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RESUMO 

 

 

Esta pesquisa qualitativa analisa o surgimento do discurso da formação continuada em Goiás 
para professores atuantes no ensino médio em escolas públicas do Projeto Escola Jovem, que 
visa revitalizar esse nível de ensino. A análise vai do nascimento da escola moderna (século 
XVIII) até hoje e se apóia em conceitos inspirados no projeto genealógico de Michel Foucault 
e conceitos de Gilles Deleuze, num cenário de crise e relações de poder. A pesquisa parte de 
uma questão presente, pois a pergunta-guia de sua investigação é a compreensão de onde se 
situa o referencial teórico do discurso dos cursos de formação no contexto das reformas 
educacionais da década de 1990. Como procedimentos metodológicos, ela inclui observações 
assistemáticas do ambiente escolar, leitura de textos sobre reforma educacional do ensino 
médio e cursos de formação de professores e genealogia/arqueologia de Foucault, para 
compor uma história aberta que permitisse instituir o caminho investigativo. Os objetos 
pesquisados são documentos da reforma, dos cursos de formação e 28 entrevistas com 
professores participantes desses cursos que atuam em oito escolas de seis cidades da Micro-
região do Rio Vermelho. Através da análise dos discursos, a pesquisa revelou a co-existência 
híbrida de modelos da escola disciplinar e um novo modelo de controle. As análises 
mostraram a reforma imbricada por um movimento mundial, cuja compreensão exige estudos 
desse espaço global. Assim, ir e vir ao passado à luz do presente possibilita entender e afirmar 
a historicidade dos objetos estudados, cujo imbricamento comum e cujas transformações 
mediante seus discursos instituidores constroem a escola em cada contexto específico. 
 

Palavras-chave: reforma educacional; formação continuada; genealogia; ensino médio; 
discursos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ABSTRACT 

 

 

This qualitative research analyzes the origin of the discourse of the teachers continuing 
training courses offered by the State of Goiás government to public schools high school 
teachers within the project Escola Jovem (young school), which aims to revitalize this 
education level. Such analysis goes from the birth of the modern school (Eighteenth Century) 
to the present. For that, concepts inspired by Michel Foucault’s genealogical project and some 
Gilles Deleuze’s concepts are taken as reference in a context of crisis and power relationships. 
The starting point of this research is a current matter since its investigative focus is to 
understand where the theoretical reference of these training courses is in the context of the 
education reform in the 1990s. As methodological procedures, it includes non-systematic 
observations of the scholarly environment, readings on the high school educational reform 
and teacher training courses, as well as Foucault’s genealogy and archeology, aiming to write 
an open history that could define the investigative way. Objects investigated are training 
courses’ and reform’s official documents, as well as twenty-eight interviews with teachers 
who took part in these courses and work in eight public schools from six cities of the Rio 
Vermelho region. Through the analysis of these discourses, this research has revealed the 
hybrid coexistence of disciplinary school models and a new control model. It also revealed a 
reform imbricated by a worldwide movement whose understanding requires studies on such 
global space. So, going to, and coming from, the past in the light of the present makes 
possible to understand and state the historicity of the subjects studied here and whose 
imbrication and transformations through its founding discourses build the school in every 
context.         
 
Key words: educational reform; continuing training; genealogy; high school; discourses.  
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INTRODUÇÃO 

 
 
 

É o humor de quem a olha que dá forma à 
cidade de Zemrude. Quem passa assoviando, 
com o nariz empinado por causa do assovio, 
conhece-a de baixo para cima: parapeitos, 
cortinas ao vento, esguichos. Quem caminha 
com o queixo no peito, com as unhas fincadas 
nas palmas das mãos, cravará os olhos à altura 
do chão, dos córregos das fossas, das redes de 
pesca, da papelada. Não se pode dizer que um 
aspecto da cidade seja mais verdadeiro do que o 
outro, porém ouve-se falar da Zemrude de cima 
sobretudo por parte de quem se recorda dela ao 
penetrar na Zemrude de baixo, percorrendo 
todos os dias as mesmas ruas e reencontrando de 
manhã o mau humor do dia anterior incrustado 
ao pé dos muros. Cedo ou tarde chega o dia em 
que abaixamos o olhar para os tubos dos beirais 
e não conseguimos mais distingui-los da 
calçada. O caso inverso não é possível, mas é 
mais raro: por isso, continuamos a andar pelas 
ruas de Zemrude com os olhos que agora 
escavam até as adegas, os alicerces, os poços. 
— ITALO CALVINO, 1999. 
 

 
 
As metáforas construídas nas palavras do escritor italiano Calvino nos levam a refletir sobre 

os obstáculos nos caminhos investigativos de uma pesquisa qualitativa no universo 

educacional. Nosso olhar de pesquisador se reduz e consegue, às vezes, captá-los apenas na 

aparência, sem se deter no detalhe revelador da realidade que permanece escondido na 

paisagem educacional. Captamos apenas traços mais externos do quadro, pois sua 

complexidade permanece escondida aos olhos do pesquisador, cujo foco de visão reduzido 

constrói uma explicação: ou otimista e confiante sobre o objeto a ser conhecido, ou rude — 

isto é, pessimista. 

Essa ação de pesquisa esbarra nos obstáculos comuns de uma investigação, que já se 

sabe impossível de se completar pela própria contingência de limites ao conhecer o todo da 

coisa. Nessa busca, os automatismos que naturalizam as coisas permitem que se acredite 

numa verdade simulada e aparente, que se apresenta como natural ao nosso olhar. A pesquisa, 

nesse caso, pode se tornar uma transgressão questionadora do que está posto como parte da 
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ordem natural das coisas. Isso porque, pelas constantes observações assistemáticas, é possível 

em pesquisa sistematizar e organizar o olhar do pesquisador sobre o mundo.  

Nessa ótica, esta pesquisa surgiu de observações assistemáticas do ambiente escolar 

e de várias leituras de textos sobre a reforma educacional do ensino médio e dos cursos de 

formação de professores. Assim como a Zemrude, de Calvino, é em parte invisível aos que a 

olham conforme se posiciona o observador em seu ângulo de visão, a educação no ensino 

médio nem sempre se apresenta toda visível. Para conhecê-la mais, são necessários vários 

ângulos de observação, embora seja impossível a total visibilidade — daí a necessidade de 

haver limites a quem pesquisa esse nível de ensino. Em virtude das características de 

incompletude de qualquer método quanto a conhecer o todo de um objeto, nossa visão de 

pesquisador “não é tão zen nem tão rude”; é mais um olhar, que nos situa para ter a melhor 

visão possível do ensino médio, conforme sua atual organização e funcionamento, porque 

algumas de nossas observações assistemáticas suscitam certas dúvidas. 

A fim de conhecermos a formação continuada para professores do ensino médio em 

Goiás ofertada com a reforma educacional desse nível de ensino — objeto desta pesquisa —, 

optamos por estudar a historicidade dessa formação, contextualizando-a no cenário de uma 

crise educacional, por acreditarmos ser esse um caminho investigativo disponível. Para tanto, 

o estudo enfoca as práticas discursivas patentes em documentos oficiais e entrevistas feitas 

com professores e agentes educacionais atuantes no ensino médio, para compreender o 

sentido dos discursos e as redes de poder estabelecidas por eles. Tais relações de poder se 

estabelecem circularmente pelos discursos justificadores nos documentos da reforma e da 

formação de professores do ensino médio — discursos cujo significado sugere que uma série 

de poderes invade a escola do ensino médio. Esse foco analítico permite estudar a formação 

de professores por um novo ângulo de observação que possibilita formas diferenciadas de se 

abordar o objeto de estudo. 

Tal possibilidade, entretanto, apresenta certa limitação, pois, dada a nossa formação 

(História/Pedagogia), estamos cientes dos obstáculos impostos por uma perspectiva histórica 

que limita a ação de pesquisa aos acontecimentos das décadas de 1980/90 que levaram às 

reformas educacionais mundiais. É pouco o tempo que nos separa desses acontecimentos, e tal 

proximidade pode embaralhar a visão caso não se tenha consciência desse foco analítico. 

Quando vivemos os acontecimentos, em geral estamos próximos para avaliar seu alcance. Na 

condição de contemporâneos, falta-nos o recuo necessário para fixar com exatidão o lugar que 

competirá à nossa época na história.  
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Contudo, há também momentos privilegiados, quando, vivendo a história, têm-se a 

consciência de se viver uma nova época. Ao se ver, no século passado, após a Segunda Guerra 

Mundial: a supremacia européia desmoronar, “o mundo se dividir em dois campos, povos 

colonizados se emanciparem, uma nova diplomacia se prolongar em estados de guerra por 

outros meios e a Ásia tornar-se uma realidade próxima e ameaçadora; ao se ver: o poderio 

atômico, as conquistas espaciais, a queda do império soviético, unificação alemã, os 

fundamentalismos religiosos do ocidente e oriente, a globalização, a internet e a ascensão do 

império americano, tem-se o direito de acreditar que estamos em uma época nova porque não 

conseguimos pensar como antes. 

Neste estudo, a complexidade dos fatos históricos citados põe em dúvida certezas e 

verdades acabadas, pela impossibilidade de qualquer método chegar à explicação, à verdade 

absoluta sobre qualquer objeto que se estude nessas circunstâncias. Estamos cientes de que 

eventuais afirmações são transitórias e de que, evidentemente, sucederão outras afirmações. 

Nesses termos, esta pesquisa se refere a uma realidade escolar que se transforma em um 

mundo que muda. Acreditamos que, entre o homem desse tempo novo e o homem dos tempos 

antigos, não mais haverá um pensamento totalmente comum. Isso leva a uma renovação do 

mundo interior e uma mentalidade surge, conforme a tonalidade dessa época transformadora. 

Trata-se da particularização de um momento em que todos os fatores entram em jogo para 

construir a nova mentalidade; é o que Phillipe Ariés1 chama de halo ou estado de espírito de 

todos os povos. 

A marca de uma época de transição como a atual traz uma mescla de lembranças de 

hábitos, formas de pensamentos antigos e novas atitudes. Há um estreito laço entre a história e 

o espaço determinado da ocorrência dos fatos. Perante essa condição, e dada a insuficiência 

de uma síntese definitiva sobre a educação, optamos por construir nossa pesquisa como uma 

história aberta que permitisse instituir o caminho investigativo. Recorremos a uma genealogia 

da reforma educacional e dos cursos de formação continuada do ensino médio, bem como a 

uma arqueologia, para estudarmos os discursos de documentos oficiais das falas de 

professores do ensino médio goiano. Essa história deve ser aberta porque o pesquisador 

crítico está obrigado a conviver com os que produzem conhecimentos cujas obras analisa; 

procurar compreender sua vida em todos os instantes, sua maneira de trabalhar, os móveis 

ocultos de suas idéias e suas palavras. Assiste à composição de seus êxitos, vê os manuscritos 

dispostos em sua mesa e as fontes que usa. E quando estende esse estudo a toda uma época, 

                                                 
1 Historiador francês que estuda as culturas do mundo antigo e faz parte da escola dos Annales. 
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quando assinala laços entre as diversas fontes históricas, quando descobre como se copiam e 

se imitam, como as mesmas idéias, os mesmos sentimentos se repetem e se transformam de 

era em era, não se está trabalhando com a própria história do espírito humano? Não penetra 

ele bem mais profundamente na alma humana, do que se satisfizesse com a narrativa simples 

dos acontecimentos? Ao contrário, a lista dos acontecimentos é seca e fria se ignorarmos as 

idéias e os sentimentos de que é conseqüência e expressão. 

O estudo acurado dos escritos de documentos e outras fontes colaboram para a 

continuidade da ciência, produzem novos olhares e descobertas, permitem o avanço do 

pensamento crítico e evita a eterna repetição de assuntos repisados, isto é, a cópia da cópia. A 

pesquisa e a crítica precisam caminhar juntas, para evitar generalizações inócuas do ponto de 

vista da síntese, tão necessária ao campo da educação. 

Na educação, uma genealogia posta ao alcance de todos difunde o gosto e o respeito 

pela descoberta e crítica. Há muito a descobrir, em campos relativamente novos como a 

história econômica e a história social, para se compreender a ação de organismos 

internacionais na área educacional. É preciso espírito mais aberto, trânsito mais natural para 

esses campos, com um olhar diferente que aponte o horizonte da escola do ensino médio. 

Descobrir novas regras de reflexão, pesquisa, comunicação, controle, sem as quais não há 

sustentação intelectual; experimentar seu contato; degustar a segurança lógica proporcionada 

pela probidade até na confissão de suas hesitações; reconhecer nela rigores que não excluem 

essa flexibilidade invertida enobrecedora do espírito do pesquisador/educador; descobrir seus 

erros e acertos como a naturalidade de um percurso áspero: tudo isso contribui para um 

aprendizado que resulte em melhor condução do pensamento nas ciências humanas, sobretudo 

em época tão instável como a atual.  

Testemunhos, entrevistas, tradições orais, documentos escritos, vestígios 

arquitetônicos, tudo serve para o estudo da educação, que se reforma para formar homens 

novos: o aluno e o professor. Basta uma pergunta — e sua resposta — para se garantir a 

construção lógica dessa caminhada. Eis por que a genealogia se constrói sem determinação 

metodológica, traçada a priori: a historicidade dos objetos permite uma abordagem que os 

localiza em dado tempo e espaço por serem únicos e permitirem perceber suas transformações 

como construções sociais que deixam vestígios e dão sentido ao discurso que os construíram 

ao longo da história. Assim, uma breve história de como se construiu ou se constrói a atual 

reforma e de como os cursos de formação impõem o questionamento que gera este estudo, 

qual seja: no contexto das mudanças da década de 1990, onde se situa o referencial teórico do 

discurso da reforma e dos cursos de formação de professores? 
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Conforme Camargo et al.: 

A natureza das questões que pretendemos aprofundar e sua abrangência 
exigem um tratamento metodológico que a pesquisa qualitativa atende. 
Assim, em contraposição à atitude tradicional da pesquisa positivista, não 
nos preocupamos com as causas, nem queremos construir teorias que 
expliquem os fatos, mas sim buscar a compreensão do sentido dos fatos 
vivenciados. Em relação ao método, procuraremos descobri-lo na relação da 
aprendizagem vivida, e não em receitas pré-fabricadas e os dados a serem 
colhidos deverão ser ricos em pormenores descritivos relativos às situações 
apresentadas. (2004, p. 10). 

O que nos interessa é examinar os sentidos dos discursos que instituem a reforma e 

formação de professores como referenciais teóricos que vão instituir o professor e, por 

extensão, o aluno. A rigor, não existe método estabelecido para realizar esses estudos; mas há 

questionamentos e um conjunto de estratégias analíticas de descrição2 — rigorosa por conter 

formas de análises muito específicas que produzem uma vigilância epistemológica. No 

decorrer da pesquisa, vários instrumentos foram empregados, por necessidade precípua, na 

arqueologia e genealogia dos documentos: recuperação de seus dados, leitura de pareceres e 

resoluções, anotações de questões observadas, conversas e entrevistas. A perspectiva foi 

direcionada para os muitos espaços que congregam as escolas do ensino médio, por meio do 

exame das circunstâncias que formaram as opiniões dos professores, do estudo dos 

referenciais teóricos presentes nos discursos, da seleção e do recorte de espaços a serem 

visitados, tais como os laboratórios e as bibliotecas, da observação e do acompanhamento dos 

projetos pedagógicos das escolas etc. Enfim, numerosas ações permitiram um estado de 

espírito apaixonado e persistente que dominou este estudo ao longo de dois anos, a fim de 

garantir a qualidade da pesquisa qualitativa proposta no contexto investigativo das relações de 

poder que formam os domínios do saber. 

Na introdução de Microfísica do poder — organização de textos de Foucault feita 

por Roberto Machado —, o organizador diz que o filósofo francês procurou fazer uma história 

do saber para: 

Neutralizar a idéia que faz da ciência um conhecimento em que o sujeito 
vence as limitações de suas condições particulares de existência instalando-
se na neutralidade objetiva do universal... Todo conhecimento, seja ele 
científico ou ideológico, só pode existir a partir de condições políticas que 
são as condições para que se formem tanto o sujeito quanto os domínios do 
saber. A investigação do saber não deve remeter a um sujeito de 
conhecimento que seria sua origem, mas a relações de poder que lhe 
constituem. (1979, p. 21). 

                                                 
2 Conforme ensina Larrosa Bondía (1999), à luz da explicação de Veiga-Neto (2005). 
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Posto isso, o referencial teórico norteador para as análises críticas desta pesquisa 

provém de alguns conceitos de Foucault sobre as sociedades disciplinares e as tipologias de 

poderes, com ênfase em seus estudos da fase genealógica. Também se apóia no conceito de 

controle — tal como o trata Deleuze. Nesta pesquisa, estudamos os discursos que 

funcionaram como condição de possibilidade para o surgimento dos documentos oficiais da 

reforma e dos cursos de formação continuada e os discursos patentes nas entrevistas dos 

professores do ensino médio que cursavam o curso da reforma curricular do ensino médio da 

rede pública goiana — projeto Escola Jovem;3 assim como estudamos as análises do cotidiano 

das escolas do ensino médio para a percepção de suas transformações após a reforma 

educacional e as propostas dos cursos de formação continuada. A hermenêutica usada nas 

práticas discursivas busca compreender temporal, intencional e historicamente os discursos, 

situando o “lócus” do significado não no sujeito, mas na linguagem e no texto. Há, portanto, 

uma distorção do foco para se redefinir a abordagem a fim de compreender a capacidade do 

sujeito de se entregar aos objetos e deixar que estes o redefinam pela ocorrência de processos 

de subjetivação. 

Este trabalho se distribui em três partes.  

A primeira delimita o objeto de pesquisa: localização no espaço-tempo que o 

originou, definição de seu contexto social e histórico e sua (res)significação pelo foco dos 

olhares de vários educadores, proporcionando uma revisão da literatura dos que pesquisam 

sobre o assunto pela aceitação da reforma educacional no cenário da pós-modernidade.  

A segunda parte dá seqüencia ao trabalho genealógico, recuperando dados para 

construir a genealogia da escola moderna, de suas reformas e dos cursos de formação, 

situando-as no espaço europeu e brasileiro do século XVII ao XXI. O enfoque incide nas 

transformações desses objetos instituídos pelos discursos de cada época como estatutos de 

verdade que os constroem, demonstrando a historicidade de tais objetos em cada época e 

espaços geográficos específicos. Essa parte ainda cita os referenciais teóricos justificadores 

que modificam os discursos pedagógicos e os tipos de sujeitos construídos por tais discursos.  

A terceira parte analisa o ensino médio no contexto dos discursos reformistas que lhe 

ressignificam. Localiza, no cotidiano das escolas, os problemas que obstam a reforma e 

constata o que já foi implementado em termos de transformações, tanto do espaço físico 

quanto das práticas educacionais, com base nas novas propostas da Lei de Diretrizes e 

Bases/LDB (lei 9.394/96). Também estuda os referenciais teóricos que permeiam as práticas 

                                                 
3 Ver apêndice. 
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educacionais, o curso da Reforma Curricular do Ensino Médio ofertado pelo governo de 

Goiás e o discurso dos professores cursistas. 

A pesquisa pretende servir à reflexão voltada a uma análise crítica do direcionamento 

das políticas públicas da formação continuada de professores do ensino médio que estão em 

exercício, repensando o papel de tal formação na construção da identidade profissional. Para 

tanto, estudam-se os processos de subjetivação desses sujeitos e os discursos pedagógicos 

produzidos para melhorar a qualidade do ensino médio com intuito de constatar e analisar as 

mudanças das práticas pedagógicas ocasionadas pelas propostas inovadoras dos cursos de 

formação continuada. Também relata as condições observadas que favorecem ou impedem a 

mudança e renovação dessas práticas, assim como analisa e critica os referenciais teóricos dos 

discursos oficiais incorporados e aceitos pelos professores — e então cooptados pelos alunos 

mediante processos interativos que ocasionam as subjetivações pelo domínio das 

consciências. Enfim, como história aberta, pretende incentivar novas formas de abordagem e 

análise do ensino médio pela reflexão da historicidade dos objetos que permitem a 

constituição e funcionamento desse nível de ensino. 
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1  REFORMAS EDUCACIONAIS E A FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

 

 

Pensar em reforma educacional é um ato de reflexão pedagógica rico e interessante 

que requer postura aberta, dada a sua extensa fronteira. É se deixar seduzir pelo tema para que 

ele nos passe e também nos transforme. É exercício de humor, porque o mau humor anula a 

paciência necessária para se colherem fatos, lerem documentos, proporciona leveza, fluidez, 

flexibilização, bem-estar e alegria que rompem com o tom professoral, o dogmatismo 

excessivo, a austeridade engessadora que impede novas formas, novos olhares sobre o que já 

está posto ou dado como concluído; daí, presume-se que o diálogo científico, pelo seu 

discurso como construção social histórica, permite romper com certas normas, dessacralizar 

uma ordem posta, mas não para demonizá-la, endeusá-la, subvertê-la ou criar modismos, mas 

para se admitir que caminhar com a ciência é não aceitar tabus nem preconceitos. Também é 

gesto de paixão, porque a educação desperta tal sentimento que nos envolve e nos faz sofrer: 

não há como ser indiferente e estar apenas de passagem pela profissão quando se é educador; 

nesse ofício, trabalho e comprometimento caminham juntos. 

Ao falar dessa paixão, no século XVII, Komensky, em sua Didática magna, afirma: 

[...] quem porém trabalha com destreza e paixão sabendo o quê, quando e como 
é necessário fazer e deixar de fazer, não terá desenganos. [...] é verdade que até 
os mais experientes não obtêm resultados (pois para o homem é quase 
impossível realizar tudo com tal precisão que não lhe escape algum erro de um 
modo ou de outro), mas aqui não nos ocupamos da perícia ou do acaso, porém 
da arte, ou seja, do modo como é possível prevenir. (1999, p. 146–7). 

Em artigo sobre a experiência, Larrosa Bondía aponta a possíbilidade de se pensar na 

educação numa perspectiva positiva como ciência e técnica, ou como política e crítica. Essa 

divisão propõe que, na primeira, a educação estaria posta como ciência aplicada; na segunda, 

práxis política. Fugindo desse dualismo reducionista, ele propõe uma terceira via: pensar em 

educação como experiência/sentido. Assim ele posiciona as pessoas que trabalham na educação: 

[...] são concebidas como sujeitos técnicos que aplicam com maior ou menor 
eficácia as diversas tecnologias pedagógicas produzidas pelos cientistas, 
pelos técnicos e pelos especialistas, na segunda alternativa estas mesmas 
pessoas aparecem como sujeitos críticos, que armados de distintas 
estratégias reflexivas, se comprometem. (2002, p. 19). 

Pensar na educação nesse caso seria lhe significar. Não apenas raciocinar, argumentar ou 

calcular; é dar sentido ao que é, ao que lhe acontece, ao que lhe passa, ao que se sente; é 

nomear o que se vê. É não confundir trabalho com experiências, pois viver em constante 

mobilização para o fazer, despender todo o tempo na produção de bens ou de conhecimentos, 
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centrar a existência no desempenho, muitas vezes, excessivamente individualista provoca 

grande pressão no cotidiano dos que trabalham. O fazer coisas, portanto, torna-se o centro da 

vida desses profissionais que não param para refletir sobre o sentido de suas ações cotidianas, 

sobre sua conduta, sobre seus sentimentos, sobre seus desejos. Assim reduzida, a existência 

perde o significado, e, na luta pela sobrevivência, os profissionais, em especial os da 

educação, perdem o rumo, desorientam-se frente a tantas solicitações e exigências que os 

impedem de parar e refletir para, se necessário, reordenar, reorientar as ações pedagógicas 

para o modelo de escola, ensino e aluno que se quer instituir. 

Pode-se refletir sobre a reforma e os cursos de formação continuada ofertados aos 

professores em serviço para se situarem como sujeito reflexivo que decide sobre a formação, 

compreendendo o momento que vivem, deduzindo coisas menos conhecidas (objetividade de 

nossa busca) de outras cotidianas e conhecidas. Inclui-se nessa busca a possibilidade de erros 

e acertos que surgem pela experiência, através das conexões significativas entre os 

acontecimentos que se analisam. Esse é o saber da experiência que se define em Larrosa 

Bondía como “relação entre o conhecimento e a vida humana” (2002, p. 19). Buscar tal 

significado pelo pensamento reflexivo é visualizar o edifício da reforma cujas bases 

construtivas através dos discursos oficiais geram uma complexidade de aspectos nos 

documentos e de normas que abrangem o campo semântico variado presentes nos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN) dos vários níveis de ensino, no Plano Nacional de Educação 

(PNE) e nas resoluções e portarias como elementos complementares à Lei de Diretrizes e 

Bases/LDB (lei 9.394/96). É entender esses discursos que possibilitam surgir teorias e 

tecnologias que penetram nas instituições escolares, constituindo novos modelos de formação 

para o aluno e para o professor e, por conseqüência, outras formas de administração e outros 

modos de relações nas escolas. 

Presentifica-se para o professor, ante a reforma, compreender-lhe o significado e sua 

relação com a instituição de um modelo educacional específico e distinguir o contexto e 

propósito de seu surgimento. Como a reforma é construção social, suas propostas são 

instituídas por discursos, tanto dos que a justificam quanto dos que participam de sua 

implementação. É questão fundante que se indague por que, como, quando e para quê 

discursos reformistas, visto que o discurso floresce num contexto nacional específico, embora 

vinculado aos demais movimentos reformistas internacionais que acontecem a partir da 

década de 1980, sobretudo no mundo ocidental.  

No Brasil, a reforma educacional surgiu para atender às exigências legais da atual 

Constituição. Muitas ações propostas nesse movimento reformista instauraram uma 
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pedagogia, em especial no ensino médio, a título de avanço e revitalização desse ensino, 

produzindo uma transformação no cotidiano das escolas: é visível a transformação que ocorre 

para se alcançarem objetivos que promovam mudanças nas várias dimensões do universo 

escolar. Tais mudanças são fundadas em vertentes de pensamentos que invadem o interior das 

escolas e provocam um estranhamento perante as práticas antes realizadas, trazendo 

desconforto, insegurança e, muitas vezes, perda de rumo.  

Numa linguagem apelativa, cooptando muitas vezes seu próprio discurso ao serem 

postas em prática, as mudanças podem trazer surpresas agradáveis e desagradáveis. Diante do 

novo, o antigo — que sólido parecia — mostra-se arcaico e ultrapassado. Mas se há pouco 

tempo outros dispositivos4 diziam que os caminhos para o sucesso eram certos, por que 

mudar? Que obstáculos superar para promover as mudanças? Alguns obstáculos dificultam ao 

professor apreender a realidade em que vive, impossibilitando-lhe de entender os problemas 

formulados, dentre os quais, as várias dimensões do universo escolar que não se dão a 

conhecer por sua complexidade e prisão aos automatismos das ações cotidianas, cuja mesmice 

lhe impede o ato reflexivo, e porque os atos reformistas acontecem no contínuo5 temporal, 

impedindo uma perspectiva que permita a esse profissional se distanciar para analisar as 

ocorrências. 

A todos esses obstáculos, junta-se outro, pois falar em nova proposta educacional 

para o ensino médio, por exemplo, tendo em vista a LDB atual é tarefa hercúlea, cuja análise 

demanda muitas horas de estudo, até se ver concretizada a proposta do legislador.6 Qualquer 

reforma se reporta a uma universalidade quase sempre difícil de se apreender, sobretudo 

porque não há parâmetros nos quais se estribar. As experiências educacionais anteriores à 

reforma têm de ser superadas para que os problemas educacionais ocasionados pelos vícios 

dessas condutas geradas pelo aparato legal anterior, teórico ou prático, não comprometam a 

visão das propostas educacionais reformistas. Ao mesmo tempo em que se promove essa 

superação, é preciso se atentar aos novos conteúdos propostos como aprendizagem para não 

comprometer a qualidade integral do ser humano que se quer formar — fim último da 

educação.  

Assim como a reforma dos demais níveis de ensino, a do ensino médio deve ser 

observada e avaliada como ocorrência contínua e paralela ao desenvolvimento do processo 
                                                 
4 Aqui compreendidos como aparatos legais que surgem para controlar as ações de governo no campo 
educacional dirigindo as instituições escolares. 
5 O que ocorre em nosso próprio tempo concomitante às nossas ações do presente. 
6 Aqui compreendido como todo aquele que, em nome do governo, redige ou redigiu textos da reforma que recebem a 
chancela e a assinatura do presidente da República ou de outros que representam parcelas desse poder através dos 
órgãos regulares como conselhos estaduais e federais, secretarias estaduais e outros. 
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transformador da educação. Neste é possível avaliar as mudanças paulatinas resultantes da 

aplicabilidade das diretrizes educacionais contidas nos instrumentos legais orientadores das 

ações de governo em suas várias instâncias que se sucedem como atos da reforma. Estes 

acontecem e vão acontecer, pois sua totalidade como abrangência não foi alcançada, e as 

avaliações permitem, no decorrer de sua implementação, possíveis mudanças de rumo caso 

não se consigam transformações produtivas e positivas.  

Avaliações dos cursos de formação continuada dos professores do ensino médio 

podem apresentar limitação, pois tais cursos acontecem em várias localidades; contudo, são 

necessárias porque a busca da instrução continuada é um pilar da reforma. O aumento da 

potência de governo resulta dos atos da reforma, através de sua presença controladora, que 

avalia a administração e os cursos, os conteúdos ensinados aos alunos em sala de aula e os 

professores nos cursos de formação cujas análises apresentam vários pontos de vista. 

Ao tratar da reforma nos Estados Unidos (EUA) na década de 1980, Popkewitz 

aprecia sua face pragmática: 

a reforma é vista como um mecanismo para alcançar o ressurgimento 
econômico, a transformação cultural e a solidariedade nacional [...] O 
impulso desta surgiu de diversas fontes e a legislação aumentou o controle 
direto do governo sobre a política e conteúdos do ensino na escola pública e 
da formação dos professores. Apoiou a novos programas e modelos como 
forma de alterar a prática profissional [...] Melhorar a qualidade de ensino. 
(1997, p. 21), 

Essa relação entre reforma, economia, cultura e solidariedade criticada por 

Popkewitz como equivocada se coaduna com o que se pensa da reforma, vista como poder 

capaz de dominar outros poderes. Quando se pensa em reforma da instituição escolar através 

de seu aspecto funcional de domínio e no que pode ser feito para seu aperfeiçoamento e 

funcionamento como poder de mudança, funda-se tal pensamento num discurso tradicional 

ancorado na idéia de que a eficiência e a racionalidade da educação vão levar o país ao 

progresso social e material. Essa é uma forma arriscada de se pensar na reforma, como se a 

educação fosse a responsável pelo progresso e que este não dependesse de outros fatores. 

Analisa-se de outro modo o binômio educação–progresso quando se observa, por exemplo, 

que a riqueza do progresso científico mediante técnicas de produção não evitam a 

permanência da fome em países de Terceiro Mundo.  

Nesse ângulo de visão, a ação de governo na providência de meios é que proporciona 

acesso a uma reforma de qualquer espécie. A reforma educacional, por exemplo, depende de 

muita ação, inclusive política, e de grandes investimentos para seu sucesso no ensino médio, 

que necessita, após anos de descaso, recuperar um perfil de formação que se ajuste às 
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demandas sociais brasileiras para se alcançarem as mudanças desejadas. Essa ação advinda da 

vontade de reformar a educação ocorre em duas esferas políticas: uma macropolítica, outra 

micropolítica. A primeira surge em instâncias mais abrangentes onde atuam os organismos 

nacionais e internacionais que legislam, administram e financiam a reforma educacional; a 

segunda, no interior das instituições, nas instâncias menores que implementam as ações da 

macropolítica. Para transformar essa segunda esfera, a ação de todos os profissionais da 

educação é fundamental. É evidente: uma ação comprometida com a ética da profissão 

impede um voluntarismo exacerbado e permite que a vontade do professor de promover 

mudanças aconteça conscientemente, com objetividade e planejamento. 

O professor em exercício na sala de aula — seu território de trabalho — é quem 

aplica ou não as estratégias propostas para aperfeiçoar e modificar o ensino. Esse “território” 

define o espaço de um poder a ser exercido pelo professor conforme as características e a 

ética de sua profissão. Às vezes, as reformas propostas podem ser vistas como invasão desse 

território, por isso pode haver muitas conseqüências. Para alguns professores, a complexidade 

com que se deparam ao tentar pôr em prática as propostas da reforma os leva a questionar sua 

profissionalidade porque, diante de uma nova episteme,7 todo profissional avalia sua 

possibilidade com base no ponto de vista de sua história, sua ação cotidiana, seu acervo de 

memória, seu código ético, enfim, seus saberes que constituem e constituíram sua 

profissionalidade. 

O redirecionamento didático das propostas educacionais surgidas após a reforma 

levam tempo, pois as teorias, ao serem transpostas e se transformarem em práticas concretas, 

precisam transpor discursos acadêmicos para os vários níveis de ensino e se fazerem 

compreensíveis, também, ao aluno. Isso porque o nível de linguagem de um documento 

técnico a ser interpretado e transformado para a sala de aula precisa ser ajustado não apenas à 

compreensão do discurso, mas também ao nível teórico-prático do currículo que o professor 

aplica. O que se espera são duas ações sucessivas: uma transposição pelo filtro da 

compreensão do professor, outra pelo filtro do aluno, que compreende esse discurso à luz do 

contexto em que vive, de sua experiência de vida e de seu conhecimento.  

Nessa transposição da teoria à prática na sala de aula proposta nos documentos da 

reforma pode-se observar um distanciamento entre o que se propõe e o que se executa, entre o 

que se entende e o que se pretende. De certa maneira, o discurso da reforma, dada sua 

                                                 
7 Termo usado segundo a teoria foucaultiana como fruto da normatividade, isto é, da ordenação de saberes de 
uma época com base no próprio saber, considerado em sua generalidade, profundidade e contemporaneidade. 
Para Foucault, são as condições de possibilidades dos discursos como saberes, e não suas condições de validade.  
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complexidade, perde a força o vigor que institui o sujeito que ensina e o que aprende. Esse 

distanciamento entre o que é proposto como ação reformista e o que é executado pelo 

professor ocorre, também, pelo “tempo” monocrônico dos propositores e pelo “tempo” 

policrônico dos professores, o que provoca o aumento da presença controladora direta de 

governo nos conteúdos, na gestão da escola e nos cursos de formação. Esse poder de controle, 

de governo é exercido para garantir que a educação como instituição aja para alcançar os 

objetivos da reforma. Conforme esclarece Falsarella, 

Enquanto os propositores imaginam a mudança em um quadro de tempo 
monocrônico, os professores exercem seu trabalho em quadro policrônico. 
Os primeiros pensam no uso do tempo numa seqüência linear e impessoal, 
seguindo estágios passo a passo, em que só se faz uma coisa de cada vez, 
pouco sensível às particularidades do contexto [...] Exercendo forte 
vigilância sobre as prazos, acreditam assegurar a conclusão das tarefas com 
sucesso. Porém, no âmbito do tempo policrônico, as pessoas fazem várias 
coisas concomitantemente, apresentam maior sensibilidade para com as 
circunstâncias do contexto, orientando-se mais para o cultivo das relações, 
mais para as pessoas que para as tarefas. (2004, p. 177). 

Essa vigilância dos agentes da administração se dissemina por uma rede no interior 

da escola, formada para garantir uma ação de governo que exija o cumprimento desses prazos 

previamente estabelecidos. Tal poder de controle nas escolas estabelece novas práticas 

escolares, com base nas propostas reformistas. Quando os educadores resistem a essas 

mudanças, quase sempre são demovido de tal atitude pelo poder censor da administração que 

emprega estratégias para redirecionar a ação desse profissional. É sempre uma relação de luta 

pelo exercício de poderes que circulam nas instituições escolares. Há o interesse por um 

redirecionamento da ação pedagógica que objetive restaurar a ordem e a disciplina pelo 

exercício do poder-saber.8 As novas propostas reformistas, portanto, trazem à tona um jogo de 

avanços e recuos no interior das instituições, que se pode explicar por uma relação de forças 

desiguais. Nesse processo, a sujeição dos indivíduos frente a uma força maior resulta de uma 

“luta desigual”. Conforme Mosé,  

[...] o que determina a qualidade da força é a diferença de quantidade, dada a 
relação de uma força com outra. Não existe força no singular, somente 
forças, então é a diferença de quantidade no confronto que têm sempre como 
resultante a diferença entre forças dominadas, entre as que mandam e as que 
obedecem. (2004, p. 93). 

No interior da escola, as forças plurais são exercidas pelos atores que nela se 

presentificam: professores, funcionários administrativos e funcionários do governo cuja 

presença aumentou bastante após o início da reforma. Assim, o exercício do poder é circular 
                                                 
8 Poder e saber são concebidos como conceitos diferentes por Foucault. Em educação é esse poder que 
possibilita selecionar determinados saberes e excluir outros. Estabelece o que é verdadeiro (saber) e o que é falso 
(não saber) 
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— ninguém o detém como dono; mais ostensivo — quando exercido pelos agentes do 

governo, por meio de documentos que contêm o discurso legal do aparelho governamental; e 

disfarçado e sutil — ao ser exercido pelos demais componentes da escola. Educadores, 

funcionários e agentes governamentais executam movimentos e jogos nos quais disputam 

estratégias de comando. Para cada avanço ou recuo do poder, um confronto aberto se 

estabelece. Vence quem tiver mais poder de barganha e persuasão ou mecanismos censores 

mais eficazes. À medida que as forças de governo penetram nas escolas para transformá-las, 

estabelecem-se os jogos de disputas com as forças já existentes nesse espaço.  

O exercício de poder das forças do governo governamentais na ação dos educadores 

se presentifica nas escolas concreta ou abstratatamente. No primeiro caso, através dos agentes 

do governo, que avaliam e controlam as ações; no segundo, pelos discursos dos documentos 

oficiais a serem obedecidos. Seja com for, os discursos dos documentos são filtrados e 

adaptados pelo professor como forma de resistência disfarçada ou não, por isso é fundamental 

se conhecer o discurso de quem atua em sala de aula para se entender a integridade do que se 

aplicou como proposta reformista ou mudança de rumo. Não há método seguro nem 

vigilância extrema, tampouco controle ou autoritarismo que garantam a mudança efetiva que 

se espera da reforma. Na profissionalidade do professor, construída ao longo de sua vida, 

permanecem modelos históricos ocasionais, subentendidos em atividades bem-sucedidas 

como resultados das experiências vividas que lhe permitem trabalhar em educação. Forma-se, 

assim, juízos de valor que norteiam seu fazer em sala de aula, daí se entende a cautela desses 

profissionais quanto a acatar certas ordens.  

Quando o professor filtra e adapta o discurso da proposta reformista, ocorre o que 

Mosé conceitua como interpretação:  

Interpretar é um ato de se tornar senhor de um acontecimento, na medida em 
que interpretar é constituir [...] como atividade infinita produtora e 
destruidora de si mesma, a atividade interpretativa revela uma sucessão 
infinita de transposições, é o fundamento do mundo, um fundamento sem 
fundamento: trata-se de um fluxo incessante e móvel, eternamente criador e 
destruidor de si mesmo, sem princípio, sem fim, sem sujeito. (2004, p. 97). 

O próprio tempo se encarrega de amadurecer a reflexão para as interpretações, de mostrar os 

caminhos adequados, porque, às vezes, teorias e hipóteses que nortearam reformas se 

mostram inócuas quando postas em prática, pelas incoerências internas apontadas por críticas 

em estudos de aprofundamento, e trazem o soterramento de várias posições antes 

consideradas inabaláveis. Assim como os monumentos envelhecem, idéias também se 

esgotam. Há uma seleção do que é viável e uma rejeição ao que não se aplica, pois em nossa 

realidade de país latino-americano e periférico o que é considerado como bom para um país 
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de Primeiro Mundo, às vezes por problemas estruturais ou culturais, pode não ser para um de 

Terceiro. Sabe-se que a reforma brasileira incorporou várias teorias das reformas de outros 

países, havendo pois a necessidade de avaliar tais transposições.  

Como se vê, é difícil definir o conceito de reforma e, por extensão, o de formação 

continuada, pois ambos apresentam flexibilizações, movimentos sutis e forma externa 

aparente que apresentam um recorte resultante de certo ângulo de visão e um questionamento 

que dirige tal olhar. Entretanto, no espaço desta pesquisa, é necessário considerar e tentar 

definir tais conceitos para o estudo da escola como instituição básica do sistema escolar e 

local de trabalho do professor, onde se pretende fazer mudanças administrativas e estruturais. 

Na movimentação e no redirecionamento da escola, são despendidas forças para a 

implantação de dadas políticas educacionais que subordinam o processo formativo a uma 

nova cultura de ensino. Surgem, então, novas formas: de funcionamento das escolas, 

profissionalização, participação comunitária, avaliação, processos de gestão e outras. Essas 

forças produzem efeitos cujos impactos pretendem transformar os sistemas de ensino: são as 

forças do poder-saber, que circulam para instituir a construção das estruturas abstratas e 

materiais da escola e da formação dos professores do ensino médio. 

Todo movimento para alterar a estrutura da rede nacional de ensino deve ser 

planejado com minúcia, pois essa rede requer mudanças que abranjam o território brasileiro. 

Qualquer movimento transformador no interior dessa estrutura produz um efeito dominó, 

desencadeando outros não esperados cuja ação pode ser adequada ou inadequada ou mesmo 

interrompida e estrangular ou paralisar o movimento de mudança. Ao final do movimento se 

pode avaliar se está completo ou se não efetivou o que propunha. Dados os riscos, o poder 

controlador dos agentes de governo age de forma descentralizada nos estados da Federação 

para garantir a continuidade da reforma.  

Leva certo tempo, pois, delinear com precisão o que foi mudado, e só é possível 

avaliar resultados localizados no cotidiano que se transformou, possibilitando mudanças de 

rumo, caso sejam necessários ajustes. Para o avanço e a transformação da situação da 

educação nacional, é fator preponderante a contribuição dos 

educadores/pesquisadores/administradores, pois já se observam alguns problemas resultantes 

da reforma — dentre os quais: falta de definição da formação dos professores na graduação, 

lentidão e não-uniformidade da reforma do ensino médio. Essa sensação de que o tempo passa 

e as mudanças não se efetivam leva à reflexão de que a escola, às vezes, torna-se território 

intocável, pelo fechamento que impede algumas mudanças; que se permanece apenas 

teorizando em uma prática vazia. Demo (2000), em estudos sobre a reforma, ressalta que, 



 25

enquanto para alguns ainda não se implantou o que se propõe de novas teorias e práticas, para 

outros estas já estão ultrapassadas, dadas as transformações alcançadas nas reformas 

educacionais em outros países e o fato de que são numerosas as controvérsias sobre tal tema, 

mostrando que a reforma nada mais é que uma vontade de mudança. 

Diante de tantas controvérsias, Demo afirma: 

Há necessidade fundamental de manter atitude crítica diante do capitalismo, 
do Estado, do governo, dos burocratas, mas muito mais fundamental, é 
garantir a aprendizagem dos alunos, que deveria ser o ponto de partida e de 
chegada. (2000, p. 12). 

Com base nessa afirmativa, é possível perceber, ao se observar a realidade educacional 

brasileira, que esta se encontra em transição, cuja análise localizada, conforme a região 

observada, pode gerar muitas controvérsias, pois apresenta vários contextos interpretativos 

graças a disparidades regionais características do desequilíbrio econômico do país. O 

conteúdo de uma lei reformista é sempre abstrato, e na prática seu efeito pode ser desigual nos 

estados da Federação, conforme as respectivas ressonâncias sociais no interior das instituições 

de ensino municipais, estaduais ou particulares. Por isso, ao se avaliarem os efeitos da 

mudança, é preciso profundidade, pois tais análises às vezes podem conter os preconceitos do 

observador.  

Não há observação pura: a realidade observada depende do ângulo escolhida, dos 

interesses, do ponto de vista pessoal e das idéias que nortearam tais visões. Há de se ter precaução 

com críticas e avaliações aleatórias que alimentam debates radicais, embora inócuos.  

Tais discursos favorecem apenas ao sistema, dentro da mesma lógica; 
enquanto se permite a crítica aberta, passa-se a idéia de que estamos em 
democracia, mas para não funcionar. Evita-se assim que se vejam os 
problemas internos das escolas em todos os níveis. (DEMO, 2000, p. 19). 

O princípio lógico da explicação da ciência clássica, que ainda reina em nossos dias, 

baseia seu postulado de objetividade na eliminação do observador da observação, do sujeito 

do conhecimento científico. A própria política educacional, às vezes, impede o professor de 

fazer uma análise coerente e entender a natureza das coisas que o rodeiam. Morin (2002) 

reconhece que existe uma ação recíproca entre o objeto e o observador: o que se observa não é 

a natureza em si, mas a natureza exposta ao nosso método de questionamento. Daí não se 

pode demonizar as opiniões contra ou a favor da qualidade da reforma porque não há uma 

opinião comum entre os observadores. Esta é tão variada quanto os questionamentos destes.  

Para alguns, a posição transformadora não fica delineada com precisão nos discursos 

oficiais; por exemplo, alguns aspectos do funcionamento na prática cotidiana, de uma 

proposta tão complexa como as teorias epistemológicas relativas à transdisciplinaridade: seria 
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esta um método? Uma nova ciência? Um novo instrumento de análise da realidade? Tentativa 

de transpor métodos de uma disciplina para outra? Com a transdisciplinaridade, o professor 

inaugura uma nova lógica científica? A questão epistemológica nem sempre apresenta 

consenso ao se ler a resolução 3/98, onde aparecem termos como interdisciplinaridade, 

multidisciplinaridade e transdisciplinaridade;9 a obscuridade do texto suscita uma questão: 

como serão aplicadas essas teorias epistemológicas nos cursos de formação? Essas discussões 

sobre questões epistemológicas são importantes para a reforma do ensino médio e serão 

retomadas ao longo deste estudo, quando for enfocada a efetivação das propostas reformistas 

nas ações cotidianas no interior das escolas goianas.  

Outra preocupação é a discussão sobre quais requisitos seriam importantes para 

garantir o sucesso da reforma educacional. As leituras feitas a partir da década de 1990 sobre 

os sucessos e insucessos das reformas educacionais mundiais permitem refletir sobre vários 

aspectos da reforma educacional brasileira. Com base nessas reflexões é possível fazer uma 

síntese de alguns requisitos a serem cumpridos pelo governo brasileiro, pois, para terem 

sucesso, as reformas educacionais necessitam ter abrangência para suprir as necessidades 

locais específicas de todos os níveis de ensino, incorporando conquistas educacionais 

positivas anteriores como base fundamental para os novos cursos de formação; ter previsto 

um suporte teórico-prático que se transforme em práxis consciente na sala de aula, 

coadunando-se com a cultura educacional/nacional, que se difere de outros países, e 

preservando nossa identidade latino-americana; ter suporte a ser adquirido na formação 

continuada e em outras tipologias formativas e suporte econômico para financiar a construção 

de espaços na escola para o uso das tecnologias, a adequação de outros e a melhoria e 

aumento dos salários dos profissionais, pois há um conseqüente aumento de trabalho (é 

preciso abolir a jornada tríplice: manhã, tarde e noite, como acontece, mesmo após o início da 

reforma educacional); priorizar a formação dos profissionais da educação e gestores escolares 

em processo de educação continuada para que as reformas se concretizem efetivamente; ter 

mecanismos de avaliação das ações educacionais não apenas no interior das escolas, mas 

também nos órgãos governamentais, municipais, estaduais e federais, privilegiando-se a ação 

                                                 
9 Da reforma do ensino do Mato Grosso, participaram vários professores, entre estes, o doutor Carlos Maximo, 
da Universidade Federal do Mato Grosso (UFMT), e a doutora Acácia Zeneida Kuenzer, da Universidade Federal 
do Paraná (UFPR). Em Ensino médio — construindo uma proposta para os que vivem do trabalho, Kuenzer 
estuda o método e seus diferentes significados quanto aos termos interdisciplinaridade, multidisciplinaridade e 
transdisciplinaridade; mas, apesar de seu esforço, ela não consegue elucidar com clareza como transpor essas 
diversas teorias acadêmicas para o cotidiano da sala de aula no nível médio. Afirma ela: “o pano de fundo para 
essa discussão é a relação entre parte e totalidade que embora seja tratada através de diferentes concepções 
epistemológicas ao longo da história das teorias do conhecimento, tem estado no centro da busca da construção 
de um sistema científico que unifique todas as áreas” (2002, p. 85). 
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que avalia a qualidade da formação oferecida ao professor. Esses requisitos permitem 

construir o edifício da reforma, que se ergue à medida que os agentes governamentais aplicam 

a LDB, dirigindo as ações em instâncias menores e maiores do âmbito federal ao municipal.  

Pensar no atendimento a esses requisitos oportuniza uma reflexão sobre outro 

aspecto crucial da educação: quais saberes ensinar ao aluno e quem os seleciona? O controle 

desses saberes é o objeto de desejo que proporciona um poder a quem o detém. O professor 

quer autonomia para selecioná-los, e o governo quer selecioná-los para conduzir o ensino à 

formação de mão-de-obra. Nas reformas educacionais mundiais e na brasileira, observa-se um 

crescente controle governamental, tanto nacional como de organismos internacionais, 

interferindo nos saberes a serem ensinados, sobretudo, no ensino médio. Esses saberes são 

organizados em listas de competências a serem ensinadas e aprendidas pelo aluno e pelo 

professor presentes em variadas formas de práticas discursivas nos documentos das reformas. 

Os saberes que serão produzidos são estipulados com uniformidade no território nacional, 

pelos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) e pelas matrizes ou grades das disciplinas com 

respectivas cargas horárias e dias letivos — determinados em 200 dias. São criados 

dispositivos para seleção dos saberes ensinados nas salas de aula que formam o discurso dos 

professores, que, por sua vez, instituem o discurso do aluno. Essas práticas discursivas não 

são libertadoras nem opressoras, pois — conforme Jana Sawiki (1988) —, qualquer discurso 

teórico é questão de investigação histórica, não de proclamação teórica. 

As investigações históricas sobre as práticas discursivas esclarecem as circunstâncias 

de origem, significado e intençao dessas práticas. Junto dessa investigação, outra pode ser 

levada a efeito para se compreender a reforma educacional pelo ponto de vista dos artefatos 

que aparecem hoje nas escolas ao se introduzirem tecnologias para a reforma do ensino. A 

possibilidade de se estudarem tais artefatos no interior dos edifícios escolares permite 

perceber o que mudou quanto a equipamentos escolares, mobiliário, bibliotecas, laboratórios, 

salas de línguas, de artes e de vídeo, livro didático. A parafernália técnica é a parte visível que 

subsidia a parte abstrata do ensino, a qual possibilita variar técnicas para produção do ensino e 

da aprendizagem norteada por teorias complexas (já expostas nos PCN), que pretendem inserir 

o aluno no mundo globalizado. 

A reforma do ensino médio deve prever e atender à complexidade do processo de 

globalização. Percebe-se que, com soluções simplistas ou reducionistas e sem um esforço 

ordenado e amplo nas políticas públicas para o ensino médio nos estados, problemas complexos 

não se resolvem. Essa problemática é de difícil enfrentamento, pois suas diretrizes ao longo da 

história do ensino médio identificam continuidades de um discurso conservador que produziu 
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baixos índices de oferta e qualidade nesse nível. O caráter ambíguo do modelo de formação no 

ensino médio esteve presente no transcurso da constituição dos discursos oficiais criadores de 

uma concepção histórica de ensino dualista e desarticulado desde o nascimento desse nível de 

ensino. No passado, existiam dois modelos de formação no ensino médio: um que preparava o 

estudante para o mercado de trabalho, outro que o preparava para continuar os estudos no 

terceiro grau. Esse caráter conservador dualista (acusado de elitizante) é herança de um discurso 

de desigualdade que inaugurou o próprio ensino médio brasileiro. Assim, identificar resquícios 

desse discurso que resultou no fracasso do ensino médio permite produzir, no presente, as 

possibilidades de rupturas que provoquem modificações na atualidade.  

Por ser construção social, o ensino médio tem uma historicidade marcada por 

contradições que refletem as desigualdades econômicas do país. A discussão atual propõe que 

esse ensino sirva como fator de ultrapassagem dessas desigualdades. Mas, como? Afinal, a 

reforma do ensino mantém dois tipos de ensino! Oferece dois tipos de formação (acadêmica e 

profissionalizante)! Há uma concepção teórica que justifica esse dualismo, que produz uma 

prática discursiva legitimadora de um estatuto de verdade que se quer eternizar. A evidência 

de duas redes — uma profissional, para os excluídos, como forma de produzir riquezas; uma 

para os socialmente incluídos — foi o modelo que prevaleceu e aprofundou historicamente as 

desigualdades sociais. É possível — e necessário — localizar a persistência desses discursos 

da constituição do ensino médio e das reformas (com base na visão foucaultiana) com o 

nascimento da reforma atual. Nos modelos do ensino médio, localizam-se os discursos que os 

instituíram no passado (lei 5.692) e no presente (lei 9.394), pois as palavras guardadas nos 

documentos dessas reformas elucidam o sentido da ação dos governos como reflexo de 

propostas que nascem num contexto social específico, podem ser estudadas e comparadas 

para se descobrirem diferenças e permanências discursivas.  

A proposta atual provocou, também, uma variação na tipologia da formação 

continuada dos professores. E, neste trabalho, a formação continuada a ser estudada é a 

oferecida aos professores que atuam no ensino médio de caráter geral ou acadêmica: cursos 

que objetivam preparar o professor para o exercício na sala de aula como proposta central da 

reforma desse nível de ensino. No terceiro capítulo deste estudo, o Projeto Escola Jovem será 

enfocado como exemplo dessa formação continuada. As análises feitas pensarão na formação 

continuada de forma generalizada, situando-a como fundamento do espírito da atual reforma 

do ensino médio. Nesse espírito, reformar é promover a transformação do ensino médio, 

fundado numa concepção democrática, que começaria no interior da sala de aula pelo 

exercício consciente e objetivo do magistério, cuja ação garantiria um compromisso ético 
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instituidor de uma formação humana. O espaço de mudança, de transformação é, por 

excelência, a sala de aula, que permite reconstruir os discursos antigos e veicular os novos 

para se instituir um discurso teórico cuja prática se concretize. A centralidade e 

responsabilidade se ancoram no professor para o sucesso ou insucesso da reforma; e isso 

preocupa esses profissionais, que muitas vezes não compreendem nem aceitam ser os únicos 

responsáveis pelo sucesso ou fracasso do ensino, por isso querem compartilhar a 

responsabilidade com o governo. 

É estratégica uma avaliação dos cursos de formação de professores que acontecem 

para a reforma do ensino médio, com base no princípio de que os saberes docentes são 

importantes conquistas para a apropriação da sala de aula pelo professor e para sua 

valorização profissional/salarial; reconhce-se que a fluidez e rapidez das transformações da 

cultura no mundo globalizado requerem a continuação da formação inicial do professor. Ele é 

um profissional cuja atividade principal é ensinar. Sua formação inicial lhe propicia 

conhecimentos, habilidades e atitudes para instituir, mediante seu discurso, o processo de 

ensino e aprendizagem nas escolas. Esse conjunto de saberes acumulados que o transformam 

em professor é definido como sua profissionalidade, composta de dois aspectos fundamentais: 

profissionalização e profissionalismo.10 Interligados, esses conceitos instituem a identidade 

profissional do docente. 

No atual discurso da reforma, um padrão de regulamentação e regulação encontrado 

é a exigência da profissionalização/profissionalismo do professor que atua no ensino médio e 

pontua com clareza a necessidade de mudanças em suas práticas profissionais. Popkewitz 

admite que historicamente a exigência da profissionalização/profissionalismo nesse momento 

“[...] considera as regras e os modelos subjacentes ao conhecimento da escola e a forma como 

esse conhecimento é produzido e aceito como práticas sociais dentro de acordos 

institucionais” (1997, p. 23). Pimenta (1998), Sacristán (1999), Libâneo (2000), Marques 

(2003) e Rué (2004) destacam a importância da formação continuada para o profissionalismo 

e a construção da individualidade pela profissionalização.  

A formação continuada apresenta um ponto comum: a presença de uma construção 

coletiva do ensino pelas ações no interior da escola, através do trabalho coletivo e sua 

justificativa é variada.11 Christóv (1998) justifica a formação continuada pela natureza do 

saber e do fazer humano, práticas que se transformam de forma constante como conseqüência 
                                                 
10 Para compreensão desses conceitos, ver Silva (1999). 
11 Em Goiás, o sábado é usado para reunião das equipes dos professores (por áreas) que orientam um 
planejamento coletivo das práticas de ensino, conforme os parâmetros curriculares para o ensino médio — que 
nesse caso funcionam como currículos. 



 30

da mudança da realidade. Tal natureza do saber e do fazer implica rever e ampliar a 

construção destes, por meio de atualizações e análises de conhecimentos, atribuindo-se 

direção às práticas educacionais. Na realização dessas análises, o professor necessita da teoria 

do conhecimento científico, experimentar formas de trabalho, criar estratégias e inventar 

procedimentos. A ampliação da consciência acerca dessa prática do professor acontece 

quando este põe seu fazer como objeto de sua reflexão e, assim, ultrapassa a ação imediata 

despida de sentido — fruto de automatismos repetidos no cotidiano. Ao refletir, o professor 

pode criar ações pela contemplação de sua ação/prática — ascendendo à condição de 

pesquisador — e, assim, construir sua liberdade de ação, mesmo que parcial. 

A proposta deste trabalho é avaliar o discurso proferido pelo professor com base em 

sua ação prática ou seu desejo de torná-la prática. Pela aprendizagem adquirida nos cursos de 

formação continuada, é possível perceber se há ou não a vontade de mudar (na presença dos 

novos saberes): pôr em prática o que se propõe como reforma do ensino médio em Goiás. É 

necessário estudar o discurso reformista oficial que instituirá e dirigirá a teoria/prática dos 

cursos de formação para se descobrir como o professor goiano empregará na prática esse 

discurso oficial proposto na formação continuada. A princípio, é preciso entender o contexto 

histórico do significado de tal discurso e como esse professor entende a atual reforma com 

base nas mudanças ocorridas no seu cotidiano. 

Não só a reforma ocorre em dado contexto histórico; também suas teorias/práticas 

dos cursos de formação continuada para professores que atuam no ensino médio. São ambas 

instituídas com base em discursos situados em certas condições históricas, nascidas em lugar 

e tempo comuns, com uma historicidade que pode ser visualizada e estudada. A análise desses 

discursos neste trabalho se apoiará em um movimento analítico que pretende examinar, no 

presente, como estão estabelecidos tais discursos; para isso, revisita-se o passado e 

estabelecem-se as continuidades e descontinuidades do atual discurso reformista que constrói 

a escola. Nesse olhar analítico sobre a educação, haverá picos de intensidade emocional, com 

momentos de pesar ou esperança, em relação aos destinos do Brasil. A educação como 

instituição social, como coisa pública influencia com seu discurso os rumos do país porque é 

uma fonte de reflexão que se tem para conciliar desenvolvimento, justiça social e soberania. 

Esses três âmbitos permitem considerar a educação como veículo poderoso de inserção social 

dos excluídos do sistema e, assim, construir a eqüidade social pretendida pela maioria dos 

educadores. 

As condições históricas que engendram o sentido do discurso educacional proferido na 

atualidade e ao longo da evolução da educação brasileira podem ser explicadas pela história e 
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seus métodos como instrumentos auxiliares de pesquisa. A leitura dos documentos das 

reformas educacionais, na memória dos educadores e dos arquivos, em geral constrói a base 

para a compreensão dos vários contextos de época, produzindo modelos de escola e educação. 

Interessa o presente; não basta escavar o passado e reunir documentos que, às vezes, apenas 

reproduzem um discurso tendencioso que dá voz ao vencedor por registrar as vitórias, e não 

as derrotas. Antes é necessário buscar os princípios de racionalidade que explicam a história 

da educação do presente, cuja fundamentação se justifica no contexto de uma sociedade atual; 

pensar na educação em um contexto maior para se entendê-la localizando-a em cada pedaço 

do território nacional.  

Uma forma de se começar uma reflexão sobre a educação do Brasil é reconhecer que o 

pensamento educacional tem bases constituídas para atender aos interesses de uma economia 

colonial de sentido externo, desde o século XVI até hoje. Assim como outras instituições que 

nascem no Brasil, a educação parte de uma racionalidade que produz um ritmo irregular, no 

qual periodicamente aparecem crises temporárias; a cada crise, uma reforma — como se 

sempre se reformasse o que nunca se instituiu ou se construiu como modelo de educação 

nacional. Logo, ao redigir este trabalho, é preciso acompanhar esses movimentos de 

continuidades e descontinuidades dos discursos educacionais reformistas e as conseqüentes 

formações com idas e voltas, do passado ao presente. Parece confuso à primeira vista, mas, no 

decorrer do texto, tudo se esclarece, à medida que se mostra o sentido dos discursos da escola 

na atualidade.  

Esse movimento de ida e volta no processo histórico para se compreenderem as 

continuidades e rupturas das forças que edificam as transformações de instituições como a 

escola é elaborado com base nas noções estabelecidas por Foucault, Deleuze e outros 

pensadores que estudam as reformas educacionais ocorridas em seus países, tais como: Hunter 

(1988), Marshall (1990), Popkewitz (1997), Gore (1994), Veiga-Neto (1994), Silva 

(1999b), Dussel e Caruso (2002), César (2004) e outros.12 Após acuradas leituras ao longo 

da pesquisa e nos estudos citados, percebem-se certas diferenças entre as reformas 

educacionais oriundas da pluralidade cultural e de demandas de cada país. Embora haja 

diferenças e diversidade teórica entre esses estudos, desperta a atenção um ponto comum: 

uma série de poderes são usados por organismos nacionais e internacionais (através de 

agentes) para controlar as ações educacionais nas escolas, tendo como justificativa a 

superação de uma crise econômica mundial. Ao se apresentar uma crise econômica, os 

                                                 
12 Ver Silva (1999a).  
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organismos usam seus poderes para reforma da escola, considerada, portanto, como elemento 

que dá base à economia para se superar qualquer crise detectada no sistema. Esse binômio — 

crise econômica/reforma — será uma hipótese norteadora neste estudo porque permite 

questionar: qual crise acontece ou aconteceu e provocou uma onda de reformas da década de 

1980 aos dias atuais? Quais discursos foram construídos para justificá-las? 

Em seu prefácio — “Walter Benjamim ou a história aberta” — à obra do escritor de 

Magia e técnica, arte e política, Gagnebin enfoca essa construção discursiva, esse tipo de 

narrativa que parte de um “tempo comum”, um “lugar comum” de uma crise geral, na qual se 

perde a própria capacidade de contar os fatos e uma nova narrativa surge. Ao comentar as 

teses de Benjamim, afirma ele: 

Sem me deter na análise crítica de Benjamim, já amplamente comentada, 
gostaria da destacar aqui duas conclusões. Em primeiro lugar, segundo 
Benjamim, a historiografia “burguesa” e a historiografia “progressista” se 
apóiam na mesma concepção de um tempo “homogêneo” e “vazio” (teses 13 
e 14), um tempo cronológico e linear [...] de acordo com Benjamim trata-se 
para o historiador capaz de identificar no passado os germes de uma outra 
história capaz de levar em consideração os sofrimentos acumulados e de dar 
uma nova base às esperanças frustradas — de fundar um outro conceito de 
tempo, “tempo de agora” (Jetztzei), “linguagem eterna do passado” como o 
historicismo, ou, dentro de uma teoria do progresso, para a de futuros que 
cantam, o historiador deve constituir uma experiência (Erfahrung) com o 
passado (tese 16) [...] A idéia de que uma reconstrução [...] deveria ser 
acompanhada de uma nova forma de narratividade [...] destaca a inserção do 
narrador e do ouvinte dentro de um fluxo narrativo comum e vivo, já que a 
história continua, que está aberta a novas propostas e ao fazer juntos. 
(GAGNEBIN, 1996, p. 8–10). 

Com base na tese 16 de Benjamim, é possível afirmar a necessidade de fundar uma 

narratividade, criar uma história aberta para obter respostas às questões formuladas; e para 

isso é necessário localizar o objeto estudado — a reforma — num espaço definido como 

contexto brasileiro atual. Para tal, indagou-se informalmente a um grupo de professores 

goianos que trabalham no ensino médio: o que é reforma? As respostas variaram e definiram 

como reforma uma série de ações: modernizar a educação, preparar o aluno para o século XXI, 

saber aprender, aprender a fazer, cumprir o que a constituição determinou, qualificar o ensino 

etc. O termo reforma teria o sentido ativo de mudar alguma coisa. Em “estado de dicionário”, 

a palavra reforma admite vários sentidos: formar novamente, reconstruir, reorganizar, 

emendar, corrigir, dar melhor forma, consertar, reparar, restabelecer, suprimir, melhorar, dar 

forma nova. A situação de reformar, de mudar alguma coisa, implica um processo, e quando 

este acontece e não é avaliado em sua historicidade, há o risco de se reduzir sua abrangência e 

radicalizar sua crítica.  
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A reforma penetra nas escolas pelos textos, e se observa uma naturalidade crescente 

na forma de sua incorporação nos discursos do professor. Suas propostas, seus objetivos e sua 

ideologia permeiam a vida cotidiana das escolas, pela situação da própria necessidade de 

governo das instituições. Esse poder se torna necessário como organização para se ordenarem 

as ações e não se instalar o caos na rede que compõe a estrutura da educação nacional. Ao 

poucos, a linguagem apelativa do discurso reformista dociliza corpos e mentes, ao eliminar 

possíveis críticas e resistências. Popkewitz explica sua visão de textos reformistas:  

Os textos governamentais existem em relação ao desenvolvimento de uma maior 
regulamentação executiva e da autoridade cultural das ciências educacionais no 
estabelecimento de categorias de diferenciação. As divisões, categorias e 
distinções tornam-se senso comum sobre as escolas. (1997, p. 214). 

Nessas práticas administrativas de governo, o conteúdo dos discursos oficiais citam 

regras, obrigações, identificam diferenciações de comportamento, separam, ordenam e 

organizam os indivíduos, e com base em seus efeitos a face das escolas se modifica. O que 

conhecemos ao longo de muitos anos e o que experimentamos no interior das escolas se 

transformam com rapidez pela ação de governo. Mudam-se as estruturas materiais e 

imateriais. O fluxo dos discursos falados e a própria comunicação acompanham esse processo 

reformista com tal intensidade que, se um indivíduo estivesse fora da escola há uma década, 

ficaria confuso em meio a tantas siglas (PDE, PNE, PCN),13 leis, resoluções, portarias, 

conselhos, coletividade e planejamento participativo, dentre outras coisas. Isso mostra que 

vários dispositivos são usados como elementos da autoridade do governo, cuja existência tem 

o significado de ordenar, coordenar e ampliar a eqüidade de ações na instituição. Assim, 

enquanto alguns aspectos da organização anterior permanecem, outros desaparecem ou são 

aperfeiçoados; e essa aparente naturalidade de aceitar como imutável o que está posto nos 

impede de perceber a historicidade da reforma que se desenrola para nela interferir.  

No estudo da reforma educacional pode-se construir lugares teóricos pela sua 

perspectiva histórico-discursiva para se compreendê-la como instrumento de poder e 

visualizarem-se as ações propostas como algo tecido numa rede de relações de poder que 

conecta toda a educação e na qual não há acaso, pois nenhuma ação efetuada é neutra ou 

inocente. A reforma pode ser investigada no presente como objeto construído historicamente 

por um conjunto de práticas e discursos a serem compreendidos — uma investigação que 

pretende não ajuizar valores positivos ou negativos mediante palavras justamente porque estas 

são enganosas e fazem com que se acredite na existência de coisas e objetos naturais. 

                                                 
13 PDE: Plano de Desenvolvimento Escolar, PNE: Plano Nacional de Educação, PCN: Parâmetros Curriculares 
Nacionais. 
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Também pode ser desconstruída e problematizada: essa é a idéia que deve nortear este estudo. 

A reforma não é o fruto de um processo evolutivo; antes, é um dispositivo assim como outros 

que nasceram na modernidade ocidental. As fontes de sua constituição são as mesmas, 

portanto a origem de seus discursos e práticas institucionais são comuns aos demais. Para se 

compreender sua historicidade pode-se tentar construir sua genealogia: identificar saberes e 

dadas práticas institucionais que a produziram, suas redes de saber-poder, e analisar o espaço 

de suas inter-relações entre as práticas discursivas e não discursivas.14 

Na centralidade dessa perspectiva, está o conceito de “dispositivo” já empregado 

neste trabalho e assim definido por Foucault:  

Através deste termo tento demarcar, em primeiro lugar, um conjunto 
decididamente heterogêneo que engloba discursos, instituições, 
organizações, organizações arquitetônicas, decisões regulamentares, leis, 
medidas administrativas, enunciados científicos, proposições filosóficas, 
morais, filantrópicas. Em suma, o dito e o não dito são elementos do 
dispositivos. Dispositivo é a rede que se pode estabelecer entre estes 
elementos. [...] Em suma, entre elementos discursivos ou não, existe um tipo 
de jogo, ou seja, mudanças de posição, modificações de funções, que 
também podem ser muito diferentes. [...] O dispositivo tem, portanto, uma 
função estratégia dominante. (2000, p. 26). 

Falam-se em dispositivos porque serão analisados neste trabalho e constituem uma 

série de estratégias e documentos suplementares da lei 9.493/96 que norteiam as ações, 

dirigindo a própria profissionalização do professor. É preciso recordar: antes de ser 

promulgada a Constituição, existia um movimento de reforma do ensino em estados como 

São Paulo e Minas Gerais, mostrando que a própria demanda social modifica a educação 

conforme os interesses locais. Em São Paulo, por exemplo, a parceria entre escola pública e 

empresas privadas na política do governo Fleury e o plano “Adote uma escola” geraram 

várias parcerias produtivas para melhoria do aparelhamento físico das escolas.  

Às vezes, o exercício do poder é visto com desconfiança e de forma reducionista; 

isso ocorre porque nas escolas se percebe com nitidez o poder verticalizado pela estrutura de 

seu organograma, do tipo militar: alguns comandam, outros obedecem. Ora, é possível 

quebrar essa coluna vertical, pois se percebe que o poder não pertence a alguém em exclusivo: 

é um exercício e, como tal, pode ser exercido por qualquer indivíduo que integre a escola. Essa 

visão reducionista de poder vertical, algumas vezes, impede o exercício do “micropoder” nas 

mãos da coletividade de estabelecer relações mais produtivas. É preciso que a voz coletiva dos 

professores se faça ouvir nas decisões que afetam o interior da escola, porque assim será 

                                                 
14 Práticas discursivas formam o conjunto dos discursos, das leis, das normas etc.; as não discursivas englobam 
prédios, móveis, materiais, tecnologias, equipamentos etc. Esse conjunto é heterogêneo e será estudado no 
decorrer desta pesquisa. 



 35

possível localizar e dirigir forças produtivas que aperfeiçoem a escola, o ensino e a 

aprendizagem, a escolha dos conteúdos e o próprio salário do professor. Autonomia e 

democracia são palavras, às vezes, enganosas que burlam a vontade da coletividade porque não 

se cristalizam. Ambas são conquistas processuais de ações cotidianas, ocorrem em espaços ou 

nichos estreitos conquistados com luta árdua pelo exercício do poder individual e coletivo. 

Reforma educacional é um processo de transformação que acontece não só por ser 

decretado pelo governo, mas também porque produz mudanças expressivas sem a 

participação deste.  Isso ocorre porque o poder é exercível por qualquer um. Exemplo 

marcante de luta diária pelo exercício do poder coletivo foi dado em Goiânia quando a 

associação dos psicopedagogos disse “não” à extinção da formação dos pedagogos na década 

de 1980. A luta atual das universidades para manterem seus institutos de pesquisas e a dos 

professores por maiores salários em todos os estados da federação também é reforma 

educacional. A história sobre a reforma deve ser aberta para narrar esses fatos, pois a instituição 

do discurso educacional, que institui a formação do aluno, é uma luta cotidiana. As palavras que 

formam nossos discursos por si só são revolucionárias quando usadas no exercício do poder; ao 

serem proferidas, não são neutras: formam um discurso que vai incorporar a fala de quem as 

ouve. Se o discurso oficial procura instituir a escola, também a instituem os demais discursos de 

quem é parte integrante dela: pais, alunos, comunidade, políticos e professores. 

Depreende-se, então, que a relação de poder é circular, não vertical, e seu exercício 

pode variar conforme a circunstância. O poder pode ser exercido individual e coletivamente, ser 

representado por uma abstração como o poder empresarial. Seu exercício varia segundo a 

necessidade de domínio e conquista; não deve ser sinônimo apenas de ação negativa: é 

necessário analisar o efeito, o resultado de seu exercício sem demonizá-lo. Assim, parte-se do 

problema “reforma atual” e se elabora um mapeamento de lutas e conflitos que configuram esse 

objeto como é conhecido hoje. A consulta aos materiais históricos objetiva entender como se 

criaram as condições que configuram o presente; mas, com uma visão aberta sobre as noções do 

poder que geram tais fatos históricos, pode-se encontrar outras formas de se estudar a reforma. 

Com a tese de Benjamim coaduna-se uma história aberta de que as verdades 

dependem das tendências e circunstâncias de época. Assim, esta pesquisa não pretende dar 

explicações definitivas. Ao admitir várias interpretações, propõe que o texto produzido 

permaneça aberto e o estudo da reforma suscite continuações que provoquem outras 

narrativas explicativas do tema, outros ângulos de visão; que não se finalize nem radicalize 

posturas e permita novas construções e desconstruções discursivas. Essa possibilidade nasce 

da construção do próprio trabalho porque a genealogia o permite, ao analisar práticas 
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discursivas que objetivam novas histórias nos interstícios das várias falas presentes nos 

documentos da reforma. 

Instituídas ou construídas nesta pesquisa, essas novas histórias visam compreender as 

redes de poder e suas relações através da concepção de uma teoria que nasce no estudo da 

linguagem como veículo de comunicação entre os sujeitos, descobrindo as práticas de divisão 

nessas redes, nas quais as vozes podem ser silenciadas através de um “governo dos 

indivíduos”. Nas escolas, conforme aponta Foucault (2005), elas se presentificam em zonas 

de conflitos, através das lutas contra os efeitos do poder que está vinculado com o saber, a 

competência e a qualificação. Não apenas uma rede de poder vertical, que subjuga o indivíduo 

e o torna submisso, sujeito a algo; também um poder circular, que assim instaura essa luta. 

Em geral pode-se dizer que existem três tipos de luta: contra formas de 
dominação (étnica, social, religiosa); contra formas de exploração que 
separam os indivíduos daquilo que eles produzem; contra aquilo que prende 
o indivíduo a si próprio e, dessa forma, submete-o a outros (lutas contra a 
sujeição, contra as formas de subjetividade e submissão). (2005, p. 212). 

O estudo dessas lutas, combinadas ou separadas, interessa porque a reforma do 

ensino médio aparece como ação do governo, e esta se caracteriza pelo exercício do poder do 

Estado — individualizador e totalizador. Como não há maneira de se libertar (do Estado), 

como sugere Silva (1999b), pode-se promover novas formas de subjetividade que escapem a 

esse tipo de individualização e submissão imposta. No Brasil, é fundamental tal postura, 

assim como em toda a América Latina, cuja história recente é marcada pelo autoritarismo. Em 

espaços democráticos, é possível construir formas de relação e subjetividade para que se 

instalem novas falas, que superem esse passado autoritário. Através de novos discursos, 

possibilita-se instituir formas de convivência mais suportáveis e livres, pois a sobrevivência 

da própria democracia como possibilidade de espaços de maior liberdade precisa do discurso 

a reorientá-la pela crítica consciente e pela reivindicação das falas das organizações sociais e 

outras que instituem o discurso democrático. Não são as intenções ou os programas de 

governo que vão garantir a democracia, pois estes sempre existiram, mesmo nos períodos 

ditatoriais. Na verdade, são os discursos nascidos na base dos grupos sociais que, em sua 

resistência e luta, garantem a existência de uma vida democrática. Os Estados cujos poderes 

são avassaladores quase sempre recorrem à mecanismos censores, a artifícios de manipulação 

e propaganda para imporem suas vontades. 

A compreensão crítica do discurso reformista, que se concretiza ou não dentro das 

escolas, considera o mapa, o contexto brasileiro em que ocorre, porque as condições 

necessárias, quando não alcançadas, esvaziam os discursos e os invalidam como proposta 
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transformadora. Qualquer posição analítica sobre a reforma é importante e merece a 

manisfestação de opiniões variadas, pois se foge de imposições arbitrárias permitindo análise 

aberta e não hierarquizada. Não se aplica aqui, portanto, uma hierarquização valorativa de 

uma perspectiva mais correta ou justa; tampouco se abandona o crivo da busca de uma 

verdade, mesmo reconhecendo-a como provisória. A seriedade de tal busca garante uma 

veracidade necessária ao se pretender uma genealogia que, para tal, se vale da compreensão 

dessa verdade pelos instrumentos do historiador, evitando distorções nas pesquisas dos 

dispositivos e fontes variadas para a possibilidade de interpretações que se aproximem ao 

máximo da realidade observável. 

Posicionar-se ao se escolher uma perspectiva para estudar a configuração da reforma 

já implica compromisso e atribui certo sentido a essa posição, porque permite que se reflita 

sobre a razão por que se rechaçaram outras possibilidades e, como conseqüência, provoca 

uma nítida compreensão do caminho escolhido para análise do objeto estudado. Este trabalho 

aponta para a compreensão do estudo da historicidade da reforma e dos cursos de formação de 

professores, aceitando a tese de um sujeito não soberano e não intemporal. Vai-se em direção 

“negativa” ao se aceitar que os campos do saber, a normatividade e as formas de subjetividade 

seriam constituídos “de fora para dentro” em certas condições culturais. Tudo isso se coaduna 

com a observação de Foucault sobre o tema do duplo, pois este nunca é projeção do interior; 

ao contrário, é interiorização do exterior. Infere-se daí que, para entender a reforma, é 

necessário analisá-la como processo histórico que a conformou e a instituiu em certas 

condições culturais, gestando, por consequência, um dado “tipo de sujeito”. Assim, 

determinadas condições gerariam certas ocorrências que conformariam o objeto, isto é, a 

“coisa em si”. Deduz-se que são as mudanças das condições históricas que dão sentido 

específico às transformações dos objetos como construções sociais que refletem 

interiorizações do lado de fora. Como objeto construído em certos contextos sociais, a 

reforma educacional pode ser analisada, portanto, num estudo contextualizado. 

É necessário esclarecer que uma das premissas que norteiam este estudo é a 

compreensão de que a atual reforma educacional é objeto construído sob influência de 

interesses externos gerados por condições econômicas e políticas advindas das confluências 

do processo histórico mundial. Essa reforma educacional permanece atrelada aos longínquos 

ideais elaborados no século XVII que estabeleceram a escola moderna no século XVIII, 

inaugurando um modelo escolar para a modernidade, dependente e subjugada por um 

processo do colonialismo cultural cuja racionalidade a dirigia no passado e talvez ainda a 

dirija na atualidade. 
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A seguir, tenta-se pensar nas condições que, no século XX, geraram as reformas no 

Brasil e em outros países. Para tal, é preciso atenção aos movimentos de ida ao passado e 

volta ao presente, sem se perder o Leitmotiv que norteia essa reflexão. Aqui, não se pretende 

ser linear, mas fazer um movimento diferente, porque se analisa a complexidade da realidade 

factual, em que aparecem marchas e contramarchas históricas, permanências e mudanças nem 

sempre clarificadas: alguns fatos do presente continuam instituídos pelo passado e instituindo 

o presente. É paradoxal, mas se defende a tese de que dado objeto do presente pode “ser o 

mesmo” do passado porque as mudanças são aparentes e a essência do objeto permanece 

intocada, ou seja, mudam-se as palavras no discurso, expandem-se os dispositivos e mudam-se 

as tecnologias, mas não se mudam os objetivos da gênese do objeto. Tal qual a metáfora da teia 

de aranha: expande-se o fio, dão-se-lhe novas formas, mas permanece o mesmo objetivo de 

uma tecitura para a aranha. Isso é o “simulacro” da “coisa em si”, o sentido da construção do 

edifício do aracnídeo, e para entender a trama que o formou é preciso desmontá-lo, fio por fio. 

A análise da historicidade do movimento das reformas do século XX remete à 

necessidade de se fazer um balanço desse século, em que a ciência, a tecnologia e a produção 

de bens materiais se ampliaram e se impuseram com evidência sobre todos os modos de 

pensar e agir. Para esse balanço, os estudos de Morin tiveram uma contribuição expressiva. 

Ele detectou essa ampliação e afirmou: 

Vivemos hoje a consolidação do que chamo “era planetária”, um mundo que se 
ocidentalizou de maneira predominante, tanto por força do processo econômico 
quanto pela disseminação e instantaneidade das comunicações. Vale lembrar 
que pela primeira vez na história tivemos duas guerras mundiais e as crises de 
produção e do mercado se refletem imediatamente em todo o globo. E, no 
entanto, essa integração ou “destino comum” continua a seguir a lógica da 
separação e da dominação. As comunicações, por exemplo, tendem a se reduzir 
aos aspectos das simples informações da publicidade ou, quando muito da 
inteligibilidade, mas não chegam a promover a compreensão do mundo. As 
dominações sociais, culturais e étnicas, burocráticas e sobre a natureza não 
mudaram muito de figura. Assim, o “destino comum” pode significar também 
que agora corremos os mesmos riscos: o de arruinar as nossas fontes naturais, o 
de aniquilarmos o ser humano por aventuras químicas ou nucleares, o de nos 
subjugarmos a um só pensamento. (MORIN, 2003, p. 6–7). 

Nesse balanço, Morin (2003) não aponta os explicativos costumeiros para a crise 

global que envolveria problemas oriundos da pós-modernidade, do neoliberalismo e da 

globalização. Além destes, ele crê que o cenário de crise implicaria outro problema crucial, 

um entrave à superação desses problemas: a existência de uma lógica da separação e 

dominação que persiste nas relações globais. O que se pode afirmar, contudo, é que essa crise 

anunciada justifica as reformas globais — dentre estas a educacional — desde a década de 

1980. É certo que esses explicativos são fatores importantes para a gênese do movimento 
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reformista e serão analisados com cuidado. Mas não se pode reduzir tudo a esses fatores 

explicativos, pois outra visão é possível: trata-se de uma crença determinante da estrutura 

última do pensamento humano, o qual, nesse fim de século, teve uma concepção de mundo 

que reduziu sua racionalidade, pois esta — virtude humana — deveria ser aberta, circular, 

espiral e complexa, como é a vida.  

Nossos pensamentos lineares, cartesianos em excesso, individualistas propõe, quase 

sempre, soluções que buscam lucro, acúmulo de bens, produção e domínio. Essa lógica cria 

uma distorção na racionalidade que perde sua eficiência quanto a obter soluções adequadas 

aos problemas que emergem no processo civilizatório, no qual cada solução encontrada 

acrescenta e gera outros graves problemas que prolongam a crise. Enquanto alguns 

pensadores aceitam que a verdade é sempre alcançada, outros negam essa possibilidade, 

acirrando a discussão entre os teóricos. Estes criticam o pensamento de Nietzsche, Foucault, 

Deleuze e outros que partem da categoria de “negação” do que está posto como verdade, 

como produto finalizado, como construto dado na condição de verdadeiro pela ciência 

positivista. Negam a contingência de que o carimbo da ciência não garante estatuto de 

verdade. Crêem que a verdade só é possível de ser alcançada pela ciência pura e que o atual 

relativismo científico mais destrói que constrói. 

Neste estudo, esse carimbo científico reflete o que Guimarães Rosa já dizia em 

Grande sertão: veredas: viver é perigoso. Tal carimbo científico no século XX garantiu uma 

vida perigosa na Europa porque certa verdade científica aceita nas academias pelos teóricos e 

posta em prática pelos governos norteou uma política pública que culminou no holocausto. 

Foi um discurso teórico que justificou um “estatuto” de verdade: a teoria da eugenia, que deu 

credibilidade ao extermínio étnico na Segunda Guerra Mundial. A teoria da eugenia, o anti-

semitismo, iniciou-se no Império Romano com um ódio ancestral aos judeus e um arraigado 

nacionalismo fanático de amor à pátria na Europa. A frieza de sentimentos e os valores éticos 

deturpados na sociedade do século XX, bem como a ilusão de um modelo de beleza que devia 

homogeneizar a humanidade, eliminando os diferentes, os anormais fundamentou as teorias 

nazistas e fascistas que produziram e instituíram, com seus discursos, um estatuto de verdade 

que não apenas na Alemanha, mas também em outras nações, justificou o massacre étnico dos 

judeus. Em 1865, o matemático inglês Francis Galton postulou, por exemplo, que a 

hereditariedade transmitia características mentais — o que aparentemente fazia sentido; mas 

também dizia que, se os membros das melhores famílias se casassem com parceiros 

escolhidos, poderiam gerar uma raça de homens mais capazes. Um país desenvolveu essa 

idéia primeiro, e não foi a Alemanha: foram os EUA, onde tais idéias formuladas em teorias 
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produziram práticas como: erguer escritórios para registrar “incapazes”, criar testes de 

inteligência (quociente de inteligência/QI) para justificar o encarceramento destes, e 

conseguiram que 24 estados fizessem leis para esterilizá-los. 

Estatutos de verdade podem ou não conter certos discursos confirmando que o 

carimbo científico nem sempre institui um poder produtivo ou positivo. Podem produzir 

discurso justificador e instituidor de ações humanas não meritórias dentro do processo 

civilizatório, destruindo o otimismo e a crença na ciência. Os simulacros da verdade só 

aparecem como simulacros quando, pela “negação” de sua neutralidade discursiva, pode-se 

analisar seus conteúdos, compreender seu sentido e, assim, formar-se uma visão mais nítida 

com base nos valores humanos e na ética.  

Posto isso, pergunta-se: o discurso da reforma construirá que tipo de cultura escolar? 

Que tipo de ser humano formará? Qual estatuto de verdade ela defende como referencial que 

forma o aluno e o professor? Foi dito há pouco que toda crise nos sistemas trouxe reformas. A 

análise da atual crise, que gera a reforma, é o primeiro aspecto do contexto histórico dessa 

genealogia que aponta, a princípio, uma crise na racionalidade — como se demonstrou ao se 

criticar a ciência como estatuto de uma verdade acabada. Para nossa genealogia e com base no 

que se afirma de uma crise de racionalidade, considerem-se as palavras de Barbosa: 

Com início, por volta dos anos 50, da chamada era pós-industrial, assistimos 
a modificações substantivas nos estatutos da ciência e da universidade. O 
mais importante neste processo de modificação, cuja origem encontra-se na 
“crise da ciência” (e da verdade) ocorrida nos últimos decênios do século 
XIX, não foi apenas a eventual substituição de uma “má” concepção da 
ciência [...] é uma modificação da natureza da ciência provocada pelo 
impacto das transformações tecnológicas sobre o saber. [...] Secundarizando 
as questões antológicas em face às gnoseológicas. [...] Vem ocorrendo uma 
crise de conceitos caros ao pensamento moderno [...] “razão”, “sujeito”, 
“totalidade”, “verdade”, “progresso”. Ao lado dessa crise opera-se sobretudo 
a busca de novos enquadramentos teóricos (“aumento de potência”, 
“eficácia”, “optimização das performances do sistema”) legitimadores da 
produção científico tecnológico numa era que se quer pós-industrial [...] O 
cenário pós-moderno é essencialmente cibernético, informático e 
informacional [...] as delimitações clássicas dos campos científicos entram 
em crise [...] A idéia baconiana de que o conhecimento é o poder [...] 
dispositivo pós-moderno de legitimação. (2000, p. 7). 

 

Esse discurso interessa porque a instituição escola é local privilegiado para a 

produção do saber e, como tal, preocupa o discurso de Lyotard, quando este, em 1976, 

levanta questões que hoje se percebem como obstáculos às escolas: problemas advindos de 

ruptura na posição do saber nas sociedades mais desenvolvidas, que serão chamadas neste 

estudo de condições pós-modernas, nas quais o estado da cultura, após várias transformações, 
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afetará o jogo da ciência, da literatura e das artes no fim do século XIX e, sobretudo, nos anos 

de 1970. Nesse contexto, situam-se transformações resultantes de várias crises. Entre elas, estão 

as crises dos relatos que conduzem ao dispositivo da invalidade das metanarrativas que se perdem 

em nuvens de linguagens narrativas, denotativas, prescritivas, descritivas etc., cada uma 

veiculando validades pragmáticas sui generis. Nasce uma sociedade que empregam as partículas 

de linguagem, enquanto os decisores reduzem a vida ao aumento do poder, cuja legitimação em 

matéria de justiça social e de verdade científica seria otimizar o desempenho do sistema. 

O impacto transformador ocorre quando o saber muda de estatuto nesse intervalo em 

que as sociedades entram na era pós-industrial e as culturas, na idade dita pós-moderna. Essa 

passagem ou ruptura se acelera a partir de 1950, embora acontecesse de forma gradual desde 

1910, com as pesquisas das linguagens, em especial as aplicadas no campo da ciência da 

cibernética, da comunicação e dos computadores. Esses avanços transformam o saber 

científico numa espécie de discurso que será afetado pela hegemonia da informática e pela 

pesquisa na qual se imporá certa lógica prescritiva sobre os enunciados aceitos como saber, 

provocando várias conseqüências na área do conhecimento. Na atualidade, essas 

conseqüências podem ser observadas, no centro da vida de qualquer nível de ensino ou nas 

instituições acadêmicas, como exteriorização do saber em relação ao sujeito que sabe, queda 

do princípio de aquisição do saber indissociada da formação do espírito, novas relações entre 

fornecedores de conhecimento e usuários que compram o conhecimento, o qual ganha forma 

de mercadoria. Como tal, o saber adquire valor no mercado, pela demanda por certos saberes. 

A redução do saber a uma simples produção para comércio e descarte após seu uso 

demandaria nova produção. Ocorre uma competição mundial pelo controle do saber que se 

torna uma arma de poder de domínio. Esse controle é necessário ante possíveis atos de 

pirataria para acessá-los, sobretudo pela internet. 

Tais análises preparam outras questões que fundam o contexto histórico das reformas 

a partir da década de 1980 e ocorrem no Brasil já no século XXI, porque nesse cenário de 

pós-modernidade inicial veremos que se aprofundam outras crises, visualizadas neste estudo. 

Entende-se que, ao se conhecer a realidade desses fatos, haverá compreensão da profunda 

mudança no tecido social e nas demandas que vão pôr a educação no epicentro dessas crises 

como solução para ultrapassá-las. Dentre esses fatos, merecem atenção, pelo avanço, as 

tecnologias da informação e da comunicação (TICs) e o processo de globalização, porque dão 

forma à realidade que o mundo apresenta e à qual o aluno deve se preparar. É preciso refletir 

sobre os possíveis impactos das tecnologias na vida cotidiana e sobre a formação a ser 

ofertada ao aluno e ao professor para que a usem de forma consciente e eficiente. Tal reflexão 
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é necessária porque a proposta de reforma do ensino médio se ancora na inserção do aluno no 

mundo globalizado pelo uso da internet. 

O processo de globalização não aconteceu a partir do século XX, como muitos 

acreditam; surgiu atrelado aos avanços científicos e tecnológicos da época moderna, aplicados 

à comunicação e que produzem uma crescente internacionalização.15 Num breve olhar sobre a 

história social da humanidade percebe-se que desde o século XV já se observava um 

movimento intenso e lento rumo à internacionalização de alguns setores da ação humana, que 

provocava mudanças de rumo na economia, nos modos de produção, na renovação dos 

conhecimentos científicos, na produção cultural e na transformação de crenças e costumes. 

Em Portugal, um exemplo de ensino foi a escola de Sagres, que preparava os marinheiros para 

técnicas de navegação e estimulou esse movimento. 

São características desse processo a heterogeneidade e a variedade de ritmos: se, no 

início, as transformações foram lentas até a Revolução Industrial, após esta esse movimento 

se acelera e as conquistas tecnológicas impulsionam o progresso, num movimento espiralado 

que culminará na atual revolução eletrônica e do conhecimento. Sua extensão pode ser 

visualizada porque esse processo de expansão se encontra em andamento. Conforme Ortiz 

(1996), a complexidade tecnológica da atividade econômica, qualitativamente diferente, 

provoca uma nova forma mais avançada de internacionalização, que se convencionou chamar 

globalização ou mundialização. 

Os estudos de Prado Júnior feitos na década de 1970 sobre a formação histórica do 

Brasil possibilitam um revisionismo histórico desse processo de internacionalização, pois 

situa nossa colonização no movimento de expansão das fronteiras geográficas, que 

provocaram uma revolução econômica, ecológica e cultural entre os séculos XV e XVIII. As 

conseqüências dessa incorporação de terras foram tão profundas, que inauguraram para a 

humanidade a era moderna. Nessa era, a internacionalização por via econômico-mercantil 

ocorreu através do comércio marítimo no Atlântico, pelo binômio colônia–metrópole, cujos 

lucros interessaram ao capitalismo, que se efetuava através de um pacto colonial controlador 

dos modos de produção e da vida cultural da colônia. Tendo em vista o incremento comercial 

e o lucro, as longas viagens marítimas foram possíveis graças à aplicação de tecnologias à arte 

de navegação, com aperfeiçoamento da indústria naval, à invenção do astrolábio, aos novos 

conhecimentos astronômicos, ao uso da bússola e a novas técnicas agrícolas, dentre outros. A 

internacionalização ecológica, por exemplo, resultou de mudança nos plantios, provocando 

                                                 
15 O conceito de globalização difere do de internacionalização, em especial pelos tipos de tecnologias e pelas 
relações econômicas praticadas. 
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uma revolução verde nas colônias com novas formas de produção agrícola em grandes 

propriedades (latifúndios e plantations), pelas trocas de mudas e sementes entre as metrópoles 

européias e as colônias africanas, asiáticas e americanas. 

As nações européias possuidoras de colônias em várias partes do mundo (por 

exemplo, África e Ásia), através de um poder vertical-autoritário e outros tipos de 

micropoderes, controlaram, determinaram e instituíram as características socioculturais nos 

territórios sob seu domínio. Essa imposição cultural nas Américas, na Ásia e na África 

culminou em atraso científico porque instituiu os paradigmas do que se veiculava como 

conhecimento nos territórios dominados. Sob rígido controle, as metrópoles européias 

exportavam o material didático, a formação técnica de pessoal, as descobertas e as 

invenções/tecnologias. É importante compreender essa questão para análises posteriores das 

conseqüências dessa censura e desse controle impostos pela metrópole, que vão gerar um tipo 

específico de educação na colônia brasileira: religioso, disciplinar, literário e moralizante pela 

presença dos jesuítas. Lenta de início, a evolução tecnológica se acelera ao eclodir a 

Revolução Industrial. Essa evolução — de 1733 a 2004 — pode ser visualizado assim:  

1733 — John Kay inventa a lançadeira volante (peça do tear) iniciando a 
Revolução Industrial, 1837 — Samuel Morse registra a patente do telégrafo, 
1875 — Alexander Graham Bell inventa o telefone, 1947 — os laboratórios 
Bell inventam o transistor, 1956 — a Fortran torna-se a primeira linguagem 
de programação de computador, 1962 — é lançado o Telstar, primeiro 
satélite de tela colorida VCR. Em 1968 a Burroughs produz os primeiros 
computadores (B2500 e B3500) com circuitos integrados, iniciando a era do 
conhecimento, 1969 — o departamento de defesa dos Estados Unidos cria a 
rede Arpanet, precursora da Internet, 1974 — é criado o fax, 1977 — a 
empresa de computadores Apple 11 cria o primeiro computador pessoal e 
surge o compuserve, a primeira rede on-line, 1981 — A IBM cria o DOS, 
1983 — a Motorola obtém autorização para implantar o primeiro sistema de 
telefone celular e a Sega introduz um videogame três dimensões, 1985 — a 
fibra ótica transmite 300.000 chamadas telefônicas simultâneas, 1990 — 
cria-se na suíça a World Wide Web, por Berners-Lee, 1993 — a Intel lança 
o microcomputador Pentium, 1994 — A Netscape lança o Navigator, 
programa para “navegar” na internet, 1995 — A Microsoft lança o 
Windows 95, 1998 — Surgem os primeiros livros didáticos digitais, 1998 
— Entra em funcionamento a internet 2, acelerando o acesso às informações 
na rede mundial (Turbo ou Banda Larga) e já em 2004 a Intranet encontra-
se em funcionamento. (MIRADOR, v. 6–8–11). 

Esses fatos seculares servem de cenário para nossa genealogia, que se ergue aos 

poucos em busca do sentido da ocorrência da reforma educacional. Hobsbawn afirma que 

O objetivo de se contextualizar fatos seculares é compreender e explicar por 
que as coisas deram no que deram e como elas se relacionam entre si, através 
de um trabalho de concentrar, ampliar (corrigindo) as memórias históricas, 
que o século XX foi breve e violento pela eclosão de duas guerras mundiais, 
a conquista do espaço, a vitória do feminismo, o fim da Guerra Fria com a 
queda do império soviético, ascensão do império norte-americano, 
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descolonização da África, queda da hegemonia européia nacionalista e 
ascensão de um novo bloco econômico europeu para neutralizar a 
hegemonia dos Estados Unidos. (1995, p. 12–25). 

As tecnologias bélicas ou não desenvolvidas na Primeira e na Segunda Grande 

Guerra e nas viagens espaciais impulsionaram o processo e a vitória dos EUA na Guerra Fria. 

Hoje esse país exporta, através da globalização, suas ideologias capitalistas neoliberais, sua 

cultura e suas crenças, criando uma economia única e transnacional que alavanca seu 

expansionismo econômico e poderio bélico. É o discurso do lado vencedor que institui um 

modelo de cultura a ser exportado e hegemonicamente exerce sua influência, da qual fazem 

uso os organismos internacionais para exportar seus valores, seu modo de viver e controlar, 

veicula seu discurso dominador que, muitas vezes, confronta as culturas locais em outros 

estágios de desenvolvimento, provocando tensões e conflitos em várias partes do mundo. 

No dizer de Hobsbawn, 

Neste século [o XX] há uma revolução da tecnologia nos transportes e nas 
comunicações que anula o tempo e a distância e a supremacia cultural da 
cidade sobre o campo. Globaliza-se a economia enfraquecendo-se a 
ideologia nacionalista pela ação da Internet, mas aprofunda-se o processo 
de tensão como conseqüência da incapacidade de adaptação das 
instituições públicas e da coletividade cujos comportamentos e ações são 
às vezes inadequadas para o mundo globalizado. Bem diferentes, o 
comportamento individual e privado que adapta-se rapidamente. (1995, p. 
11–12). 

Essa tensão surge porque se desintegram velhos padrões de relacionamento social 

humano pela quebra de elos entre passado e presente e pelo predomínio dos valores de um 

individualismo social absoluto dentro da versão ocidental do capitalismo. Há uma erosão dos 

valores humanos e religiosos tradicionais, uma ascensão dos fundamentalismos radicalizados 

através de choques culturais e religiosos; o hedonismo e o imediatismo predominam ao lado 

de uma ética protestante que glorifica o trabalho, o acúmulo material, o dever e o término das 

rebeliões individuais. Desaparecem antigos direcionamentos porque o mundo do passado (séc. 

XX) perde seu papel no presente (séc. XXI). O paradigma existencial seria, portanto, moldado 

pelas contradições humanas da imprevisibilidade e incerteza, que despertam o pessimismo 

humano. Esses prognósticos pessimistas, que apontam os obstáculos e desafios ora vividos, já 

eram anunciados por Lyotard (2000): ao refletir pelo viés técnico-científico, ele afirmou que 

o acesso à nova revolução industrial está na aquisição de um saber que é vendido ou negado 

pelos países aos consumidores periféricos e que o poder econômico competitivo será 

garantido pelos que dominarem as tecnologias avançadas da cibernética. Na atualidade, o 

domínio dessa tecnologia se expande pelos estudos e pelas pesquisas sobre a linguagem com 

o objetivo de conhecer a mecânica da sua produção para dominar a compatibilidade entre 
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linguagem e máquina informática. Avançam os estudos sobre inteligência artificial e o esforço 

sistemático com o fim de conhecer a estrutura e o funcionamento do cérebro, bem como o 

mecanismo da vida.  

Lyotard (2000) empregou a palavra “rede” em 1976, para designar a 

configuração do novo conhecimento construído através do uso das TICs. Morin (2002) 

retoma o conceito de conhecimento em rede para configurar um pensamento complexo e 

não solucionado através do método cartesiano, o que provoca, em sua visão, a crise 

paradigmática da atualidade. Casttels (1999) enfatiza aspectos materiais básicos das 

tecnologias de informação, aprofunda as análises desse conhecimento em rede que forma os 

sistemas e afirma ser a informação sua matéria-prima: tecnologias para agir sobre a 

informação, e não apenas o contrário, o que caracterizou revoluções tecnológicas anteriores. 

Assim, a penetrabilidade dos efeitos das novas tecnologias — o “novo meio tecnológico” — 

moldaria (sem determinar) as situações (processos) de vida individual e coletiva, porque a 

informação é formada pela atividade humana. Para Casttels, essa lógica de redes é necessária 

para se estruturar não estruturado (informações), preservando a flexibilidade para as 

constantes transformações dos sistemas, com a convergência de tecnologias específicas em 

sistemas muito integrados. Os sistemas de informação são integrados à microeletrônica, às 

telecomunicações, à optoeletrônica e aos computadores.  

Essa convergência das tecnologias nos sistemas de informação permite acelerar a 

investigação em várias áreas científicas, complexas, como nos projetos Genoma e Neuroma, 

responsáveis, respectivamente, pelos grandes avanços no conhecimento da estrutura genética 

e da rede neuronal. Infere-se daí que, na teia da vida, é impossível viver sem o contato com 

alguma tecnologia e informação: entre ricos e pobres, no Primeiro Mundo e no Terceiro, no 

ar, na terra e nas profundezas do espaço, elas estão presentes. Não vê-las não as eliminam: 

não há privacidade, porque mesmo no mais solitário ponto geográfico da Terra um satélite 

pode controlá-la e invadi-la. 

Com tantas máquinas, é paradoxal que não se tenha eliminado o estresse, a solidão, a 

tristeza, a fome, a violência e outros males. A tecnologia e a ciência não conseguem 

solucionar a desordem, a insegurança e as incertezas que angustiam e instalam certo 

pessimismo. O grande problema é o apreço que se tem pelos bens materiais, provocadores de 

uma crise nos valores humanos com a banalização e disseminação da falta de busca de 

aperfeiçoamento emocional ao se preterir a bondade, a generosidade, a tolerância, a 

solidariedade, a paciência e a compaixão, reforçando o lado negativo do caráter. A fadiga 

física humana não desapareceu pelo uso das tecnologias — como se esperava; antes, gerou 
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inércia, anestesiou a criatividade, trouxe desemprego, sensação de inutilidade, inadaptação e 

insatisfação. 

A discussão desses problemas evidancia a potencialidade das novas tecnologias da 

informação e comunicação na conformação das mentes e do social; é objeto de grande 

polêmica entre importantes pensadores contemporâneos. Pino cita que: 

Os anos 80/90 foram o palco de tomada de posições frente a elas que variam 
da adesão entusiástica (Walter Ong e Pierre Lévy) à oposição franca (Jean 
Baudrillard e Lucien Sfez) passando por aquelas que, em diferentes graus, 
apontam razões para que sejam pensadas de forma crítica (Umberto Eco e 
Derrick de Kerckove). (2004, p. 4–8). 

Não se pode, porém, demonizá-las. Se as tecnologias não são panacéia para 

solucionar os problemas, são importantes conquistas, e devemos aprender a controlá-las, 

assim como se controlou o fogo, a roda e outras técnicas simples ou complexas. Esse 

domínio tecnológico precisa ocorrer, sobretudo, no ambiente escolar. Nesse âmbito, com 

base nas reflexões anteriores, o uso da informática sucista três questões fundamentais para 

a educação: como construir uma concepção de educação frente às novas formas de 

produção e apropriação do conhecimento dentro do processo de globalização; como a 

escola sobreviverá aos impactos dessas tecnologias, colaborando para seu 

aperfeiçoamento quando usadas com fins educacionais; como conduzir a formação dos 

professores para usá-las. 

Conforme Pereira e Cecilio: 

As mudanças deverão atender ao processo da inserção à globalização da 
educação que apontam alguns problemas a serem conhecidos pelos 
professores para dirigir suas ações e escolhas do processo ensino–
aprendizagem. Deve-se refletir que assim como os demais processos de 
globalização o uso das tecnologias de informação e comunicação não surgiram 
apenas com o uso da informática. O processo de globalização da educação se 
fez no momento em que foram importadas e introduzidas no ambiente escolar. 
Um exemplo disto são as influências estrangeiras no currículo dos conteúdos 
brasileiros: o de matemática é fundado no currículo francês, ciências naturais 
sofre influência do currículo espanhol e assim por diante.  (2004, p. 1–10). 

A rede mundial de computadores acelera o processo de globalização cultural, e seu 

poder se expressa pela dominação das consciências e do saber veiculado, cujo aporte se faz 

confrontando o nosso perfil cultural. Por outro lado, pode-se beneficiar dessa globalização 

pela divulgação da cultura brasileira e da produção educacional nacional, a influenciar as 

matrizes culturais de outros países. Com issoa, haverá um movimento de ida e volta de 

conhecimentos, como uma rua de mão dupla, e, por consequência, a expansão da cultura para 

o avanço da civilização. No contexto da globalização da economia e da cultura, um fato 

importante marca o século XXI, a transmissão rápida de dados para os mais diversos lugares 
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do mundo e para o maior número possível de pessoas e empresas, porque a atual era da 

informação e do conhecimento se caracteriza pelo uso cada vez mais intenso e amplo do 

computador, individualmente ou em rede (on-line), na qual milhões de informações circulam 

com rapidez através de cabos telefônicos e fibra ótica, interligando pessoas e empresas. Por 

isso, a palavra rede (net) se tornou um dos símbolos do nosso tempo e direciona várias teorias 

sobre a inteligência e a construção do conhecimento que auxiliarão o trabalho dos professores. 

Na relação com os alunos, os professores devem compreender que há uma 

transformação radical no comportamento humano pelo uso das TICs. Distancia-se o que está 

próximo e aproxima-se o que está distante, incorporando o mundo virtual ao mundo real. Se 

na física clássica o tempo era linear, após Einstein e sua teoria da relatividade há o fim da 

linearidade tempo–espaço e o questionamento da lógica positivista. A conseqüência desse 

avanço provoca a desordem dentro do paradigma científico ante o acúmulo de informações e 

dados fornecidos pelas TICs. A manipulação e transportação do mundo virtual para o real e 

vice-versa é difícil, pois afeta a educação pelo uso dessas tecnologias no processo 

intermediador do ensino e da aprendizagem.  

A revolução provocada pelo fim do tempo linear e a da velocidade impõe desafios 

aos professores que marcam a mudança de comportamento frente à fugacidade dos 

acontecimentos. Em conseqüência, os alunos registram, de forma inconsciente, variadas 

dúvidas e as incorporam a suas vivências, pois são filhos de um tempo histórico caótico. A 

educação escolar é posta em dúvida pelo fim da certeza científica positivista porque a 

epistemologia perde a credibilidade e instala uma crise paradigmática na qual os antigos 

saberes respondem só em parte a questões filosóficas postas ao homem da pós-modernidade. 

Não sabemos acompanhar a aceleração dos dados da rede mundial de informação, que 

exterioriza para reflexão do sentido de mundo uma ínfima parcela. Um exemplo disso é a 

ação do jornalismo on-line, que se apresenta in loco nos acontecimentos mundiais, enquanto 

no interior das universidades os mesmos fatos à luz da pesquisa científica, cujos métodos são 

mais lentos em suas descobertas, tornam-se obsoletos antes de irem para discussão pública. 

Frente a essas questões é necessário esforço para incentivar o desenvolvimento 

tecnológico no país como forma de garantir, dentro das escolas, o acesso às tecnologias da 

informação e comunicação para todos. É importante o papel da educação na formação de 

professores e alunos em todos os níveis para o uso consciente dessas tecnologias. É possível 

que isso melhore a qualidade do ensino e da aprendizagem. É estratégico para o 

desenvolvimento do país haver acesso à internet, e para tal deve ser criada uma política 

nacional para promovê-la em todos os níveis de ensino. Lyotard explicita que: 
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Se o acesso à nova revolução industrial está na aquisição de um saber que é 
vendido ou negado pelos países aos consumidores periféricos, cabem aos 
governos destes países e às empresas nacionais garantir o conhecimento que 
lhe é negado pelo acesso a pesquisa de ponta e que, as instituições do saber 
devem receber fundos generosos, para aprimoramento de um corpo de 
pesquisadores e de docentes de altíssimo nível. Que o saber deve mudar de 
estatuto ao mesmo tempo em que as sociedades pelo uso das novas 
tecnologias da informatização das sociedades mais desenvolvidas o que 
permite eliminar certos aspectos da formação do saber. (2000, p. 11). 

É necessário alertar o professor para despertar o pensamento crítico de seu aluno, 

porque a tecnologia da informática, de aparente neutralidade, na verdade é mercadoria de 

barganha comercial, pois quem a dominar terá hegemonia sobre os demais setores da atividade 

humana e sobre a produção do conhecimento. Ao se inserir no ambiente interativo da 

informática, a comunidade escolar deve compreender que há uma nova lógica do conhecimento, 

direcionada a uma exteriorização massiva, que requer um usuário ativo; que é preciso buscar 

conhecimento científico separado do lixo eletrônico e que há uma relação comercial entre 

fornecedor de conhecimento e usuários do conhecimento fornecido. O próprio conhecimento, 

portanto, assume quase sempre a forma capitalista do comércio e perde seu “valor de uso”, 

individual e pessoal. A comunidade escolar corre, então, o risco de sofrer um processo de 

exclusão que ocorre para os que não conhecem o manejo das tecnologias de acesso ao saber 

produzido e comercializado. Esse processo se estende, também, aos países que não produzirem 

esse tipo de conhecimento: estarão excluídos do progresso e do desenvolvimento. Portanto, é 

estratégico e importante que se democratize seu acesso via educação das massas.  

Libâneo propõe:  

Que se repense o papel das escolas a partir de uma realidade vivenciada 
pelos alunos que se expressam por uma extensa lista de conquistas, tais 
como os notáveis avanços tecnológicos da microeletrônica, automação, 
biotecnologia, internacionalização do capital, novas formas da produção, 
circulação e consumo da cultura, mudanças nos processos de produção, 
organização do trabalho, formas de organizações dos trabalhos e 
qualificações, alteração e diminuição, funções do estado pela prevalência do 
modelo liberal com o fortalecimento das leis de mercado, mudanças nos 
paradigmas da ciência e do conhecimento, agravamento da exclusão e 
aumento da distância social e econômica. (2001, p. 33–4). 

Libâneo (2001) ainda afirma que a escola para os novos tempos deverá oferecer a seus alunos 

uma formação cultural e científica que permita o contato destes com a cultura provida pela 

ciência, pela técnica, pela linguagem e pela estética. É necessária uma escola de qualidade que 

não promova a exclusão econômica, política, cultural e pedagógica. A escola deve achar o seu 

espaço, uma vez que não mais detém o monopólio do saber, pois na atualidade a educação 

extramuros acontece na comunidade, através das agências governamentais, das empresas e 
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das organizações não governamentais (ONGs) que desenvolvem seus programas educacionais 

em projetos culturais. 

Ainda no dizer de Libâneo, 

O professor tem aí seu lugar, com papel insubstituível de provimento das 
condições cognitivas e efetivas que ajudarão o aluno a atribuir significados 
às mensagens e informações recebidas das mídias, as multimídias e formas 
diversas de intervenção educativa urbana. O valor da aprendizagem escolar, 
com a ajuda pedagógica do professor, está justamente na sua capacidade de 
introduzir os alunos nos significados da cultura e da ciência por meio de 
mediações cognitivas e interacionais. Os alunos vão aprendendo a buscar a 
informação (na TV, no rádio, no jornal, no livro didático, nos vídeos, no 
computador etc.), mas também os instrumentos conceituais para analisarem 
essa informação criticamente e darem-lhe um significado pessoal e social. A 
escola fará, assim, a síntese entre a cultura formal (dos conhecimentos 
sistematizados) e a cultura experienciada. Por isso, é necessário que 
proporcione não só o domínio de linguagens para a busca da informação, 
mas também para a criação da informação. Ou seja, a escola precisa articular 
sua capacidade de receber e interpretar informação, com a de produzi-la, a 
partir do aluno como sujeito do seu próprio conhecimento. (2001, p. 33–4). 

Nesse contexto, Pino argumenta que: 

Em relação a estas questões é indiscutível que a cultura da virtualidade 
real, ou seja, a integração da comunicação eletrônica, o fim da audiência de 
massa e as redes interativas — a comunicação mediada por computadores 
— trazem alterações importantes para a educação, porém não podem 
mascarar os problemas fundamentais do ensino e aprendizagem. Os 
problemas fundamentais da educação escolar não têm sua solução no poder 
destas novas tecnologias. (2004, p. 1–11). 

No tocante à formação do professor, esta será fundamental no momento da inserção 

das escolas no uso das tecnologias da informática. O nó da questão está em revolver a 

pedagogia, pois ela se desenvolveu apenas para atender a um modelo de escola e 

aprendizagem fora das tecnologias de ponta. No dizer de Cecilio, 

Alguns desafios são postos aos que militam na educação quando se reflete 
que a pedagogia não pode deixar de lado importantes conquistas herdadas da 
modernidade. Há necessidade de entender uma nova pedagogia como uma 
síntese com a que a antecedeu. Olhando o cenário mundial em 
transformação, como formar o professor é um grave e difícil problema, 
porque seria necessário dar um salto de qualidade e queimar etapas 
evolutivas, o que não assegura que é possível alcançar a almejada qualidade, 
perante tal movimento de avanço, sob pena de aprofundamento da atual 
crise. A falta de capital é outro obstáculo, pois a miséria não gera revolução 
o que provocará talvez esta transformação tecnológica no interior das escolas 
será a pressão da propaganda desta tecnologia através da mídia, pois ela 
precisa expandir-se para que as empresas que as dominam alcancem grandes 
lucros. Toda formação pedagógica deve pensar nesta expansão das 
tecnologias para as escolas, pois, caso não o façam, já nascem ultrapassadas. 
(2004, p. 1–15). 

Dito isso, o momento é decisivo, porque é preciso legitimar a especificidade da 

docência sob pena de o professor ser descartado, pois está submetido a um sistema econômico-
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político-social. Nesse contexto mercadológico há de se pensar num processo de formação 

continuada cujo modelo insira o professor de forma consciente como sujeito ativo, e não como 

sujeito-passivo, no uso das tecnologias no ambiente escolar. Deve optar por se tornar um 

usuário consciente, um construtor de conhecimentos, combatendo em si a passividade 

alienadora de um consumidor distraído ou apático, e não permitir jamais que a escola se 

transforme em mercado consumidor a ser explorado e perca sua funçao humanizadora. Ao se 

compreender o significado das mudanças que ocorreem, é possível localizar no interior das 

escolas uma ação recíproca correspondente que faça este processo de via reflexiva.  

Se a palavra informática, em grego, significa pessoa cibernética, cibernauta ou 

timoneiro, é necessário que se tome posse do barco sem deixá-lo exposto ao sabor das ondas 

tecnológicas, sob pena de se perder o controle, a direção e naufragar ao primeiro sinal de 

tempestade. Se remetermos essa metáfora à situação das escolas brasileiras, 

compreenderemos que há urgência em se promover uma revolução tecnológica direcionada 

por objetivos pedagógicos claros rumo à democratização do acesso à informática; do 

contrário, não serão ultrapassados os obstáculos que impedem o país de se desenvolver. 

Constata-se a necessidade de se entender o significado das mudanças ocorridas pelos 

impactos das TICs, tendo em vista que essas tecnologias aprisionam os indivíduos ao 

produzirem um conhecimento impossível de ser controlado porque está embutido nessa 

relação o poder de dominação das consciências. O desafio é recuperar corretamente os 

sentidos da sociedade em rede; não basta ter um computador ou acesso à internet para 

solucionar todos os problemas escolares. A reforma da educação pela inclusão da informática 

avança; mas a proposta de atender apenas ao sistema produtivo, com a pretensão de formar 

um novo modelo de trabalhador que detenha polivalência, multiplicidade e flexibilidade, soa 

reducionista, mesmo que seja possível fazê-lo através da informatização. É reducionista 

porque o tecnicismo exacerbado pode eliminar a formação humanista. 

Não resta dúvida: a informatização da educação é lenta e árdua, e haverá dissabores e 

obstáculos; porém, as possibilidades para um conhecimento que se renova é importante para o 

progresso da ciência. Com uma educação pedagógica adequada e que conecta a escola ao mundo, 

não haverá fronteiras para quem busca o saber de forma crítica e seletiva. Conforme Anderson:  

A cumplicidade da pós-modernidade com a lógica do mercado e do 
espetáculo é inequívoca. Mas a sua simples condenação é inútil. [...] Uma 
crítica autêntica da pós-modernidade não pode ser uma recusa ideológica da 
mesma. (1999 apud JAMESON, 2001, p. 45).  

Essa fala de Anderson permite uma reflexão: a pós-modernidade é um sinal cultural de um novo 

estágio na história, do modo de produção reinante como o lucro advindo da explosão tecnológica 
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da eletrônica, o predomínio das corporações multinacionais, o deslocamento destas para países 

distantes com salários baixos, o crescimento da especulação internacional, a ascensão dos 

conglomerados de comunicação com um poder sem precedentes sobre a mídia. Esse é um 

possível cenário em que evolui a reforma educacional brasileira e outras desde a década de 1980.  

Esse novo estágio produtivo dentro do globalismo desloca e concentra parcelas de 

poder cada vez maior nas mãos dos países capitalistas do Primeiro Mundo, cuja economia dita 

normas para a convivência internacional e nacional e interferem na soberania dos Estados 

nacionais. Essa nova ordem visível mantém e institui os discursos dos organismos 

internacionais atuais que dirigem suas ações conforme os interesses dos mais fortes. Políticos, 

economistas, intelectuais, em especial os ditadores, sempre souberam a força revolucionária 

da prática discursiva. É por isso que buscam o controle dos meios de comunicação e a 

sociedade civil a quer livre, pois reconhece que uma das garantias democráticas é a existência 

de uma imprensa livre. À luz das análises foucaultianas, observa-se a impossibilidade de que 

tal ocorra segundo certas circunstâncias, como nos estados de guerra: durante a ocupação do 

Iraque pelos EUA, vários jornalistas da rede de tevê norte-americana Cable News Network 

(CNN) perderam o emprego porque insistiam em noticiar livremente o que viam in loco. 

Desde a década de 1970, surge um discurso cujo intuito é dar veracidade às 

propostas do neoliberalismo, redirecionando ações mundiais; nesse discurso, vê-se que estão 

interligados os três termos: pós-modernidade, globalização e capitalismo na sua fase 

neoliberal. Portanto, talvez no globalismo estejam as outras duas bases que compõem o 

cenário que conforma a reforma educacional brasileira. Anderson fez um balanço da aplicação 

das medidas liberais no mundo, explicando claramente o que almeja o neoliberalismo: 

O neoliberalismo [...] foi uma reação teórica e política veemente contra o 
Estado do intervencionista e de bem-estar. Seu texto de origem é “O 
caminho da servidão”, de Friedrich Hayek, [...] um ataque apaixonado contra 
qualquer limitação dos mecanismos de mercado por parte do Estado, 
denunciados como uma ameaça letal à liberdade, não somente econômica, 
mas também política. [...] A chegada da grande crise do modelo econômico 
do pós-guerra, em 1973, quando todo o mundo capitalista avançado caiu 
numa longa e profunda recessão, combinando, pela primeira vez, baixas 
taxas de crescimento com altas taxas de inflação, mudou tudo. A partir daí as 
idéias liberais passaram a ganhar terreno. [...] As raízes da crise, alegavam 
Hayek e seus companheiros, estavam localizadas no poder excessivo e 
nefasto dos sindicatos, [...] que havia corroído as bases de acumulação 
capitalista com suas pressões reivindicativas sobre os salários e com sua 
pressão parasitária para que o Estado aumentasse cada vez mais os gastos 
sociais. Estes dois processos destruíra os níveis necessários de lucros das 
empresas e desencadearam processos inflacionários. [...] O remédio, então, 
era claro: manter um Estado forte, sim, em sua capacidade de romper o 
poder dos sindicatos e no controle do dinheiro, mas parco em todos os gastos 
sociais e nas intervenções econômicas. A estabilidade monetária deveria ser 
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a meta suprema de qualquer governo. Para isso seria necessária uma 
disciplina orçamentária, com a contenção dos gastos com bem-estar e a 
restauração da taxa “natural” de desemprego. [...] Além disso, [...] reduções 
de impostos sobre os rendimentos mais altos e sobre as rendas. Desta forma, 
uma nova e saudável desigualdade iria voltar a dinamizar as economias 
avançadas. [...] No começo, somente governos explicitamente de direita 
radical se atreveram a pôr em prática políticas neoliberais [...] depois, os 
governos social-democratas se tornaram os mais resolutos em aplicar 
políticas neoliberais. [...] A prioridade mais imediata do neoliberalismo era 
deter a grande inflação dos anos 70. Nesse aspecto, seu êxito foi inegável. 
[...] [Mas o neoliberalismo] não conseguiu nenhuma revitalização básica do 
capitalismo avançado. Socialmente, ao contrário, o neoliberalismo conseguiu 
muitos dos seus objetivos, criando sociedades marcadamente mais desiguais, 
embora não tão desestatizadas como queria. (1999, p. 9–23). 

A isso se acrescentra o que diz Montano: 

As teses centrais do neoliberalismo, considerando o conceito de mercado 
como eixo das relações sociais, bem como a defesa do estado mínimo contra 
o estado benfeitor, têm sido orientadoras das políticas sociais, pode-se dizer, 
foram também elas atiradas às leis de mercado. A nova estratégia de 
legitimação do sistema capitalista globalizado “tem como eixo central a 
passagem das lógicas do Estado para as lógicas da sociedade civil, ou, na 
equalização que faz a corrente liberal, para as lógicas do ‘mercado’. 
Entendida a sociedade civil como mercado, altera-se qualquer princípio de 
igualdade, porque aqui impõem-se a lógica de quem detém maior poder 
político-econômico (riqueza, poder, saber, mergulhados na lógica da 
concorrência, sobejamente alicerçada nos princípios do individualismo”. 
(1999, p. 47–9). 

Sanfelice cita a presença de organismos internacionais influenciando e financiando a 

educação: 

Hoje, é notório o financiamento internacional da educação e a intervenção 
das agências mundiais na estruturação dos sistemas de ensino, mas na lógica 
de mercado a educação torna-se um produto a ser consumido por quem 
demonstrar vontade e competência para adquiri-la, em especial a educação 
ministrada nos níveis médio e superior. As teses neoliberais têm sido 
pródigas em propor argumentos favoráveis à privatização da educação, como 
formadora das elites ou para dar a cada um o que sua função social exige, e 
que não pode ser obtido por meio de uma educação pública comum. (2000, 
p. 151) 

Essas leituras permitem entender que há uma teia de poderes entrelaçada se 

correlacionando e conformando concepções e práticas vigentes na educação. Podem-se 

estabelecer as relações entre a educação e a ideologia neoliberal, as relações desta com a 

globalização e, por sua vez, as relações de todas elas com a pós-modernidade. Parece ser a 

lógica do mercado que promove as relações entre globalização, pós-modernidade e educação. 

Mas, que lógica é essa? O que pretende e quer com as reformas educacionais que ocorreram e 

ocorrem no mundo? No contexto das mudanças da década de 1990, onde se situa o 

referencial teórico da reforma do ensino médio em Goiás? Como essa lógica liga-se ao 
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referencial teórico dos cursos de formação continuada para professores goianos? Na seqüência 

deste estudo, buscamos responder a esses questionamentos; mas as dúvidas são muitas, assim 

como o são as tentativas de respostas. 
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2  HISTORICIDADE DOS DISCURSOS EDUCACIONAIS E OS SENTIDOS DAS 
REFORMAS E FORMAÇÕES 
 

 

Neste capítulo, serão retomados alguns conceitos ou domínios foucaultianos, como ser-saber, 

ser-poder e ser-consigo.16 Interessa neste trabalho, em especial, o segundo domínio usado por 

Foucault nas suas genealogias: o ser-poder, cuja qualidade de elementos explica como os 

saberes são produzidos e como, na educação brasileira, somos constituídos entre o saber e o 

poder. Essas idéias se adequam ao propósito deste estudo, que pretende compreender onde 

nasceram os referenciais teóricos da reforma educacional brasileira dos anos de 1990 e o 

significado dos cursos de formação continuada para os professores do ensino médio ofertados 

pelo governo de Goiás para revitalizar esse nível de ensino. 

 
2.1  Transformações do pensamento e os discursos instituidores 

 

Foucault (2004c) afirma, em A ordem do discurso, que o novo não está no que é 

dito, mas no acontecimento de seu retorno. Percebem-se as transformações pelo retorno do 

efeito que se quer alcançar quando se profere um discurso, pois o objetivo do discurso está em 

mudar o que já se conformou como realidade observável. Ultrapassar essas formas do real 

que se cristalizaram como normais é ato de transgressão, provocação e desnaturalização. 

Explorar os discursos para identificar essas transgressões pelo pensamento analítico tem sido 

objetivo dos estudos foucaultianos. As especificidades de continuidades e rupturas que 

marcam os discursos no processo de sua historicidade como construção social requerem uma 

problematização que dirija o olhar de forma não prescritiva nem demarcada por nenhum 

caminho a priori, pois método — conforme Larrosa Bondía (1999) — seriam certo modo de 

interrogar e estratégias analíticas de descrição. 

Veiga-Neto (2005) esclarece que estudos foucaultianos levam a um pensamento 

invertido, feito a marteladas (por ferramentas), analítico, que permite avaliar a educação por 

um novo prisma. Os conceitos foucaultianos são a base para a construção do pensamento 

analítico que orienta este estudo. As ferramentas do historiador serão empregadas na 

construção que se propõe, para a análise de como foi edificado o referencial da reforma e das 

formações que dela advêm. Para estudar tais relações de poder-saber, escolheu-se o caminho 

                                                 
16 Expressões de Veiga-Neto (2005).  
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genealógico, como tipo especial de história, que permite compreender as reformas e a 

formação de professores, visto que, nesse caso, não se dividem em campos opostos a filosofia 

analítica e a hermenêutica. No campo da hermenêutica, o estudo dos discursos permite 

inúmeros planos de análise, daí porque optar-se por não se arvorar em assumir posições 

estruturadas. A título de exemplo, veja-se o poema de João Cabral de Melo Neto (1971, p. 79) 

a seguir, sobre o ato de escrever: 

Catar feijão se limita com escrever: 
joga-se os grãos na água do alguidar 
e as palavras na folha de papel; 
e depois, joga-se fora o que boiar. 
Certo, toda palavra boiará no papel, 
água congelada, por chumbo seu verbo 
pois para catar esse feijão, soprar nele 
e jogar fora o leve e oco, a palha e o oco.  

Jogos de linguagem e figuras constituem camadas superpostas no plano discursivo da 

construção e ordenação para formar o sentido do que se quer dizer. Em primeiro plano, está o 

perceptível, o aparente; em segundo, o relacional (idéias de semelhança); em terceiro, há 

intersecção ou superposição entre os dois planos. São camadas que escondem uma rede de 

inúmeros significados possíveis, porque o terceiro plano — metafórico — permite identificar 

semelhanças por meio de um ou mais elementos semelhantes entre as coisas. Essas relações se 

estabelecem em profundidade e podem ser apreendidas através de uma análise mais cuidadosa.  

As linguagens se metaforizam em excesso e precisam ser consideradas na análise de 

objetos constituídos através de práticas discursivas, pois estabelecem descrições que circulam 

como verdades e criam simulacros que afetam a compreensão das coisas. O discurso 

educacional, dessa forma, está cheio de metáforas, como a denominação do professor, que já 

foi designado como o sol (Comenius), como sacerdote (jesuítas), como técnico/incentivador 

(lei 5.692), como ser autônomo, e assim por diante; a figura do diretor como maestro, chefe, 

administrador e gestor; a escola como templo do saber, família, agente do progresso, prisão, 

reduto de problemas, empresa etc. Assim, nos discursos que instituem a educação, os 

significados são embaralhados por certas intenções metaforizadas. Elucidá-las à luz da 

historicidade dos discursos permite abrir janelas ou frestas por onde se enxerga um horizonte 

mais claro. Cabe inferir, então, que, se na atualidade o diretor é gestor, a escola, portanto, 

seria empresa? Como empresa, que retorno ou lucro dela se espera? O professor é operário? 

Quem são os executivos? Quais são os objetivos de seus planos gestores? Possuem conselhos 

fiscais? Quais são as estratégias para aumentar a produção? Que mercadoria é produzida nessa 

empresa? Em caso de não gerar lucros, abre-se concordata ou cerram-se as portas? 
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Quando se metaforiza a linguagem, nomeia-se, define-se, assim como se excluem 

outras possibilidades de nomeações e se restringem sentidos. Neste trabalho, busca-se a 

compreensão do discurso educacional no segundo e terceiro planos, isto é, nas suas relações 

mais profundas. Interessa analisar como o discurso educacional se constrói, reconstrói ou 

desaparece por completo, para educar e transformar os indivíduos: tanto o aluno como o 

professor. Práticas discursivas não são meros exercícios lingüísticos. Esses discursos fundam, 

de modo estratégico, a pedagogia escolar, norteiam as práticas e teorias do ensino–

aprendizagem e pendulam a direção da educação, que centra-se ora no professor, ora no aluno; 

ora oprimem, ora libertam; ora controlam, ora descontrolam. Esses dualismos e dicotomias 

podem desestabilizar o interior da educação e provocar crises temporárias ou mais persistentes, 

pois os discursos construídos instituem uma vontade de verdade que nunca se instala, pela 

impossibilidade intrínseca de ser alcançada, como absoluta ou inabalável, sendo necessário vê-

los como discursos provisórios e abertos. Portanto, o sentido das reformas educacionais se 

mantém em uma historicidade na qual a educação centraliza uma função formadora moral, que 

ancora e conduz as ações para a reforma do homem e seu aperfeiçoamento.  

As questões da liberdade e da autonomia sempre estiveram presentes no processo 

educacional e dão formas variadas aos discursos que o instituem, à medida que a educação 

passa a ter utilidade determinada como finalidade precípua. Essas questões sintonizam a 

formação dos tipos de homem ao adaptá-los às necessidades sociais da manutenção de uma 

ordem normalizadora e produtiva e criam a possibilidade de um sujeito que pode ser educado 

e se educar para certos fins. 

Há de se pensar na educação atual de forma não dicotomizada, juntar os pedaços das 

dissecações ou fragmentações racionalistas para produzir uma análise crítica do conjunto de sua 

forma atual através de uma reflexão para fora e para dentro, de modo que haja mais visibilidade 

analítica do sentido do discurso que institui a educação como objeto localizado em tempo e 

espaço determinados. Não se pode usar o verificacionismo segundo o qual o significado de uma 

proposição é o seu método de verificação vinculado ao pragmatismo rotineiro de um cientista 

de laboratório, embora não haja nada contra os que pensem em fazê-lo, pois neste estudo não se 

pretende ajuizar valores como “certo” ou “errado”, “falso” ou “verdadeiro”, pois tal iniciativa 

não responde ao problema e se perde tempo em radicalismos reducionistas. 

Com Foucault (2004c), o discurso passa a ser entendido como instituidor dos objetos, 

das pessoas e da educação, e a escola, construção social dotada de historicidade, passa a ser 

vista como o espaço ideal desse discurso instituidor. Conforme Russel:  
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A oportunidade de uma educação universal serviu para mostrar a maneira 
pela qual os homens poderiam melhorar a si mesmos, pois nesta nova 
sociedade os que não desfrutavam de uma situação vantajosa poderiam 
elevar sua condição social mediante o conhecimento e a capacidade. Este 
elemento é algo novo no campo social. É claro que a competição entre 
comerciantes é tão antiga quanto o próprio comércio. Mas a noção de que o 
homem pudesse melhorar de condição através dos próprios esforços era de 
origem mais recente. Nos tempos medievais, aceitava-se universalmente que 
todos haviam sido postos nos seus respectivos lugares por Deus, e que era 
pecado alterar uma ordem divinamente estabelecida. Essas concepções mais 
antigas haviam sido questionadas pelos pensadores do Renascimento; o 
século XIX descartou-as inteiramente. (2004, p. 479–80). 

Como o discurso medieval instituiu essa crença? Como o discurso posterior superou 

essa visão religiosa? Laclau, conforme a noção de discurso adotada neste trabalho, explica 

tais transformações: 

Toda subjetividade necessariamente pressupõe a repressão daquilo que é 
excluído através de seu estabelecimento. A fala de repressão imediatamente 
sugere todos os tipos de imagens violentas. Mas esse não é, necessariamente, 
o caso. Por “repressão” nós simplesmente queremos dizer a supressão 
externa de uma decisão, conduta ou crença, e a imposição de alternativas que 
não estejam alinhadas com elas. É um ato de conversão significa, assim, a 
repressão de crenças anteriores. (2002, p. 102). 

Deduz-se que as reformas educacionais partem da necessidade de suprimir dadas 

crenças e substituí-las por outras. Os discursos reformistas talvez instituam seu objeto, a 

reforma, com a intenção de adequar a formação humana às novas necessidades que emergem 

da sociedade capitalista. A formação que, nesse contexto, procura instituir um novo tipo de 

homem tem um sentido que pode ser descoberto. É uma “história da verdade”, conforme 

Foucault evidencia nos discursos, dos laços que esta mantém com o campo social, político e 

econômico, tanto por suas condições de possibilidade quanto por seus efeitos. Foucault 

(2004c) esclarece que a característica primordial dos discursos é serem produzidos, 

controlados, selecionados, organizados e distribuídos por certos procedimentos, que 

provocam, também, a exclusão de outros discursos. Essas práticas constituem um jogo cujo 

resultado surge dos cruzamentos de certas interdições discursivas, os quais formam uma rede 

que não cessa de se modificar. Essas interdições são de difícil percepção, pois se localizam 

em regiões de buracos negros como sexualidade, política etc., onde os discursos não são 

neutros nem permanentes, não se desarmam nem se pacificam. As causas da exclusão de 

certos discursos são, para esse filósofo, os tabus, os rituais de circunstâncias e os privilégios 

exclusivos, como direitos de alguém; a censura é outra estratégia de exclusão ou interdição 

dos discursos quando estes, investidos do poder, provocam o silêncio daqueles que, por não 
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os entenderem, os rejeitam. O discurso é o objeto do desejo, aquilo por que se luta e que se 

quer apoderar. Ao se excluírem determinados discursos, eles são apagados da memória social.  

O foco deste capítulo é estudar o sentido do discurso da reforma educacional e da 

formação de professores através da compreensão da sua instituição, que busca transformar a 

ação educativa. Tais discursos, na condição de norteadores de uma reforma, podem ou não 

apresentar ruptura ou descontinuidade, o que se verifica numa análise da mudança ou 

permanência de certos conteúdos nesses discursos reformistas, que são conduzidos, 

reconduzidos, reduzidos e transformados por novos sentidos. A radicalização contra discursos 

reformistas pode ocorrer ou não. Sua obstaculação se exerce por uma força contrária a eles, 

como uma pressão que os anula ou apaga através de processos que apresentam certa violência. 

Uma total negação é rara, mas pode ocorrer em movimentos reformistas para o apagamento 

tanto de discursos oficiais quanto de não oficiais. Essa separação, que visa excluir e rejeitar 

discursos, dá-se por juízos morais, que partem da premissa de que determinado estatuto do 

saber é verdadeiro, absoluto e deve ser preservado como está posto. Como instituição social 

construída por discursos, a escola apresenta essas separações, rejeições e apagamentos. Vários 

discursos educacionais mudam de sentido, sofrem deslocamentos e são apagados do processo 

educacional, sobretudo em estágios de reforma do ensino, quando antigas experiências são 

consideradas descartáveis, como na reforma e na formação de professores. 

Uma genealogia dos discursos educacionais permite identificar determinadas práticas 

na instituição escolar a saberes que se entrecruzam, delimitando redes de saber–poder nas 

quais certos discursos instituem certos tipos de sujeito. Uma genealogia permite criticar o 

presente, a história educacional atual, pois possibilita que a aplicação do conhecimento 

histórico ocasione a mudança da realidade vigente, de forma localizada, através da ação do 

sujeito. São as práticas discursivas e não discursivas que produzem objetos, como salas de 

aulas, sexo, escolas, avaliações, discursos, tipos de gestões escolares, formações, cursos de 

formação, reformas, sujeitos, eleições, currículos. Uma genealogia permite compreender, pelo 

seu processo investigativo, como esses objetos foram instituídos em seus contextos históricos.  

Como o objetivo dessa genealogia é estudar os discursos oficiais e não oficiais que 

instituem a reforma e os cursos de formação do ensino médio, é possível fazê-la com base no 

referencial foucaultiano, que propõe compreender o sentido dos discursos pela localização, 

em dado tempo histórico, das continuidades e rupturas que produzem as mudanças aparentes 

do objeto. A reforma e a formação de professores mudam de modelo quando surgem outras 

condições (econômicas, políticas ou sociais), que exigem nova educação, razão pela qual são 
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produzidos discursos justificadores dessa reforma, que propõem novas teorias/práticas, um 

novo tipo de trabalho do professor, novas formações etc. 

Desde antes das décadas de 1980 e 1990 até a atualidade, vive-se uma nova ordem, 

cujas transformações e interesses — políticos, econômicos e sociais — tornaram obsoleta a 

escola herdada da modernidade. É no contexto de superação e reforma da escola moderna que 

se situa a questão investigativa deste estudo, ao localizar transformações ocorridas no presente. 

Observa-se que o mesmo costume, praticado na época colonial, de transplantar para o Brasil 

modelos educacionais europeus persiste, de forma mais organizada e controlada, sob o 

tutoramento de organismos financiadores, que ditam regras a serem cumpridas. O modelo de 

ensino médio adotado no Brasil, sob os auspícios dos financiadores, assemelha-se ao sistema 

inglês de educação. O atual modelo educacional está circularmente ligado aos sistemas de poder 

que o produzem e apóiam ao financiarem tanto a formação de professores quanto a reforma, 

cujos efeitos são induzidos por um conjunto de ações de governo, orientadas por esses 

organismos internacionais que investem capital para financiar as transformações. Os discursos 

(reformistas) partem de uma verdade existente na relação de poder que opera em conexão com 

certas verdades (saber). Logo, os discursos que instituem as reformas e os cursos de formação 

podem ser vistos como regimes de verdade, orientados por organismos internacionais. 

É costume avaliar o poder de forma reducionista: observar-se só seu caráter negativo 

ou opressivo, seu efeito de dominação repressora. Entretanto, o poder-saber, como catalisador 

de mudanças, é positivo: produz e provoca transformações necessárias, organiza as instituições 

escolares, cujo aperfeiçoamento pode levar até a superação da atual crise do sistema de ensino. 

O poder não é possuído, ele é exercido e circula através de toda força a ele vinculada. A verdade 

— o que nos é dito — existe numa relação de poder que opera conectada a ela. Todos os 

discursos são vistos assim: como regimes de verdade.17 Eis por que é necessário estudar os 

discursos presentes nos documentos oficiais e os proferidos pelos professores.  

Foucault (2005) demonstra que saber e poder são categorias diferentes, embora se 

inter-relacionem. Segundo Foucault e Deleuze,18 há um intercâmbio entre três domínios de 

                                                 
17 Política geral de verdade, isto é, tipos de discursos que aceitam e fazem funcionar como verdadeiros; que 
permitem distinguir sentenças falsas de verdadeiras; meios pelos quais são sancionados cada um deles; técnicas e 
procedimentos valorizados na aquisição da verdade; status daqueles que estão encarregados de dizer o que conta 
como verdadeiro. Essa noção foi desenvolvida por Foucault (1996) e pode ser mais bem compreendido pela 
leitura da sua obra Arqueologia do saber. 
18 Vários conceitos, formulados por Foucault e Deleuze (cf. referências), como poder, relações, 
governamentabilidade, continuidades, rupturas, descontinuidades, construções, descontruções, sujeito (não 
soberano), subjetivação, técnicas de dominação do eu, dispositivo, pedagogia disciplinar e de controle, 
deslocamentos, educação menor/maior, desterritorilização, limites, dentre outros, serão esclarecidos ao longo 
desta análise. 
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poderes: o relacional, como capacidade de modificar a ação dos outros; o das habilidades, 

como capacidade de construir, transformar, usar, destruir coisas; e o simbólico, como 

capacidade de produzir símbolos e comunicá-los aos outros. No estudo desses domínios, é 

importante o ato de “ver”, que permite identificar claramente, por exemplo, o poder de um 

governante: rei, presidente e premier; gestor de escola e coordenador pedagógico; ou de 

forma invisível, que não se dá a conhecer no primeiro olhar, mas se instala nas pequenas 

ações cotidianas, através de tecnologias normalizadoras do eu, de denominação dos sujeitos, 

da burocracia, de distorções da Lei de Diretrizes e Bases (LDB) etc. O visível é um 

macropoder grandioso, quase sempre verticalizado; e em outro nível, o não visível, há um 

micropoder, circulante nas relações dentro das instituições, como a escola.  

Inquieta pensar na escola porque ela pode ser considerada como aparelho ou 

instituição que executa com mais uniformidade a construção do sujeito. Os organismos 

reguladores, grupos econômicos e outros interessados sabem desse poder. Com o Estado 

moderno, a escola se conformou para servir a esses grupos, que determinam suas formas de 

organização e administração. Esse modelo institucional tem sua historicidade, como qualquer 

outro objeto construído socialmente; não nasceu e desenvolveu-se de modo espontâneo, mas 

foi muito bem planejado; a cada nova forma que adquire, está embutida a idéia de reformar ou 

modificar o sentido de sua finalidade educacional, que construirá a formação do aluno. Tudo é 

constituído por discursos e práticas institucionais reformistas. Conforme César: 

Se analisarmos os discursos reformistas tendo em vista a perspectiva 
genealógica das continuidades e descontinuidades presentes no discurso 
educacional, encontraremos elementos que desaparecem e outros que 
permanecem, encontraremos tanto novidades absolutas na forma de conceber 
a educação como grandes pedaços dos discursos do passado que 
permanecem no presente, ora como referenciais ainda existentes, ora como 
fantasmas de um passado que não existe mais. (2004, p. 34). 

Vários modelos de formação existiram ao longo da história. Se hoje busca-se inserir 

o homem na vida como cidadão global, conforme propõem vários organismos internacionais e 

o próprio governo brasileiro, no passado, tanto grupos particulares quanto governos e 

impérios propuseram outros modelos que lhes interessavam na preparação de povos para, 

através do trabalho, produzirem e acumularem riquezas. Na cultura ocidental, a escolarização 

nasceu com propósitos específicos e se desenvolveu em certos contextos históricos, com 

necessidades e condições que a conformaram de modo a produzir sujeitos cujas formações 

interessavam aos que investiam na sua construção. A formação, assim, variou 

processualmente, de modo a contribuir para: a cosmópolis grega e a civita romana; a 

formação e defesa da fé cristã; a salvação da alma; a cultura laica, burguesa e de classes; o 
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trabalho. Na atualidade, propõe-se a formação para o exercício de uma cidadania global. Tais 

formações existem para que se produzam riquezas, a subsistência, enfim, a vida.  

Sobre a educação escolar que emprega processos pedagógicos, afirma Gore: 

O processo pedagógico corporifica relações de poder entre professores e 
aprendizes (definidos, seja de forma estreita para referir aos atores na 
educação institucionalizada, seja de forma ampla, para se referir a outras 
relações pedagógicas, tais como se dão entre pais e filhos, escritores e 
leitores e assim por diante) com respeito a questões de saber: qual saber é 
válido, qual saber é produzido, o saber de quem. A pedagogia se baseia em 
técnicas particulares de governo, cujo desenvolvimento pode ser traçado 
historicamente/arqueologicamente [...] e produz e reproduz, em diferentes 
momentos, regras e práticas particulares. De forma crescente, a pedagogia 
tem enfatizado o auto-disciplinamento, pelo qual os estudantes devem 
conservar a si e aos outros sob controle [...] Podemos dizer que as 
pedagogias produzem regimes corporais políticos particulares [...] nessa 
análise, funcionam como regimes de verdade. As relações disciplinares de 
poder-saber são fundamentais aos processos da pedagogia. (1999, p. 12). 

Crenças, costumes e valores são especificidades de criações humanas que 

acompanham as construções das instituições. Não há intenção de julgá-los, porque nascem no 

contexto histórico cujas condições os norteiam. O fio comum que engendra e trama suas 

transformações, mudanças ou reformas tem uma racionalidade que permite perceber seu 

sentido através dos discursos que os justificam.  

As instituições educacionais, dentre as quais a escola, surgem, com a formação do 

Estado moderno, como aparelhos que possibilitam disciplinar as populações, as massas e, ao 

mesmo tempo, construir certos saberes, que servirão para produzir bens materiais. Ao 

explicitar o nascimento dos sistemas nacionais de educação pública no continente europeu, 

Foucault (2005) mostra que a escola surge num contexto histórico disciplinarizante, assim 

como surgem prisões, hospitais e hospícios. Para o efeito de normalizar as pessoas, criaram-se 

esses espaços específicos de confinamento. Em obras como História da loucura, Nascimento 

da clínica, Vigiar e punir e outras, Foucault comenta esta “rede de seqüestro” e a mudança 

dos discursos que a justifica.  

A ciência e as forças da produção capitalista norteiam as ações das instituições 

disciplinares, normalizam os indivíduos — exceto os anormais, desviados, desordeiros etc. 

Foucault (1999) estuda as práticas penais e demonstra que as transformações que modificam 

as relações de poder estabelecem uma forma de exercer o governo dos outros e de si, 

implicando certa produção de saberes e sujeitos. Estabelecida essa nova organização social, 

por meio de tecnologias que incidem sobre os corpos, provocam enfraquecimento de si e 

produzem docilidade e obediência. A disciplina obtida institui um tipo específico de 

sociedade: a disciplinar — marca registrada da modernidade para Foucault. 
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O “olho invisível” que, conforme o panóptico de Benthan,19 vigia pela constância da 

presença organiza as estruturas físicas dessas instituições disciplinares. Normas e sanções 

disciplinam, assim como nos exércitos, as ações nos interiores das escolas. Ainda hoje os 

edifícios escolares guardam, nas edificações, características desse costume: altos muros, 

portões rigidamente fechados, guaritas para porteiros, organograma por hierarquias, quadro-

negro em posição frontal, carteiras enfileiradas, longos corredores e prédios voltados ao da 

administração escolar; existência de normas “pétreas”: exclusão de alunos de certos recintos, 

uniformes padronizados, filas para receber livro didático, para o lanche, para cantar o hino 

nacional; proibições de ir ao banheiro, levantar e andar pela sala, conversar com os colegas, 

entrar ou sair da sala de aula sem pedir licença. Essa vigilância, também, se manifesta pelo 

exercício de micropoderes: separação de amigos, determinação de lugares, exclusão da “turma 

do fundão”; padronização da aparência: proibição do uso de bonés, piercings, cabelos longos, 

brincos e colares para homens, saias curtas, jeans muito enfeitados e excesso de maquiagem; 

exames de vários tipos: fichas de avaliação, vestibulares simulados, avaliações orais, 

semanais, mensais ou bimestrais. Tais técnicas disciplinares, que se transformam ou não em 

normas escritas, produzem a hierarquização, a homogeneização e a exclusão. Agindo sobre os 

corpos, constituem micropoderes no interior das escolas.  

A reforma do ensino médio e os cursos de formação dos professores em exercício 

devem oportunizar a reflexão sobre as ações cotidianas como tentativa de transformar e 

recuperar a escola como espaço democrático. Se o professor entender as relações circulares 

dos micropoderes que instituem essas práticas, para não eternizá-las ad infinitum, será 

possível buscar novos costumes e novas relações. Os estudos foucaultianos possibilitam a 

compreensão das práticas educacionais como mecanismos reguladores. Compreendê-las não 

está apenas no estudo das pessoas, mas também nos discursos proferidos como verdades 

reguladoras e veiculadas numa rede de relações discursivas que circulam nas escolas. O 

discurso, instituindo objetos e sujeitos, deve ser visualizado e analisado à exaustão para se 

compreender como a reforma educacional, de fato e de direito, pode mudar as práticas do 

                                                 
19 O poder das sociedades disciplinares, segundo Foucault (2005), baseou-se no panóptico de Jeremy Bentham 
(1748–1832), filósofo utilitarista inglês que idealizou o sistema de prisão com disposição circular das celas 
individuais, divididas por paredes e com a parte frontal exposta à observação do diretor; do alto de uma torre no 
centro, ele “veria sem ser visto”. Isso lhe permitiria acompanhar minuciosamente a conduta do detento, aluno, 
militar, doente ou louco, num ambiente de incerteza sobre sua presença concreta. Essa incerteza resultaria em 
eficiência e economia no controle dos subalternos, pois, tendo invadida sua privacidade de modo alternado, 
furtivo, incerto, ele mesmo se vigiaria. Esse sistema permitiria também um controle externo do funcionamento 
do panóptico, pois uma simples observação da torre permitiria avaliar a qualidade da administração do diretor, 
sendo ele também vigiado. Esta vigilância se espalhou de modo similar por toda a sociedade, numa rede 
ramificada na estrutura física das instituições. 
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cotidiano escolar. Possibilita-se, dessa forma, entender como se estabelece uma nova 

identidade, também pela rede discursiva, como efeito do poder-saber. 

Marshall (2002) afirma que a construção da identidade é efeito do poder-saber. Para 

ele, governo é a conduta da conduta, atividade dirigida a produzir sujeitos, moldar, guiar ou 

efetuar sua conduta, para que se tornem pessoas de certo tipo; constroem, assim, identidades 

pessoais que definem a maneira como as pessoas podem ou devem ser sujeitos. Tais 

atividades se referem ao “eu” e ao “eu e o outro” nas relações interpessoais com mentores 

profissionais, instituições e comunidades, no exercício da soberania política e nas relações 

diárias entre professor e aluno dentro das escolas. 

Foucault (2005) discute a arte do governo para cada um e para todos, que ao 

mesmo tempo individualiza e normaliza as pessoas. Essa perspectiva permite que se pense 

na reforma e nos cursos de formação como expressões e ações de governo, pois são 

politizadas, em seu exercício do poder, para provocar mudanças pela instituição do discurso 

do “poder-saber”, como intervenção no tecido social das escolas. Como forma de 

organização escolar, é necessária uma governabilidade20 cuja produção, a ser construída, 

direciona as ações que instituem o discurso pedagógico e a formação do aluno. Quando 

pretende reformar a educação e o sentido da formação dos sujeitos, o discurso pedagógico 

muda: torna-se mecanismo regulador do trabalho do professor, que o dissemina em suas 

ações em sala de aula. As reformas e formações de professores e alunos, desde os séculos 

XVII e XVIII até o atual, têm dentro das instituições um caráter comum, que se expressa por 

controlar certos saberes e excluir os que não interessam, dirigir as condutas para 

determinada finalidade. Tais aspectos justificam a própria existência das instituições como 

órgãos controladores da sociedade.   

No Brasil, a década de 1990 foi a era das reformas (da Previdência, do sistema 

financeiro, da educação e outras), o que permite observar um aumento de potência da ação do 

governo.21 Apesar de conflitos e resistências que provocaram, tais reformas se efetuaram-se 

conforme os planos governamentais. Perante esses poderes, que circulam sempre, o sujeito 

resiliente22 reage com um contrapoder, um movimento de resistência que, também, exerce 

poder através de um jogo estratégico. Assim, o exercício do poder se exprime por lutas e 

conflitos, que ganham visibilidade nos grandes movimentos sociais, nas pesquisas de opinião 

(que pressionam as ações de governo), em transgressões violentas, como as revoltas no 

                                                 
20 Habilidade de organização de governo das pessoas, dirigir com habilidade as condutas. 
21 Na época com um governante apontado como neoliberal — assunto a ser analisado posteriormente. 
22 Qualidade daquele que tem resistência e sobrevive à adversidade 
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sistema prisional. São invisíveis nas atitudes cotidianas, em micro-resistências, em certas 

condutas. Exemplos de resiliência são a dessacralização do sério pelo humor satírico, através 

de charges, músicas e peças teatrais, denúncias anônimas em folhetos e internet, paródias de 

textos da história oficial e de poemas famosos, e um ato comum como furar filas de banco; 

mundializado como problema, o terrorismo e os fundamentalismos religiosos também 

representam essas relações com o poder. 

Dentro das escolas, a atitude dos alunos mostra que não há determinismo no 

exercício do poder, que ninguém o tem, pois eles faltam de aula quando não gostam da 

matéria ou professor, pulam o muro se querem ir embora, copiam devagar suas tarefas, 

esquecem o livro: são esses jogos estratégicos, dentre outros, que burlam o poder disciplinar. 

O poder, assim, não é onipotente ou global; antes, é um jogo: como as greves de professores, 

a presença de um currículo oculto, a crítica ácida às ações dos gestores, atrasos na entrega de 

fichas de avaliações, o silêncio ou a falta nas infindáveis reuniões burocráticas (que nada 

solucionam), o repúdio aberto ou dissimulado a determinadas propostas teórico-pedagógicas, 

a participação em partidos políticos e sindicatos. A vida educacional é, portanto, uma arena 

onde se luta por espaço, por “uma respiração” mais democrática, pelos “nós” das redes do 

poder-saber. Se o sujeito não é soberano, nem por isso é submisso; se o poder é exercício, a 

autonomia também é desejo “de verdade”, pelo qual se luta. Assim, cresce a importância da 

formação do professor, do estudo constante, da participação no debate coletivo e no 

engajamento, para enfrentar questões cruciais da educação. 

A formação, tanto do aluno quanto do professor, surge paralelamente às reformas 

educacionais. Desde o século XVIII, La Salle23 apontava a necessidade de qualificação do 

professor. Assim como no passado, o atual debate reformista centraliza a formação do 

professor. À medida que evolui a escolarização, a figura do professor se torna mais 

importante e, nos dias atuais, é fundamental para o sucesso da educação. A formação do 

professor começa a ganhar relevância quando, no século XVIII, com o crescimento 

populacional, foi necessário disciplinar as populações que cresciam no ambiente urbano. Não 

era o aluno que centralizava a educação, e sim o professor, cuja autoridade seria necessária 

para o nascimento de uma escola disciplinar. A criança era vista como incapaz de exercer sua 

autonomia sem uma disciplina rigorosa. Kant observa assim a criança que vai à escola: 

“Enviam-se [...] as crianças para a escola não com a intenção de que elas lá aprendam algo, 

                                                 
23 João Batista de La Salle, religioso da ordem salesiana, pedagogo e educador francês, criador da pedagogia do 
ensino simultâneo e coletivo. 
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mas com o fim de que elas se habituem a permanecerem tranqüilamente sentadas a observar 

pontualmente o que se lhes ordena” (1996, p. 16). 

Se, no século XVII, a Reforma Protestante e a Contra-reforma desestabilizaram as 

crenças medievais, no século XVIII a racionalidade e o pensamento científico provocaram o 

nascimento da formação laica, em contraposição ao domínio da antiga cultura metafísica. O 

que caracteriza a educação nos séculos XVII e XVIII é seu modelo, excludente e dualista: uma 

escola para a massa, voltada à formação de ofícios; outra para os ricos, elitista e clássica. Esse 

modelo secularizará a educação burguesa, que ainda persiste, apesar da luta para sua 

superação em vários países, entre estes o Brasil. A persistência desse modelo de exclusão é 

dirigida por uma lógica perversa, porque eterniza as desigualdades. No Brasil, a inclusão da 

massa no processo de escolarização é história de lutas, avanços e retrocesso, que se 

visualizam nos embates entre o público e o privado. A par dos avanços, nos modelos de 

formação, persistiram vários restos ou “fantasmas”, como a exclusão de certos indivíduos. 

Posto isso, busca-se neste trabalho saber onde se situa o referencial teórico da 

proposta da reforma do ensino médio e da formação dos professores no contexto das 

mudanças ocorridas na década de 1990. Veiculado nos discursos dos documentos e na fala 

dos professores, esse referencial teórico não é espontâneo: gestou-se com base numa 

construção social instituída por discursos, e pode-se verificar suas continuidades e 

descontinuidades de sentido. É um objeto localizado em tempo e espaço determinados; como 

tal, nasce e morre, assim como outros objetos socialmente construídos. Dados históricos do 

presente são, às vezes, “fantasmas” do passado que permitem desconstruir o objeto instituído 

para investigar sua gênese. Entender a história do presente e a historicidade desses objetos 

instituídos possibilita olhar o passado em busca de respostas.  

No dizer de César, 

[...] observam-se modificações quanto às práticas escolares e o significado 
dos saberes necessários para a formação do “homem”. Esse processo é 
descontínuo também em virtude do conceito de “homem” se alterar 
profundamente ao longo da história: encontra-se primeiramente um conceito 
“humanista” de homem, depois um conceito “renascentista”, um conceito do 
“homem da racionalidade clássica” e por fim o conceito de “homem 
moderno”, sendo que para cada um deles haveria um conjunto de problemas 
que deveria ser abordado na sua formação educacional. Formar o “sábio 
humanista” seria uma empresa completamente distinta da formação do 
“homem da razão”, valendo ainda o mesmo no que diz à formação do 
“sujeito moderno”. (2004, p. 37). 

Essa mudança da formação humana para uma fim prático, tangível e objetivo se 

configura ao longo desta pesquisa como Leitmotiv do pensamento analítico que se vem 

construindo. O sentido se configura, se afunila, apesar das rupturas e descontinuidades, para 
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instituir os sujeitos, tornando-os corpos dóceis, modificando sua conduta e preparando-os para 

a obediência, pois se espera que, no futuro, eles produzam riquezas para o progresso da 

Nação. Assim, a escolarização é programática para uma finalidade pragmática. A pretensão de 

formar dado tipo de homem é planejada e, como tal, necessita classificar, homogeneizar, 

uniformizar as disciplinas e as condutas das populações, inexistindo neutralidade nos atos e 

discursos. Há um substrato nos interstícios do discurso, planos não visíveis dos jogos de 

linguagem, que envolvem, captam, cooptam outras falas para que a conduta aconteça como se 

espera. A cooptação do discurso do outro, com sentido diverso, ajuda na aceitação passiva em 

que, sob as camadas do real, ocultam-se os jogos de linguagem que instituem o poder-saber 

através de certos conhecimentos veiculados no interior dos discursos.24 

Ao analisar a educação e suas relações de poder, Brameld afirma: 

“Educação como poder” é verdadeiramente um tema explosivo. [...] Esta é 
uma era do poder. Contudo, o problema que ainda não enfrentamos é o de 
saber se a educação compartilha esse poder e, no caso afirmativo, se ela é 
simplesmente um instrumento de outras espécies de poder, ou se também 
gera e dirige o poder. O meu ponto de vista é que, se a educação há de ter 
significado em tais termos, ela também deve tornar-se poderosa. A Educação 
é de fato o único poder que resta no mundo [...] Somente o poder da 
educação é capaz de controlar os outros poderes que o homem conquistou “e 
que utilizará ou para seu aniquilamento ou para sua transformação”. (1997, 
p. 17–8). 

Ante tal problema, ainda não solucionado, é necessário assegurar-se de que tanto o 

poder quanto o conhecimento sejam aperfeiçoados e aplicados, de forma nem amoral nem 

imoral, mas com a mais absoluta moralidade. Para tanto, é preciso desconstruir, isto é, 

desmanchar as camadas dos discursos e compreender o sentido da linguagem dos documentos 

educacionais que instituem o poder-saber e, com uso de tecnologias de dominação, 

subjetivam os sujeitos.  

Desde o início do processo da escolarização, os discursos das pedagogias, como a 

iluminista (Rousseau, Pestalozzi, Herbart, Durkheim, Whithead), a fenomenológica e 

humanista (Buber, Gustorf), a pedagogia da ação (movimento Escola Nova, Claparéde, 

Dewey, Piaget), a pedagogia crítica do trabalho (Makarenko, Freinet, Gramsci), a pedagogia 

do oprimido e libertadora (Freire), dentre outras, tentam promover a igualdade, a liberdade, a 

autonomia e vários outros valores significativos que refletem a luta para educar o homem em 

todas as suas dimensões. O problema é transpor esses ideais para a teoria–prática, que solapa, 

reduz e deturpa o sentido do discurso. Apesar da aparente neutralidade, o discurso pedagógico 

                                                 
24 Estes jogos de linguagem nos planos dos discursos serão estudados e exemplificados neste trabalho através de 
análises de práticas discursivas presentes em documentos e falas de professores e outras. 
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sofre, nas esferas controladoras, um poder censor que, por não se interessar pela sua 

veiculação, procura rebaixá-lo e desacreditá-lo. Os discursos podem ser filtrados ou apagados. 

Se adaptados, podem sofrer apropriações indevidas, em justificativas que servem às intenções 

de quem os reformulou, mas não às de quem os escreveu. Daí surgirem acusações, justas ou 

injustas, de que a pedagogia estaria a serviço de poderes alheios, que fariam ingerências 

nefastas no processo de escolarização. Não há como julgar uma pedagogia como melhor ou 

pior, certa ou errada, porque, assim como outros conhecimentos, seus usos e efeitos é que 

devem ser analisados. 

As escolas, as reformas e a formação de professores são objetos construídos por um 

conjunto de práticas dirigidas por um controle de gestão. Desde sua gênese até a 

modernidade, tudo é uma questão de governo. Métodos, currículos, planejamentos, 

financiamentos, pesquisas, tudo é burocratizado e padronizado para a normatização, prevista 

para certo tempo (duração das aulas, carga horária, calendário de atividades e até o recreio), e 

o espaço é previamente aparelhado, organizado para certa finalidade. Tudo é reduzido ao 

valor de mercadoria, em que “tempo é dinheiro”, e as altas somas investidas na educação 

determinam o imediatismo do retorno. Essa visão corrobora o fundamento do processo de 

escolarização, iniciado no século XVII, expande-se no século XVIII, inaugura a modernidade 

e, aparentemente, presentifica-se ainda neste século. É necessário que persista esse modelo? 

Se ele é hegemônico, mas não necessário, que tipo de resistência pode haver? Que outro 

modelo pode substituí-lo? 

 
2.2  Da escola-templo à escola moderna 

 

No século XVII, as condições européias impuseram novo modelo de escola, diferente 

do anterior, que havia sido criado e dirigido pela igreja católica. Nos territórios europeus, 

desaparecia, de maneira lenta e desigual, a fragmentação do mundo medieval, que dava lugar 

às nações emergentes. Era necessária, nas escolas, uma nova ordem que atendesse aos 

interesses das monarquias, que buscavam a centralização e um poder hegemônico. Absoluta e 

hierarquizada, essa nova ordem não poderia correr o risco de enfrentar revoltas populares. A 

história da escolarização, de suas reformas e da formação docente nasce com o aparecimento 

de um poder político verticalizado e a montagem de suas estruturas de governo, que surgem 

para organizar e disciplinar as populações dentro dos territórios, criando nestas uma 

governamentalidade. Sobre isso, Dussel e Caruso afirma: 
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É sempre necessária uma ordem porque esta é a condição da sociedade, e uma 
autoridade que a organize, desde que pense como uma rede horizontal de 
pessoas e instituições ou como feixo mais dinâmico de movimentos ou como 
posição muito mais aberta, rotativa com mecanismo de controle. (2003, p. 232). 

Rezende e Didier (1997) e Figueira (2002) coadunam-se com Dussel e Caruso 

(2003) sobre a necessidade de haver existido, no passado, uma organização institucional que 

criasse um aparato legal disciplinador — que não entravasse os negócios, organizasse os 

exércitos, garantisse a ordem e defendesse os interesses da nação — para instituir uma rede de 

poderes e, pelos mecanismos disciplinadores, dar condições de governabilidade. Era preciso 

ensinar o respeito, a obediência do povo ao governante. Surge, então, a vontade da “verdade” 

e inventam-se os discursos justificadores, que veiculam e ditam uma verdade para a 

credibilidade do governo entre o povo. Segundo Dussel e Caruso (2003), nasce aí a teoria do 

poder divino do rei, cuja chancela da igreja judaico-cristã, especialmente em Portugal, na 

Espanha e na França, estabiliza e sustenta o sistema monárquico.  

Ao contestar a autoridade da igreja católica, a reforma luterana funda outra religião nos 

principados alemães. Na disputa pela hegemonia do poder, surgem as guerras religiosas entre os 

estados nacionais, pondo católicos de um lado e protestantes de outro, que adotam as teorias 

racionalistas do Renascimento e provocam, no controle cultural da igreja católica, uma ruptura, 

uma cisão, que traz seus discursos justificadores: surge uma nova ideologia religiosa, que se 

espalha por outras nações européias. Com a Reforma, dá-se uma ruptura do pensamento quanto às 

verdades até então veiculadas nos discursos dos grandes sistemas metafísicos da Idade Média.  

Dussel e Caruso (2003) comentam a possível disputa de fiéis entre as duas religiões: 

Uma vez que existiam duas religiões concorrentes no mesmo ambiente 
cultural e territorial. [...] Tornou-se necessária a interiorização das crenças e 
o exercício de um controle superior sobre elas para evitar que os fiéis se 
identificassem com outra religião. (2003, p. 42). 

Infere-se, assim, que o surgimento de uma nova religião, que propõe uma nova fé, 

abre um campo tensionado, assim como havia acontecido durante o renascimento das letras e 

das artes — esse último controlado depois pela Igreja, através do mecenato e da repressão, 

excomunhão e inquisição. Mas essa situação de poder e controle da cultura será contestada 

pelos reformistas. Barrichelo afirma: 

A invenção da imprensa de tipos móveis no século XV permitiu a ampla 
difusão de publicações que foram reforçadas no século XVI pelo incremento 
do comércio e a expansão da alfabetização, a esses fatores somou-se a 
Reforma Protestante, que criou um amplo público leitor sem a mediação 
formal da Igreja. Além disso a profissionalização das artes e da literatura 
substituiu o antigo mecenato pela necessidade do apoio popular, fato que fez 
florescer um público leitor e instigou os estudos fundadores sobre a noção da 
opinião pública. [...] um produto do iluminismo. (2003, p. 2). 
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Quebrando o monopólio da cultura na Europa, as igrejas católica e luterana disputam 

os fiéis mediante uma educação na qual a população, como rebanho, tem de ser conduzida. 

Essas instituições reguladoras da conduta usam os dogmas — crenças veiculadas num 

discurso moralizante —, que instituem a subjetivação do sujeito pelas técnicas do eu, ligadas 

ao autoconhecimento, pelo exame de consciência ou pela confissão. A igreja luterana institui 

uma nova ética e proporciona a seus fiéis uma “fé raciocinada”, em que o sujeito perguntaria a 

si próprio: quem sou eu, o que quero e no que acredito? Regulada por uma consciência, a 

autocondução facilitava a educação pela fé. Criava-se, assim, a base da moral cristã coletiva 

das igrejas pelo uso do poder pastoral. 

Ao Estado laico nacional, interessava uma parcial união com as igrejas, porque este 

as reconhecia como importantes agentes na instituição da aceitação popular do seu poder 

material. O poder das igrejas luterana e católica, conforme Dussel e Caruso (2003), 

dispensava o uso de ameaça, violência ou coação, pois a obediência era obtida pela aceitação 

da consciência do que é certo ou errado. Através dos dogmas ensinados pelas igrejas, dava-se 

a dominação das consciências, instituídas pelo estatuto da verdade e da moral no qual certas 

transgressões afligiam, pelo remorso, o fiel, que aceitava seu castigo como pecador, que 

precisava do controle da Igreja para não errar novamente. 

Os governos, das igrejas e dos reis, tinham em comum as conduções individuais: 

bastava que agrupassem as populações e organizassem e selecionassem quais condutas 

esperavam dessas populações agrupadas. A escola, que existia ao lado da Igreja, era o local 

ideal para educar essas massas. O governo das condutas era uma necessidade para a 

estabilização da ordem no interior dos estados nacionais. Sobre o exercício e o significado da 

palavra “governo”, Foucault afirma: 

Em um sentido amplo a palavra “governo” não é a forma de forçar os 
homens a fazer coisas que o governante deseja; na realidade, trata-se antes 
de um equilíbrio móvel com agregados, e de conflitos entre as técnicas que 
garantem a obediência (imposição) e os processos através das quais uma 
pessoa se desenvolve e se transforma. (1996, p. 203–4). 

Como processo de condução de pessoas, essa situação de governo se faz pela 

obediência cega ou onisciente. Os discursos educacionais objetivam fazer mudanças; toda 

reforma propõe a renovação e transformação dos sujeitos, regulando-os e persuadindo-os para 

que obedeçam às condutas propostas como corretas. Há um ponto em comum entre a escola e 

a Igreja: o caráter moralizante, pela dominação da consciência do certo ou errado. Uma e 

outra, como instituições, docilizam mentes e almas, disciplinam corpos, através das 

estratégicas técnicas do eu e de dominação.  
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Sobre a criação do governo, Dussel e Caruso explicitam:  

Para criar um governo, para criar um estado de governamentalidade (uma 
mentalidade de governo que aceite e valorize o governo), duas coisas são 
necessárias: em primeiro lugar, a condução de si próprio; em segundo lugar, 
a articulação, a união, a combinação de muitas conduções (a do pai, a do 
professor, inclusive a do médico) com a condução global de um estado 
moderno [...] muitas vezes, o ato de autogovernar-se vai contra aquilo que a 
sociedade impõe, e dessas discrepâncias surgem espaços de liberdade. 
(2003, p. 44). 

Esses agentes auxiliares formam redes de condução, dentre as quais, a rede 

discursiva, que emprega micropoderes para disseminar e aceitar discursos instituidores, dados 

como estatutos de verdade (FOUCAULT, 2000). Uma rede discursiva foi usada, por exemplo, 

por Calvino e seus seguidores para disseminar sua ética protestante, favorável ao lucro, ao 

trabalho árduo e ao enriquecimento. Tal discurso justificava a moral burguesa e confrontava a 

condenação do lucro pregada pela igreja católica. Para Calvino, Deus dispôs as coisas de 

maneira que determinassem sua própria vontade: um homem que não trabalhasse, não devia 

mais comer.25 Tais idéias se disseminariam pela burguesia européia como o canto das sereias, 

que a partir daí justificaria, na Revolução Industrial da Inglaterra, a exploração de crianças 

nas indústrias e instauraria o vale-tudo para a prática capitalista. É a antilógica, o lado cruel, 

que se caracteriza pelo pragmatismo do lucro, da pós-industrialização e do neoliberalismo — 

conforme a crítica de vários autores. 

Ainda no dizer de Dussel e Caruso (2003), dentro da racionalidade incorporada ao 

cotidiano, o espírito prático se impôs nos principados alemães. Para tal, era preciso ensinar a 

ler a bíblia dos reformistas, expandir a nova fé pela palavra escrita, tomar dos papistas o 

monopólio da cultura e a escola, educar as massas do rebanho, dizendo-lhes o que se queria; e 

a massa acreditava, porque lhe diziam que era verdade. A leitura se torna questão de Estado, 

porque eram constantes as revoltas nos principados e urgia disciplinar o “populacho”. As 

primeiras reformas educacionais têm sua gênese fundada na leitura, moralidade e disciplina. 

Destaca-se, nesse mister reformista, o pensamento de Jan Amós Komensky, conhecido pelo 

apelido latino Comenius. Pensador e pastor calvinista sueco, foi apontado na atualidade como 

o pai da didática porque resolveu um problema complexo do seu tempo ao propor um método 

para ensinar, um caminho seguro para o professor. Comenius não obteve sucesso na Suécia, 

mas suas idéias foram incorpodas, no século XVIII, a várias reformas educacionais 

iluministas, e algumas persistem ainda hoje, apesar das transformações posteriores da 

educação institucionalizada. No Brasil, suas propostas deram suporte à chamada escola 

                                                 
25 Os dados sobre Calvino e suas idéias provêm de Rezende e Didier (1996). 
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tradicional: na disputa pela hegemonia da fé, educadores católicos liam não apenas a obra 

comeniana; também a dos demais pensadores da nova fé, que aqui se expandiu com a vinda 

dos primeiros educadores. 

Olhar o século XVII é ver a construção e as rupturas discursivas, tendo como divisor 

de águas o avanço do racionalismo, que eliminava antigas superstições e atrasos no mundo 

europeu. Remeter-se a esse século permite recuperar, na memória, um caleidoscópio de fatos, 

como a internacionalização das terras, que revoluciona a geografia pela incorporação das 

Américas e da África; estabelece uma revolução tecnocientífica para a arte da navegação e do 

comércio; funda o capitalismo mercantilista; aperfeiçoa a montagem dos sistemas coloniais e 

a centralização do poder real; estabelece nova ordem social, em que o capital dos burgueses 

cresce na mesma proporção que seu poder para a organização do Estado moderno.  

É um período de laicização da cultura, reformas na educação, fundação das 

universidades modernas, surgimento da cultura livresca e do parlamentarismo, através da 

revolução liberal. Observam-se progressos em vários sentidos, assim como retrocessos e tensões, 

como a radicalização religiosa e suas guerras, cuja intolerância se expressa na ação dos tribunais 

de inquisição. Como conseqüências, surgem problemas sociais que geram revoltas camponesas e 

epidemias que dizimam populações no continente europeu. Nesse contexto, inicia-se uma questão 

fundante para se compreenderem as relações de poder: o nascimento de uma governamentalidade, 

para o triunfo das formas do Estado moderno, que se inicia e evolui no século XVII e chega ao 

XVIII, cristalizando as instituições como instrumentos de controle social.  

Foucault (2005) localiza no século XVIII a origem da escola moderna, assim como das 

demais instituições sociais. Em sua gênese, a escola reflete contradições dualistas, com binômios 

que ainda persistem: humanismo versus tecnicismo, público versus privado, ciência versus fé, 

dentre outros. Produz-se, nesse século, a cultura de que o progresso científico seria panacéia para 

todos os problemas que acometem a humanidade. Bello (1969) e Dussel e Caruso (2003) 

destacam, na produção cultural desse período, a educação comeniana, influenciada pelo 

calvinismo, cujos fundamentos teóricos refletem o pensamento reformista, que se coaduna com o 

princípio da absoluta e exclusiva suficiência da razão humana para a descoberta e o 

conhecimento. Ligada ao contexto sociohistórico da época, a obra educacional de Comenius 

reflete as contradições entre o racionalismo e a fé, o antropocentrismo e o teocentrismo, o 

absolutismo e o liberalismo. É um tempo de grandes transformações, que transparecem em sua 

Didática magna, pela proposta de uma educação laica, de cunho racional-naturalista, e por uma 
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concepção de formação que, iniciando-se na infância, deveria continuar ao longo da vida, 

mantendo caráter religioso e moralizador. 26 

Hubert (1976), Gasparin (1994), Fargnolli (2000), Dussel e Caruso (2003), em 

estudos sobre as contribuições comenianas à educação, permitem que se faça uma ponte entre 

o passado e o presente, estabelecendo ressonâncias atuais de seu pensamento como: a 

universalidade do saber e a democratização do ensino; o homem deve ter o corpo, a mente e o 

espírito educados para se adaptar ao meio social e melhorar sua vida; a educação forma e 

transforma o homem com base no conhecimento de sua natureza, também social; é preciso 

tornar a escola um lugar agradável, evitar castigos físicos, usar métodos ativos, ensinar teoria 

e prática (aprender fazendo); o professor deve ter meios, objetivos e métodos para ensinar, 

construir sua personalidade como educador; deve educar a criança, desde a pré-escola e ao 

longo de toda a vida, respeitar as diferenças individuais de raciocínio, dosar o ritmo da 

aprendizagem, respeitar os estágios do desenvolvimento humano; a escola e a família devem 

se aliar, para que a educação se efetue com sucesso; deve-se usar um único método para todos 

os alunos, ensinar o coletivo, e não o indivíduo, dosar e graduar os níveis de complexidade do 

que se quer ensinar, dar seqüenciação correta aos conteúdos, respeitar as etapas da 

compreensão do aluno. 

Dussel e Caruso (2003) defendem a tese de que, no texto da Didática magna, 

presente na formação da sala de aula moderna, está a questão central do poder disciplinar, 

pois Comenius propõe aos docentes tornar seus alunos dóceis e atentos e, com base nos seus 

gostos e vontades, manter-lhes a atenção desperta, para que eles atendam ao que o professor 

determina. O entendimento do aluno e sua memória devem ser educados, centralizando-se seu 

método na eficácia da transmissão. A autoridade centralizada, que funda a chamada 

                                                 
26 Em sua obra, Comenius desenvolveu uma educação natural e adaptada ao desenvolvimento espontâneo do ser 
humano. Propunha um método intuitivo e ativo: que se colocassem, nas paredes das escolas, quadros e murais 
com reproduções de livros ilustrados; que se fizessem representações dramáticas, como complementação dos 
exercícios de classe. Acreditava que o ensino e a sala de aula deveriam ser agradáveis e que os alunos deveriam 
estudar por muitos anos, até estarem preparados para viver no mundo. O capítulo 16 da Didática magna 
apresenta nove princípios gerais, considerados meios empregados pelo educador: a natureza aguarda o momento 
propício; a natureza prepara a matéria antes de começar a introduzir-lhe a forma; ao construir, a natureza toma 
um indivíduo apto e prepara-o antes, oportunamente; em suas obras, a natureza não procede confusamente, mas 
de modo claro; a natureza começa todas as operações pelas partes mais internas; a natureza inicia suas formações 
pelas coisas gerais e acaba pelas particulares; a natureza não procede por saltos, mas gradualmente; depois de 
iniciar uma obra, a natureza não interrompe, mas conclui; a natureza está sempre atenta para evitar as coisas 
contraditórias e nocivas. A seguir, no capítulo 17, sob o título “Princípios em que se funda a facilidade de 
ensinar e de aprender”, apresenta dez princípios, que resumem sua teoria educacional, segundo a qual a educação 
dos jovens deve: começar cedo, antes que as mentes se corrompam; ocorrer com a devida preparação dos 
espíritos; proceder das coisas gerais para as particulares, e das mais fáceis para as mais difíceis; não 
sobrecarregar o aluno com coisas supérfluas; em tudo proceder lentamente; compelir as mentes só para coisas 
que naturalmente desejarem, por razões de idade e método; ensinar pela experiência direta, e para utilidade 
imediata. Eis as premissas do chamado método global. 
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pedagogia tradicional, está no professor, que conhece o método cujas regras podem 

transformar as atitudes dos alunos. A exposição didática coloca-o no centro e na frente de 

alunos ordenadamente enfileirados, sentados e silenciosos, que estudam e obedecem às ordens 

do professor. Essa figura lembra a do pastor que fala a um rebanho, detém o saber e precisa da 

obediência dos ouvintes. Trata-se de um poder moralizante, para a conformação de corpos 

dóceis e mentes conscientes, que tomem como verdade a fala do mestre. 

A escola nasce como local onde as relações de poder estabelecem o princípio, tão 

caro à ética protestante, de ordem e disciplina: uma ordem universal estabelecida que deve ser 

organizada pela divisão de tarefas conforme o relógio, pela freqüência assídua dos 

professores, pela vigilância do trabalho de seus auxiliares — idéias tão arraigadas que, na 

atualidade, ao tocar a sineta, o aluno interrompe sua tarefa, porque é condicionado desde 

pequeno para tal resposta. Essa escolarização para a condução grupal das crianças se 

formalizou, portanto, através de mecanismos de obediência, pela vigilância dos professores e 

de seus auxiliares — os monitores —, conforme o modelo didático comeniano. Coletiva, 

dirigida, reunião de grupos populacionais a serem conduzidos, a sala de aula é o tipo de 

organização ideal para formar cidadãos dóceis de corpo e alma. Foucault mostra como o 

poder-saber produz as formas de educação que educam os sujeitos pelo controle: 

O que interessa basicamente não é expulsar os homens da vida social, 
impedir os exercícios de suas atividades, e sim gerir a vida dos homens, 
controlá-los ao máximo, aproveitando suas potencialidades e utilizando um 
sistema de aperfeiçoamento gradual e contínuo de suas capacidades. (2000, 
p. 17). 

Desde o século XVI,27 havia a preocupação em colher informações sobre a população 

com o fim único de controlar ou para disciplinar a cobrança de impostos — já no século XVII. 

Como educar e disciplinar essas populações é um problema que surge com a urbanização e se 

acentua no século XIX, conforme demonstram estudos estatísticos, surgem práticas sociais 

que buscam reformar para as mudanças e transformações mais gerais, dentre as quais, a 

escolarização das massas. Se a primeira reforma educacional, que inaugura a didática para a 

modernidade, é fruto da reforma protestante e funda-se em uma metodologia de ensino 

comeniana e calvinista, em contrapartida os cursos de formação de professores são fruto da 

Contra-Reforma católica, um êxito dos salesianos. Estabelecem-se no século XVII a gênese 

das reformas do ensino, para se perceber como esse objeto ganha novas formas no século 

XVIII, com a continuidade do pensamento racionalista (positivista/iluminista), mas 

                                                 
27 Como na Suécia (cf. POPKEWITS, 1997). 
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apresentando como ruptura discursiva a idéia de escola como espaço público, no sentido “do 

povo” ou res publica.28 

Retome-se o Leitmotiv dessa genealogia, reiniciando-a pelo estudo do sistema de 

ensino religioso, com o relato da ação educacional da Companhia de Jesus, cuja Ratio Atque 

Institutio Studiorum, plano de estudos e organização pedagógica de caráter humanista, 

normalizou as condutas para o ensino em escolas secundárias e superiores. A qualidade e 

eficiência do ensino jesuítico é atestada pelo filósofo protestante Bacon de Verulan, que — 

segundo Bello (1969) — afirma: quanto à pedagogia, o melhor é se fixar nas escolas jesuítas, 

que superam todas as outras. Alguns costumes atuais de incentivo intelectual originam-se desse 

tempo: prêmios escolares, competições intelectuais, academias literárias e o teatro na educação, 

cujo exemplo são os autos de José de Anchieta, escritos para a educação indígena brasileira. 

Outra continuidade desse discurso é o incentivo à competição na educação, presente nas 

reformas atuais, na luta exacerbada por ser cada vez mais competente e performático. No 

passado, isso transparecia nos quadros de honra, cuja idéia permanece na educação, quando se 

enfatizam, nas propagandas das escolas, as boas classificaçõe em exames avaliativos, como o 

Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), vestibulares e concursos em geral.  

A Ratio da Companhia de Jesus, como plano de estudos, permanece em vigor até 

1832, quando recebe pequenas modificações, servindo por 200 anos para educar até vários 

líderes europeus.29 Seu estudo permite apontar semelhanças entre a proposta de reforma 

católica do ensino e as reformas das escolas protestantes, pela insistência em três aspectos 

norteadores da educação: o ensino, o governo e a pregação. As salas de aula dos jesuítas eram 

imensas, com 200 a 300 alunos, onde o professor e um batalhão de instrutores (monitores), 

seguindo normas rígidas, conseguiam uma proeza impensável na atualidade: educar em massa 

um grupo de alunos, mas através de um constante contato individual, que personalizava o 

atendimento, para uma formação moral particular. Dussel e Caruso explicam o cotidiano da 

educação jesuítica: 

A divisão do tempo é a seguinte: na primeira hora da manhã, os monitores 
devem ouvir o que foi memorizado com relação à eloqüência e à métrica; 
enquanto isso, o docente corrige os trabalhos escritos recolhidos pelos 
monitores e os escolares fazem alguns exercícios determinados pelos 
docentes; finalmente, alguns escolares devem falar diante da classe aquilo 
que guardaram de memória, e o docente deve controlar as anotações feitas 
pelos monitores. (2003, p. 80). 

                                                 
28 Res publica era qualquer propriedade aberta à população. Nesse sentido, a essência desse conceito é abertura 
ou acessibilidade. Outro significado, de surgimento mais tardio, do vocábulo publico, refere-se a questões de 
interesse geral, em especial assuntos de Estado (BARRICHELLO, 2003, p. 2). 
29 Dados colhidos em várias fontes, sobretudo em Bello (1969) e em Messer (s/d).  
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Diz o ditado popular: “Mãos desocupadas, oficinas de diabruras”. Assim, um horário 

repleto de tarefas mantinha as mãos de todos interruptamente ocupadas e evitava a rebeldia. A 

atividade dos alunos era contínua: sentados em lugares determinados, quietos e calados, sua 

produção intelectual incessante os instituía como sujeitos pelas práticas de subjetivação. 

Buscava-se a homogeneização e a uniformidade coletiva e individual para a normalização e o 

governo das condutas. Exames orais perante a turma expunham os alunos ao fracasso, traziam 

execração e humilhação, produziam efeitos terríveis para o sujeito. Como no panóptico das 

prisões, estava-se sempre sob vigilância cerrada, e o “olho do poder” disciplinava corpos e 

mentes. O processo de exclusão acontecia já na chegada à escola, quando o aluno era 

classificado em séries atrasadas, médias ou adiantadas. Na atualidade, ainda é comum os 

professores avaliarem turmas como adiantadas ou atrasadas; dentro da sala, destacar os 

competentes dos incompetentes: a turma da frente é adiantada e a do fundo, atrasada. Não se 

avalia pelo máximo da possibilidade da produção de que o indivíduo é capaz, e sim com base 

em um padrão homogeinizador, demarcado antes. Essa forma de exclusão nem sempre é 

visível, mas pode ser verificada em várias situações.30 

As redes salesianas de ensino dominaram a cena européia no século XVII e seriam 

contestadas só no século XVIII. O ensino por elas efetuado tinha qualidade e criatividade: 

sabiam disciplinar os indivíduos e criaram o sistema de notas escolares, que se revelou um 

instrumento de barganha e controle sobre a conduta. Os mais interessados e disciplinados se 

adaptavam com facilidade à escola. O problema crucial, que precisava ser solucionado, era a 

anormalidade da conduta de alguns alunos. Não se pretende aqui julgar como certo ou errado o 

sistema de notas para disciplinar alunos mais rebeldes, pois isso foge ao objetivo deste trabalho. 

Procura-se, sim, descobrir o sentido dos discursos da reforma atual, o contexto em que estes são 

construídos, o que neles permanece ou desaparece como referencial teórico. Por exemplo, 

busca-se compreender, com base no discurso salesiano, como o ensino das competências, 

norteador dos discursos reformistas para o ensino médio, pode gerar disputa em sala de aula 

entre os mais e os menos competentes, trazer rivalidades e conflitos internos, romper a coesão 

da turma como coletividade e humilhar o aluno considerado como menos competente.  

La Salle (cf. BELLO, 1969) percebe a importância dos saberes do professores para 

uma boa educação. Em 1685, funda, em Reims, França, o primeiro seminário de mestres-
                                                 
30 Em 1959, no Grupo Escolar Gomes da Silva, em Frutal (MG), cursei o primeiro ano primário A (de adiantado). 
Nesse ano, aprendi a ler na Cartilha da Lili. Ainda me lembro do começo de uma lição tomada pela professora: 
“Lili vai ao jardim, Tetéia vai atrás”. Caminhando de casa à escola, ficava angustiada e repetindo a lição sem 
cessar, porque não queria ir para as turmas B e C, que todos chamavam de atrasadas e burras. Até hoje troco o Q 
pelo G porque minhas mãos suavam, minha cabeça doía, tentei, tentei, mas não consegui aprender para que lado 
era a volta da tal “haste”.  
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escola, para formar professores destinados às escolas primárias. Suas idéias pedagógicas foram 

compiladas no regulamento denominado Conduta das escolas, elaborado para as instituições 

escolares e que trata das questões disciplinares e de organização interna, além de trazer normas 

para a eficiente formação profissional dos professores e inspetores (alunos mais adiantados). 

Pretendiam que eles atuassem em escolas rurais e, depois, em Paris. Ao lado da escola normal 

salesiana, já aparecia uma escola de aplicação onde os futuros educadores eram orientados por 

mestres esclarecidos e faziam a aprendizagem prática das teorias aprendidas em sala de aula.  

Para La Salle, os mais graves defeitos do educador são: falar demais, excesso de 

impetuosidade, familiaridade e saturnidade; leviandade, precipitação, dureza, cólera, 

parcialidade, preguiça, mau humor, inconstância, irreflexão. Seu modelo de educação 

prescrevia como principal qualidade da ação pedagógica: 

Que os mestres evitem sempre ajudar com muita facilidade aos alunos na 
solução dos problemas que lhes são propostos. Ao contrário, deverão 
incentivar os alunos a não desanimar e a procurar resolver por si mesmos as 
questões que lhes forem apresentadas. (Apud BELLO, 1969, p. 165–7). 

O modelo salesiano de escola se expandiu com rapidez, porque a Igreja e o poder real 

caminhavam juntos em defesa da ordem estamental que sustentavam: o absolutismo real, o 

capitalismo mercantilista e o poder institucional. Normas, questões disciplinares e de 

organização da escola permanecem como herança salesiana, verificável nos regimentos 

escolares que, conforme a ordem proposta por La Salle, dirigem as ações internas da escola em 

capítulos e artigos que controlam as ações escolares e centralizam, na figura do gestor (diretor), 

a responsabilidade de obedecer aos imperativos regimentais. Outro exemplo são os conselhos, 

também sempre regidos por estatutos ou regimentos internos, comprovando que nada foge da 

ação burocrática e disciplinar de governo, que uniformiza as ações dentro das escolas. 

Burocráticos e centralizadores, tais modelos de gestão/administração de escola 

apresentam hoje certa disjunção com as ações educacionais: precisam de reforma e 

revitalização. Esses modelos mostram certo desgaste, não conseguem mais resolver os 

problemas complexos do cotidiano escolar, sendo preocupante, nas relações entre professor e 

aluno, o descontrole quanto à disciplina, questão paradoxal que precisa ser ultrapassada pelos 

educadores: como impor limites ao aluno sem coerções e ameaças?  

A escola aparenta ter perdido a capacidade de realizar a formação da conduta moral 

dos alunos em todos os níveis de ensino, sobretudo nas últimas séries do ensino fundamental, no 

ensino médio e na própria universidade. Observam-se, nas escolas, uma crescente perda de 

rumo, um maior distanciamento entre as pessoas, uma frieza nas relações entre professor e 

aluno. Como resolver tais questões com base em propostas reformistas do ensino médio? Como 
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a formação de professores prepara esses profissionais para trabalhar valores? As conseqüentes 

tensões dessa perda de rumo e a crescente violência nas escolas constituem questão central nos 

debates entre professores do ensino médio e desmistificam a idéia de que o domínio da 

tecnologia, que centraliza as ações educativas, resolveria todos os problemas. Depredações, 

pichações, destruição de banheiros, portas etc., uso de drogas e armas de fogo permitem 

questionar: com que referenciais teóricos devem trabalhar os professores do ensino médio?  

As ações éticas, como as entende o professor, permitem-lhe observar que as 

propostas feitas como reformas e transformações da escola são necessárias quando as ações 

humanas produzem, como na atualidade, níveis tão elevados de corrupção no próprio 

governo. O desvio de dinheiro e a propina colocam em cheque as instituições políticas. O 

discurso que denuncia e revela a corrupção provoca desalento e descrédito na honestidade 

dessas instituições; deturpa as relações no cotidiano, pois incentiva e valida a desonestidade 

no trato dos negócios e nas relações sociais; desestabiliza a condução moral dos estudantes; 

enfraquece o poder da educação; inaugura o desânimo, a resistência e a revolta da categorai 

estudantil. Como parte da cultura política brasileira, essa corrupção é herança perversa de 

nosso nascimento como Nação, que se formou como objeto de rapina e expoliação de bens e 

riquezas pela ação desonesta do colonizador.  

O fragmento de documento a seguir, atribuído a padre Antonio Vieira, sobre o 

mundo português da metade do século XVII poderia ter sido escrito para o Brasil de hoje: 

Conjugam por todos os modos o verbo rapio, porque furtam por todos os 
modos da arte. Tanto que lá chegam, começam a furtar pelo modo 
indicativo, porque a primeira informação que pedem aos práticos é que lhes 
apontem e mostrem os caminhos por onde podem abarcar tudo. Furtam pelo 
modo infinitivo, porque não tem fim o furtar com o fim do governo, e 
sempre lá deixam raízes, em que vão continuando os furtos. Finalmente, nos 
mesmos tempos não lhes escapam os imperfeitos, perfeitos, plus-quam-
perfeitos e quaisquer outros, porque furtam, furtaram, furtavam, furtariam e 
haveriam de furtar mais, se mais houvesse. (Apud VEIGA, 2005, p. 25). 

Após essas reflexões, convém retomar o estudo sobre a formação dos governos 

europeus, a organização dos Estados nacionais e o fortalecimento do poder real. A 

organização desse poder real, que comanda e centraliza, é um processo longo nas monarquias 

européias e dá-se em movimentos descontínuos. Ao lado de principados autônomos, como 

Itália e Alemanha, cuja centralização seria tardia, outros Estados se constituem mais 

rapidamente, como Portugal, Espanha e, em especial, a França, que serve como o modelo de 

absolutismo, por tê-lo exercido em sua plenitude. De forma diferente, o absolutismo inglês 

teria a presença reguladora do parlamento, desde o século XVII, como conseqüência da 

Revolução Gloriosa, que implantou o liberalismo político. Centralizadores e autoritários, os 
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Estados nacionais viveriam constantes crises: guerras localizadas, revoltas camponesas, 

desocupações nos centros urbanos, pobreza, miséria, decadência do sistema agrícola, 

epidemias, constantes déficits públicos e idéias subversivas, que circulavam apesar do 

controle cultural. Esse sistema de governo enfraqueceu aos poucos e, no fim do século XVIII, 

a Revolução Francesa inaugurava uma era, a das revoluções. 

Antes da Revolução Francesa, a escola, nas mãos dos salesianos, parecia obra 

permanente. Mas, apesar de sua eficiência, esse modelo seria contestado. Ainda no século 

XVIII, o Iluminismo positivista inaugurava um discurso que pregava a necessidade de uma 

reforma educacional, o que permite deduzir que não se reforma a educação por ser ela boa ou 

má, mas sim para atingir certos objetivos e interesses de quem exerce maior poder. Para ser 

aceita, toda reforma precisa ser justificada por discursos que a validem como necessária. São 

criados, assim, certos discursos e estabelecidas certas verdades, com base em um tema único: 

a educação. Surgem essas formações discursivas para constituir um discurso hegemônico, que 

contivesse uma verdade a ser estabelecida como absoluta.  

Febvre, Ariés, Bloch, Bachelard, Koyré, Canguilhem, Dumizel31 sugeriram, como 

forma de compreensão, o estudo da história dos saberes, que permitiria a Foucault evidenciar 

os laços que a história da verdade mantém com o campo social e político, tanto por suas 

condições de possibilidades quanto através de seus efeitos. O discurso é uma família de 

enunciados que permite identificar as articulações que o engendraram, sua gênese e seus 

sentidos, pois ele não nasce isolado, e sim ligado a outras ordens, como a econômica, a 

política e a social. A compreensão de determinado discurso depende da visualização das 

condições sociais e políticas em que foi formulado e de sua articulação com esses 

acontecimentos. Apesar da diversidade do discurso e de sua dispersão no tempo, é possível 

identificar em seu interior um mesmo jogo de relações. Passa-se da dispersão à regularidade, 

em que o sistema discursivo permanece o mesmo, com características próprias e individuais.  

César (2003) esclarece que, antes da Revolução Francesa, instaura-se uma disputa 

entre a esfera pública e a privada pelo controle educacional. O soberano e a igreja querem 

para si a tarefa de educar crianças e jovens. A escola se apresenta como excelente campo 

disciplinador, aos olhos do rei, para a manutenção da ordem do reino e para o acúmulo de 

riquezas, através do trabalho do povo. O Estado necessita dirigir a educação por questão de 

segurança; para sua própria sobrevivência, precisa dessa instituição, assim como das demais 

que se fundaram, para manter seu controle sobre as populações e o domínio da opinião 

                                                 
31 Historiadores franceses que fizeram o estudo das mentalidades européias. 
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pública. Vindos da Inglaterra, os ventos do liberalismo político e econômico sopram sobre a 

França, que, de longe, observa o poder dos rivais, que se enriquecem e ampliam sua liberdade.  

Foucault (2005) estuda a origem das instituições francesas e demonstra que, a partir 

do século XVIII, a disciplina é o objetivo que fundamenta as relações entre o povo e o estado, 

em função do próprio conceito de Estado-nação, que muda a percepção relativa à infância, 

família, saúde e organização das cidades. Sua obra Vigiar e punir demonstra a montagem de 

uma sociedade disciplinar como conseqüência do fortalecimento dos Estados nacionais. 

Assim como a prisão, o hospital, o hospício e a fábrica, a escola é também uma instituição 

disciplinadora.  

A Revolução Francesa é a ruptura que inaugura uma nova ordem, um novo regime e 

novos discursos instituidores da realidade, que se relacionam com certas condições políticas, 

sociais e econômicas. Os discursos então veiculados formaram uma opinião pública contrária 

ao regime monárquico. Figueiredo (2002) afirma que a burguesia francesa e os intelectuais 

iluministas contestavam e criticavam a centralização dos poderes, que atrapalhavam seus 

negócios; denunciavam os custos de manutenção dos privilégios da corte, que provocavam 

déficit público e constantes aumentos de impostos e impediam o crescimento econômico. A 

falta de investimentos compromete a aquisição de novas tecnologias e o desenvolvimento do 

espírito científico, que promoveriam novos métodos de conhecimento e a participação da 

França na internacionalização geográfica e econômica. 

Dussel e Caruso afirmam que, além da abrangência, o sistema salesiano tinha como 

característica: 

não só o fato de contemplar aspectos práticos, mas também um pastorado 
equilibrado entre o método global e a individualização, em atender às 
diversas demandas de uma sociedade com pouca mobilidade social, com 
estratos definidos, onde importavam a obediência como um grupo ou estrato, 
o reforço da moralização e a disciplina maciça. (2003, p. 89). 

A emergência de classes sociais, a existência de massas rebeldes nas cidades e de desordens 

sociais no meio rural solapam essa antiga ordem. O avanço dos métodos científicos e o 

surgimento do parlamentarismo no ambiente europeu tornaram possíveis novas formas de 

governo. O pensamento revolucionário francês vai sendo construído conforme as influências 

teóricas inglesas, no que se refere a considerar a ordem real ultrapassada. A era das 

revoluções começa, assim, a se esboçar.  

O modelo salesiano de ensino, que havia evoluído e se disseminado por toda a 

França, não mais atendia aos interesses e às necessidades dessas novas classes, em especial da 

burguesia. No campo educacional, no século XVIII, as sociedades européias enfrentaram 
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mudanças que provocaram profundas rupturas no pensamento sobre que formação a escola deveria 

oferecer. Essas rupturas foram processuais e nasceram em duas grandes revoluções, a Industrial e a 

Francesa. A última, em especial, pela influência das idéias de democracia, progresso, secularização 

(separação da Igreja e do Estado), inaugura uma escola transformada ou reformada, com modelo 

legado da moderna tradição liberal republicana, como realização burguesa: 

A escola surgia como uma instituição disciplinar, assumindo a mesma 
natureza da prisão, do hospital, do hospício e da fábrica [...] são as “redes de 
seqüestro”. Segundo as análises de Foucault, a sociedade disciplinar é a 
própria definição de sociedade moderna, possuindo ainda uma forte relação 
com o fortalecimento da idéia de Estado nacional. Para Foucault [...] 
ocorrem profundas transformações nas relações de poder, sintetizadas em 
sua tese sobre a transição do “poder pastoral”, para o “poder disciplinar” e 
que mais tarde se desdobrará em um “biopoder”. (CÉSAR, 2004, p. 54). 

Além das relações políticas, a relação econômica influencia a gênese da escola moderna, pois 

o trabalhador precisava ser preparado para assumir uma função na cadeia produtiva. Sobre as 

condições que produzem a emergência do mundo moderno, Arruda afirma:  

A crise do sistema feudal e o progressivo desenvolvimento do sistema 
capitalista foram as condições fundamentais para o surgimento do mundo 
moderno. Essa transição — essencial para a compreensão do mundo em que 
vivemos [...] avança até o final do século XVIII. Seus limites extremos 
foram, respectivamente, a crise do sistema feudal e a Revolução Industrial. 
Definir os limites ou demarcar as etapas da transição é tarefa muito difícil. 
Não há acordo [...] sobre este tema. (1988, p. 7–9). 

Como objeto socialmente construído, a escola acompanha esse movimento 

espiralado, desintegrador, que produz novas relações sociais, políticas e econômicas e traz 

diferentes necessidades materiais e novas racionalidades que atendam a essas demandas. 

Impõem-se à escola mudanças de rumo para adequá-la a uma nova forma de viver. Desse 

modo, condições externas à escola provocam a necessidade de sua reforma — isso vale para 

justificar a gênese das reformas educacionais, do século XVII aos dias de hoje. 

No século XVIII, a burguesia e o governo descobrem que é preciso transmitir uma 

visão racional, dinâmica, progressista, otimista e opulenta do mundo e da sociedade, que 

corresponda aos valores emergentes de uma mentalidade prática, burguesa, cujo lucro e poder 

precisam ser aceitos e justificados sem resistência popular nos Estados que se organizam 

numa nova ordem. Essa legitimação necessitava de um simulacro de liberdade e um 

pensamento, uma racionalidade cuja consciência fosse a aceitação desses novos valores. 

Surgem então teorias e pensadores que instituem essa “verdade”. Disciplinar as massas era 

essencial à sobrevivência e manutenção do Estado como instância organizadora da vida 

social, estimuladora e financiadora das atividades econômicas lucrativas.  
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Como demonstramos, pensar em reformas educacionais é compreender o contexto 

histórico que as institui pelo paradigma da racionalidade, que as conduz e justifica, com base 

numa verdade que os sujeitos aceitam como certa. O sentido só aparece quando se descobre o 

contexto social e político que norteou sua construção como objeto inventado em um tempo e 

espaço determinados. O que muda são os discursos justificadores, pois o objeto é o mesmo. 

Os construtos racionais obedecem a uma lógica que se funda no pragmatismo, na eficiência 

para um retorno. Foucault afirma:  

As práticas discursivas documentadas são simplesmente modos de fabricação 
de discursos. Ganham corpo em conjuntos técnicos, em instituições, em 
esquemas de comportamento, em tipos de transmissão e de difusões 
pedagógicas, que ao mesmo tempo as impõem e as mantêm. Possuem pois, 
enfim, modos de transformações específicas. Não se pode reduzir essas 
transformações a uma descoberta individual [...] no entanto se pode contentar 
em caracterizá-las como uma mudança global de mentalidade, ou atitude 
coletiva ou estado de espírito. A transformação do discurso está ligado a todo 
um conjunto, por vezes bastante complexo, de modificações que podem ser 
produzidas tanto fora dela, em formas de produção, em relações sociais, em 
instituições políticas, quanto nela (nas técnicas de determinação dos objetos, 
no afinamento e no ajustamento dos conceitos, no acúmulo de informações) ou 
ainda ao lado delas (em outras práticas discursivas). (2000, p. 244). 

Essas formações discursivas citadas por Foucault permitem estudar o discurso iluminista como fruto 

da condição social e política surgida pouco antes da Revolução Francesa. Seus referenciais teóricos 

vão influenciar as mudanças na educação francesa e, depois, na de outros países europeus.  

Conforme Faria, Marques e Berutti (1989), costuma-se designar por Iluminismo o 

movimento de renovação filosófica e intelectual que atingiu sua maturidade na França do 

século XVIII. O maior cosmopolitismo da cultura francesa e, em especial, da produção 

cultural e intelectual de Paris explicam esse fenômeno. Afinal, como afirmava o escritor 

Marivaux, Paris é o mundo; o resto da Terra, seu subúrbio.  

Também na França, sobretudo a partir da segunda metade do século XVIII, as 

contradições características do Antigo Regime acirravam-se pela reação aristocrática, que 

visava manter intactos seus direitos seculares, e pela permanência de relações sociais ainda 

feudais, que entravam em choque com as forças capitalistas emergentes. Para Figueiras 

(2002), esse movimento intelectual tinha como fundamentos a crença inabalável na razão e a 

idéia de que o progresso do homem poderia ser infinito, desde que o espírito humano, através 

do livre exercício de suas faculdades, se libertasse do emaranhado de superstições, tolices, 

misticismo e ignorância a que estivera subordinado até então. A busca de uma nova 

concepção do mundo — racionalista —, baseada na existência de leis naturais que regem a 

dinâmica do universo se encontra na base da filosofia iluminista, e suas origens se vinculam à 
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revolução científica do século XVIII, que se apoiava nas teorias precursoras de Galileu 

(1564–1642), Descartes (1596–1650) e Newton (1642–1727). 

Como desdobramento da filosofia iluminista, verificou-se certo desprezo pelo passado e 

a rejeição de velhas crenças e antigas tradições. Tanto o Antigo Regime como suas instituições, os 

privilégios de nascimento e as religiões tradicionais (em especial o catolicismo) passam a ser 

objetos de crítica dos filósofos iluministas. Sobre isso, vale lembrar da denúncia formulada, em 

1770, por um advogado de nome Séguier, de que os filósofos se elevaram a condição de 

preceptores do gênero humano; seu brado era a liberdade de pensar; com uma mão, tentaram 

abalar tronos; com outra, quiseram derrubar altares (FARIA; MARQUES; BERUTTI, 1989). 

Esses pensadores partem do princípio de que razão e natureza identificam-se e que o 

fundamento básico justificador como estatuto é a crença na razão e no progresso do homem. 

Esse princípio se livra das explicações metafísicas, pois a fé não tem relação com o saber, o 

conhecimento ou a própria razão humana. Escrevem a Enciclopédia, publicada entre 1751 e 

1780, apesar das constantes censuras, obra-síntese, monumental, com 35 volumes, emblema 

das luzes, onde se expunham a ordem e o encadeamento do conhecimento em todas as áreas: 

ciências, artes, política, religião, etc. e suas respectivas relações. 

As reflexões filosóficas do Iluminismo se voltaram, também, à crítica aos sistemas 

religiosos tradicionais. Buscou-se a relação entre razão-natureza-Deus, admitindo-se a 

existência deste em função da ordem natural que prevaleceria no universo.32 Silva afirma: 

O século XVIII terminou com uma nova visão do ser humano que 
representou um resgate dos aspectos positivos de sua natureza [...] A idéia de 
“livre exame”, que serviu de bandeira aos protestantes e cortava a mediação 
católica no processo de interpretação da verdade sagrada, reapresenta-se 
inseminada pela concepção de reflexão cartesiana. No conceito de 
“instituição pública”, de certa forma, a idéia de uma formação laica para o 
“livre exame” encontra-se com a moral. (2004, p. 27.) 

César (2004) explicita que uma nova história da educação, moderna e 

institucionalizada, inicia-se no século XVIII, pela incorporação de novas práticas 

disciplinadoras das práticas escolares anteriores, num processo não de ruptura, mas de 

continuidade, que reconfigura as escolas e outras instituições como conventos, quartéis, 

oficinas, fábricas e hospitais. Aos poucos, os discursos justificadores estabelecem práticas 

homogeneizadas que trazem novas falas e suprimem outras, produzindo um todo hegemônico: 

as sociedades disciplinares — responsáveis pela instituição do sujeito moderno. Surge uma 
                                                 
32 A tentativa de se chegar a uma religião natural-racional, independente da fé e de todas as revelações, está na 
base do deísmo: sistema filosófico-religioso que rejeitou a idéia da “revelação divina”, de qualquer autoridade da 
Igreja, da necessidade de sacerdotes ou qualquer tipo de intermediários entre os homens e Deus, o qual seria 
destituído de atributos morais e, portanto, não se intrometia nos assuntos humanos, seria só o “grande relojoeiro” 
do universo, entendido como máquina perfeitamente ordenada e movida por “leis naturais”. 
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organização escolar que ordena objetos e saberes, para o funcionamento do mundo e das 

coisas. Na escola, a ordem pedagógica precisa classificar e ordenar as classes por idade; 

separar e escolher certos saberes; ordenar o corpo e a conduta; criar locais específicos; adaptar 

o ensino aos alunos; organizar materiais escolares; financiar e manter sua estrutura. No 

interior dessa instituição, uma série de rotinas, programadas por um método, por um tempo-

relógio, pela assiduidade do aluno, pela ação do professor produz uma rede de poderes 

invisíveis ou micropoderes que, ao circularem, produzem certas subjetivações. Como diz 

Vives,33 a escola é a oficina onde homens são forjados pelo mestre, o forjador. Nesse sentido, 

“forjar” é fazer, é instituir certo tipo de formação, que dirige a conduta humana segundo um 

código de normas. Prescreve-se que todas as escolas sigam a mesma ordem e os mesmos 

procedimentos, num tempo escalonado por horários definidos.  

Na atualidade, pensar no recreio de uma escola é estabelecê-lo das 9 às 10h, com 

duração de 20 minutos, em todo o território nacional; pensar na sala de aula é visualizar uma 

instrução simultânea, uso do método global, e assim por diante. Os dispositivos da modernidade 

inventados para disciplinar continuam, apesar de toda a tecnologia da informática, que faz 

surgir formas de controle no seio da sociedade. O hoje e o ontem se encontram pela necessidade 

de continuidade da existência de uma instituição que conduza coletivamente os cidadãos à 

obediência consciente, de acordo com um conjunto de normas. Essa instituição condutora 

moralizante é a escola, que educa a massa e ensina os homens a viverem como cidadãos nas 

multidões das grandes cidades e a produzirem para o progresso do país. Esse discurso é 

continuísta porque nasceu durante o Iluminismo e persiste como legado da modernidade. A 

França foi o local de origem desse discurso, que triunfará, pois, apesar da derrota dos governos 

revolucionários, a Revolução Francesa inaugurou a moderna tradição liberal republicana, 

fundada nos direitos humanos dos cidadãos. O discurso de igualdade, liberdade e fraternidade 

foi exportado para outras nações, incluindo as colônias dos Estados Unidos, promoveu os 

processos de independência nas Américas e subsidiou o nativismo/nacionalismo brasileiro.  

Dussel e Caruso comentam: 

Neste contexto, as transformações causavam novas demandas e inseguranças, os 
estados centrais começaram a demonstrar mais interesse na questão da educação 
primária [...] A educação obrigatória apareceu como nova ferramenta para a 
produção em massa da obediência, no contexto de populações que migravam, 
cidades que cresciam descontroladamente em ritmo de crescimento acelerado [...] 
durante os primeiros anos do governo republicano, foram feitos diversos planos de 
instituição pública, que, embora não tenha conseguido impor-se de forma clara e 
homogênea, estabelecerá as bases do ideal liberal na educação: obrigatoriedade, 
centralização e, em alguns casos, gratuidade e laicidade. (2003, p. 109). 

                                                 
33 Ivan Vives, pedagogo teórico-prático, cordobês, reformador renascentista, contemporâneo de Erasmo. 
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O caráter disciplinar globaliza a noção de educação no século XVIII. Kant afirma: 

A escola é uma cultura coercitiva; deve habituar a criança ao trabalho, 
separando a vida escolar da brincadeira e dotando-a da seriedade e da coação 
necessária [...] A memória deve ser utilizada apenas com as coisas, cuja 
conservação nos é conveniente, e que tenham relação com a vida real. A 
leitura de romances é prejudicial para a criança, porque só lhe serve de 
distração, enquanto os lê, debilita a memória, pois seria ridículo absorver o 
romance e contá-los aos demais. A imaginação e a fantasia não eram úteis 
para a vida real e deveriam ser desconsideradas pelo professor. (1996, apud 
DUSSEL; CARUSO, 2003, p. 111). 

Essa coercitividade eterniza, no interior das escolas, certas relações de poder-saber 

que, disseminadas, impedem as relações democráticas e obstam uma boa convivência, que 

garanta paz e solidariedade para a coletividade nas escolas. Será processada uma 

disciplinarização de saberes que consistiu em classificá-los, depurá-los, censurá-los, por uma 

atitude moralizadora e organizadora, para atingir os corpos em sua totalidade. Conforme 

Machado, corpo e conhecimento precisam da moralização para produzir determinado sujeito e 

o efeito de normalização: 

Os poderes se exercem em níveis variados e em pontos diferentes da rede 
social e neste complexo os micropoderes existem integrados ou não ao Estado. 
Funcionam como uma rede de dispositivos ou mecanismos a que nada ou 
ninguém escapa, e que não existe exterior possível, limites ou fronteiras. Daí a 
importante e polêmica idéia de que o poder não é algo que se detém como uma 
coisa, como uma propriedade que se possui ou não. (1979, p. 190). 

Para Foucault, é emblemático na França o século XVIII, quando ocorre o nascimento 

das formas modernas de governo, isto é, da modernidade como a conhecemos. Segundo esse 

filósofo, nesse século, a escola surge para disciplinar como resultado da necessidade de governo 

das pessoas, da organização do trabalho e das formas de produção capitalista; e para tal nela se 

aplicam técnicas de dominação e métodos disciplinares sobre os quais Machado comenta: 

Os métodos disciplinares permitem o controle minucioso das operações do 
corpo, que asseguram a sujeição constante de suas forças e lhes impõem uma 
relação de docilidade-utilidade [...] trabalha no corpo [...] produz seu 
comportamento, enfim, fabrica o tipo de homem necessário ao 
funcionamento e manutenção da sociedade industrial, capitalista, ligada à 
explosão demográfica do século XVIII e ao crescimento do aparelho de 
produção, a dominação política do corpo que ela realiza responde à 
necessidade de sua utilização racional, intensa, máxima, em termos 
econômicos [...] o corpo só se torna força de trabalho quando trabalhado pelo 
sistema político de dominação característico do poder disciplinar [...] vimos 
seus objetivos tanto do ponto de vista econômico quanto político: tornar o 
homem “útil e dócil”. (1979, p. 194). 

Locke (1978) demonstra que o poder produz certo efeito em certas ações e certos 

pensamentos do indivíduo, conforme o lugar que este ocupa na sociedade. Se tal separabilidade, 

além de excluir, influencia as dicotomizações do pensamento liberal, para a educação essa 
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“verdade”, ou vontade de verdade, traz conseqüências funestas, pois nasce para a modernidade uma 

educação conceitualmente binária ou dualista: educação popular versus educação elitista; cultura 

popular versus cultura erudita, dominante versus dominada, superior versus inferior; público versus 

privado; homem culto versus homem inculto; certo versus errado; falso versus verdadeiro. 

Fragmenta-se a visão das coisas, da educação e das pessoas. Reduzida e dicotomizada, essa visão 

impede que se aceitem as culturas como iguais no que se refere à importância e, ao mesmo tempo, 

possibilita que se suponha lícita a destruição de culturas consideradas como inferiores. Como 

conseqüência, objetos complexos, estudados por tais reducionismos, apresentam-se 

incompreensíveis, desestabilizam os saberes e impedem os avanços culturais. 

Chauí (1996) lembra que, a partir do século XVIII, conforme observa Rayomond 

Williams, o termo cultura articula-se ora positiva, ora negativamente com o termo civilização. 

Segundo essa autora, cultura seria, para Kant, o específico da natureza humana, que cria uma 

ordem superior; natureza que se imobiliza, passivamente, com dispersão de materialidade e 

exterioridade mecânica. Seria a passagem da minoridade intelectual para a maioridade 

racional, graças à educação pelas luzes. Assim, a plebe inculta seria reduzida à barbárie, 

enquanto o povo, culto e nobre, seria superior, e sua reivindicação deveria ser mais ouvida. A 

dualidade povo versus “povinho” persiste, e seus opositores, considerados no período da 

ilustração como sonhadores, na atualidade encarnam os dissidentes, os indisciplinados, os que 

denunciam o sistema, os utópicos e idealistas. Estes, não tendo o corpo dócil, fruto da 

disciplina, são tidos como infratores e transgressores da ordem. Manacorda afirma: 

A idéias de que para cada classe social existe um tipo de formação 
apropriada apresenta-se como um pressuposto político da pedagogia 
lockeana. Segundo o autor, os únicos cidadãos são os proprietários, 
verdadeiros trabalhadores livres. O restante da população seria mero refugo 
social, que deve ser controlado para que o respeito à propriedade seja 
mantido. Locke deixa claro que propõe uma educação qualitativamente 
diferenciada, conforme a posição social a qual ela se destina. Para os pobres, 
cabe a formação visando ao trabalho, ao acordo com os princípios das 
Workhouses Schools, que simultaneamente preparam para as atividades 
manuais e doutrinais para a religião. (1989, p. 225). 

Locke demonstra o repúdio aos mais pobres, que “falam errado”, vestem-se de modo 

estranho, têm cheiro desagradável, quebram as etiquetas sociais com posturas e gestos 

inadequados, contrariam as normas fixadas a priori por um modelo cultural.34 Para Silva 

(2004), Locke sugeria que somente ao gentleman, pertencente à elite proprietária, deveria se 

destinar um ensino para a liberdade e a virtude; a educação daria lustre a suas qualidade morais, 

que o tornaria refinado. Para isso, seria necessário que a criança da elite não mantivesse contato 

                                                 
34 Cf. Maximo (2000). 
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com os pobres, com os quais poderia aprender maneiras grosseiras, maus exemplos e vícios. 

Conforme a doutrina empirista da tábua rasa, Locke acreditava que, sem tal contato, os filhos 

das elites ignorariam os vícios dos pobres, não os aprenderiam nem os imitariam. 

Na segunda metade do século XVIII, a produção pedagógica francesa mostra variadas 

posições quanto à educação através de características específicas para as práticas 

educacionais: surgem o Emílio, de Rousseau, e o Curso de estudo, de Condillac, que optam 

por metodologias para preceptores e se apresentam em forma de verbetes destinados à 

Enciclopédia produzida por D’Alembert. Surgem ainda outras propostas reformistas do 

ensino, que partem de Diderot, Mirrabeau, Condorcet e Charlotais. Nas reflexões desses 

educadores, há uma distinção entre instrução pública e educação que rompe com a concepção 

da formação do indivíduo, tanto para si quanto para a pátria e a humanidade. O ponto comum 

à maioria desses educadores é que a educação deve preparar o indivíduo para a virtude e a 

cidadania,35 produzindo a governabilidade. O Estado vê a população como possibilidade de 

mão-de-obra, moldável conforme os fins e interesses do governo, que constitui o caráter 

utilitarista da formação dos indivíduos. 

Dentre esses pensadores, destaca-se Rousseau, que propõe educar e formar o 

indivíduo para a liberdade individual, pois que no Emílio não propõe uma educação pública 

popular e universal.36 Apesar de sua influência na educação em outros países e nas gerações 

dos pedagogos posteriores, Rousseau não obteve êxito educacional em sua pátria, pois o 

advento da república trouxe o fortalecimento do debate sobre uma educação nacional, 

utilitarista e imediatista como direito e obrigação do Estado.  

Em geral, o século XIX assiste ao fortalecimento das formas públicas dos 

sistemas de ensino. No século XX, há uma homogeneização e centralização das formas de 

ensinar, pelo método global e ensino simultâneo. O Estado agora controla e dirige a 

educação. Surgem propostas novas e diversas, mas na educação o padrão é o mesmo até o 

século XXI: global e simultâneo. Conforme Dussel e Caruso (2003), o controle da 

população é primordial para que o governo amplie seu âmbito de ação nos sistemas 

educacionais. No século XIX, segundo Foucault (2000), surge um tipo de poder: o biopoder, 

que introduz uma série de estratégias na forma de condução das condutas. Esse poder não se 

aplica individualmente: seu objetivo é controlar o coletivo. A grande massa é reserva de mão-

de-obra a ser moldada, disciplinada, organizada para ser administrada em grandes cidades. Para 
                                                 
35 Cidadania não como a conhecemos hoje — direito de todos —, mas apenas para as elites. A multidão, nesse 
sentido, precisaria ser conduzida. 
36 Acreditava que a educação deveria ser ministrada por preceptores, semelhante ao modelo da educação 
espartana. 



 87

a ocorrência desse controle global da massa, novos mecanismos controladores necessitam de 

saberes específicos que forneçam técnicas à ação de governo. 

 
2.3  Escola moderna e suas reformas para o século XXI 
 

Enquanto na Europa a superação das antigas formas de educar ocorre até o fim 

do século XVIII, pela organização do Estado nacional republicano, no Brasil o modelo 

tradicional de ensino perdura até o século XX, graças a dois fatores: isolacionismo na fase 

colonial; dificuldade de descentralização política e organização do Estado nacional na 

fase republicana. As tentativas de modernizar a educação no Brasil para superação dessas 

antigas formas de ensinar não foram abruptas: fizeram-se em longas continuidades e 

breves rupturas. Em termos de processo histórico, a modernização foi breve, pois se 

iniciou, provavelmente, na década de 1930 e teve como marcos finalizadores as reformas 

estaduais do ensino na década de 1980 e a Lei de Diretrizes e Bases/LDB (lei 9.394/96). 

Com base na premissa de que, em 1900, a população brasileira se constituía de 75% de 

analfabetos, pode-se considerar o ensino fundamental como praticamente universalizado 

ao final do século XX. Trata-se de uma conquista rápida, resultado da luta de várias 

gerações do povo brasileiro. Contudo, comparando-se a qualidade do ensino no Brasil à 

de outros países, conclui-se que caminhamos muito pouco.  

 
2.3.1  De como nasce e morre a escola moderna brasileira 

 

César (2004) e Dussel e Caruso (2003) mostram que a escola moderna, tanto a 

brasileira como européia, surge para organizar os contingentes populacionais de grandes 

centros urbanos. Esse modelo se esgotaria, no território brasileiro, de forma lenta e desigual. 

Com base na atualidade, é possível reconstruir de que forma aconteceu o esgotamento da escola 

moderna e do modelo disciplinar de ensino, além de pesquisar, através de um estudo 

genealógico, o processo de nascimento e provável morte desse objeto-escola, porque se 

reconhece sua historicidade. É possível visualizar as transformações ocorridas na educação 

brasileira da colônia à república e como a escola se organizou, aos poucos, para atender aos 

brasileiros. Que condição histórica teria levado à necessidade de sua reforma e em que contexto 

surgem os referenciais teóricos que justificam e direcionam o novo modelo de escola proposto 

são questionamentos deste estudo ao se enfatizarem, nesse transcurso temporal, a constituição 

do ensino médio e a formação continuada de professores para esse nível de ensino. 
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Análises de documentos da história colonial do Brasil demonstram que a invasão 

portuguesa e as tentativas de colonizar territórios indígenas foram violentas. Coadunando-se 

com tal afirmativa, Derrida (apud CARVALHO, 2005) acredita, sem exceção, que os Estados-

nações foram fundados violentamente, porque o Estado-nação é fundado onde não havia 

Estado antes; instalam-se e praticam expropriações; são fundados de forma alegal, isto é, fora 

da lei, logo violenta. O mais antigo documento de nossa história é a Carta de Pero Vaz de 

Caminha, que institui um discurso que dá gênese a um projeto histórico ancorado numa visão 

eurocêntrica e violenta, porque desvinculada das reais condições dos habitantes aqui 

encontrados, como demonstram os fragmentos a seguir: 

[...] Eram pardos, todos nus, sem coisa alguma que lhes cobrisse suas 
vergonhas. Nas mãos traziam arcos com suas setas. Vinham todos rijamente 
sobre o batel; e Nicolau Coelho lhes fez sinal que pousassem os arcos. E eles 
os pousaram... A feição deles é serem pardos, maneira de avermelhados, de 
bons rostos e bons narizes, bem feitos... não fazem o menor caso de encobrir 
ou de mostrar suas vergonhas; e nisso têm tanta inocência como em mostrar 
o rosto. [...] Esta terra, senhor, será tamanha que haverá nela bem vinte ou 
vinte e cinco léguas por costa... Pelo sertão nos pareceu, vista do mar, muito 
grande, porque, a estender olhos, não podíamos ver senão terra com 
arvoredos, que nos parecia muito longa. Nela, até agora, não pudemos saber 
que haja ouro, nem prata, nem coisa alguma de metal ou ferro; nem lho 
vimos. Porém a terra em si é de muito bons ares. [...] As águas são muitas, 
infinitas. E em tal maneira é graciosa que, querendo-a aproveitar, dar-se-á 
nela tudo, por bem das águas que tem. Porém o melhor fruto que dela se 
pode tirar me parece que será salvar esta gente. E esta deve ser a principal 
semente que Vossa Alteza nela deve lançar. (Apud GASMAN, 1976, p. 18). 

Pode-se observar que a visão da terra é construída, nesse documento, pelo discurso do 

elemento português, caracterizado pela crença religiosa européia e pelo sentido da empresa 

comercial, que une os interesses de aventureiros e do Estado português, precocemente 

centralizado em torno dos ideais do capitalismo mercantil. Aliam-se a cruz e a espada: 

símbolos do ideal católico da Contra-Reforma e do poder vertical do soberano. Através da 

Carta de Caminha, compreende-se que tirar o fruto é o objetivo principal que move essa 

empresa, cuja racionalidade corresponde aos ideais capitalistas que serão impostos aos 

colonos. O éden inicial descrito por Caminha viria se contaminar, para a edificação e 

organização da colônia, em torno da empresa colonial capitalista.  

Nascemos como uma empresa agrícola voltada aos interesses capitalistas da Europa. 

A formação brasileira fez-se a partir do aproveitamento da terra, dividida em grandes 

latifúndios monocultores, que seriam trabalhados por mão-de-obra escrava, com vistas ao 

mercado externo. Como apêndice europeu, a cultura foi transplantada, a princípio, conforme o 

paradigma vigente nas condições sociohistóricas de Portugal. Na fase imperial, iniciou-se uma 

autonomia meramente política, pois continuávamos economicamente subordinados ao 
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mercado internacional, em especial a Inglaterra. Na atualidade, de forma mais sutil, persiste 

essa dependência, pelos ditames dos organismos internacionais, que representam as grandes 

potências do Primeiro Mundo. 

A educação, o aluno e o professor surgem contextualizados por essas relações sociais, 

políticas e econômicas; são objetos construídos historicamente, que se transformam, através de 

permanências e mudanças, continuidades e descontinuidades, ao longo do processo de 

escolarização dos brasileiros. As reformas educacionais, os cursos de formação de professores, 

os agentes educacionais, todo o sistema escolar ganha sentido diferente num estudo genealógico 

desses objetos, que são inseparáveis, pois compõem as estruturas do edifício da educação. 

Estudar as reformas educacionais é também estudar as transformações da escola, do aluno e do 

professor, que nascem como objetos construídos pelos discursos e variam no tempo, pelo 

surgimento de novas exigências, que demandam mudanças dentro da educação.  

As dispersões e composições desses discursos instituidores são difíceis de ser 

estudadas, porque os registros documentais são incompletos: prevalecem os discursos dos 

vencedores e há o apagamento da memória dos vencidos e das lutas diárias, o que deturpa os 

fatos históricos. A visão de incompletude, pela censura oficial aos discursos dos vencidos, 

requer muita acuidade na tarefa de compilar e elucidar os documentos, em especial os 

educacionais, que também apresentam problemas e restrições, pois na cultura brasileira era 

bem elevado, até 1900, o número de analfabetos. Para a construção da genealogia da 

educação colonial, há necessidade de se lerem vários documentos, na busca de pontos de 

conexão entre discursos que versam sobre o mesmo tema, que possibilitem estabelecer 

relações, pontos comuns e diferenças.  

Pero de Magalhães Gandavo, Gabriel Soares, frei Vicente de Salvador, Ambrósio 

Fernandes Brandão, Hans Staden, Jean de Lery, Varnhagem, Fernão Cardim e outros mais 

recentes, como Pandiá Calógeras, Capistrano de Abreu e Hélio Viana, foram leituras variadas 

que permitiram direcionar as pesquisas que compõem os textos a seguir e formar trilhas para o 

estudo dos séculos XV ao XVIII, pois a documentação dos séculos posteriores é farta, apesar 

das restrições citadas. Ao longo deste trabalho, afirma-se a tese de que determinadas crises 

nos sistemas que sustentam as estruturas da sociedade levam os poderes (econômicos, sociais 

e políticos) a organizarem ou reorganizarem a vida cotidiana, para garantir a subsistência. 

Nesse sentido, quando se quer transformar a realidade, os discursos surgem como 

instrumentos de invenção de formas de convivência, que ao lado de outros dispositivos e 

através de vários agentes formam uma rede discursiva de convencimento e aceitação, como 

foi demonstrado antes, na análie do nascimento da escola na Europa. 
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Neste estudo, propõe-se compreender o contexto do referencial teórico do discurso 

da reforma do ensino médio em Goiás, na década de 1990. Desse modo, os documentos dos 

cursos de formação continuada de professores do ensino médio/Projeto Escola Jovem serão 

analisados como dispositivos que pretendem revitalizar o ensino médio em Goiás. Parte-se da 

hipótese de que a resposta aos questionamentos ora propostos situam-se alhures, no 

estrangeiro, pois o Brasil, conforme analisado, caracteriza-se por ser um país subordinado aos 

interesses das potências internacionais. 

Na montagem do sistema colonial brasileiro, a escola surge como instituição 

reguladora da vida moral, para educar o gentio e os filhos dos colonos nos parâmetros 

originados no ambiente da Contra-Reforma. A coroa portuguesa e a igreja católica, 

fortemente unidas, sustentam-se mutuamente. O governo tem acesso às inúmeras riquezas 

coloniais, mas precisa da lealdade e da obediência dos colonos. A catequização dos colonos 

contribui para a construção dessa governamentalidade, que haveria de ser desenvolvida para a 

docilidade, obediência e aceitação do poder absoluto do rei. Para tal, o Estado português se faz 

presente como poder verticalizado, através de dispositivos reguladores como: forais, cartas de 

doação de sesmarias, regimentos internos das câmaras, leis que regulam a economia em forma 

de alvarás, órgãos fiscalizadores e defensores como as intendências, companhias de comércio, 

fortes, fortalezas e presídios. Para estabelecer o Estado, instituiu-se uma rede de agentes da 

coroa, que controlavam a ordem constituída e puniam os transgressores. Essa burocracia que 

espiona, vigia, comanda, separa, pune e mata em nome do Estado aumentará, na mesma 

proporção que o interesse pela exploração das riquezas coloniais, em especial pedras e metais 

preciosos. O poder metropolitano, para se constituir como Estado, praticava toda sorte de 

violência, desde a organização do genocídio indígena até o massacre de colonos dissidentes. 

A Igreja exerce seu poder disciplinador de modo menos evidente: para amenizar a 

violência, usa o poder pastoral, que se sustenta através das técnicas de dominação do sujeito 

(subjetivação), da reflexão para o exame de consciência e do dispositivo da confissão. Coloca-

se como a guardiã moral dos costumes da colônia e cabe-lhe a tarefa de catequizar os 

indígenas, docilizar seus corpos e capturá-los em redes de seqüestro, como missões religiosas, 

aldeamentos e escolas, que isolam essa etnia das demais e a converte à fé católica, pela 

conquista das consciências, para a aceitação de um governo político e moral. Por quase dois 

séculos, os jesuítas iriam conduzir o ensino na Colônia, em um monopólio cultural ameaçado 

apenas por outras ordens religiosas. Sua tarefa educacional era dividida em dois setores: 

escolas de ler e escrever, destinadas às crianças; e para os adolescentes, os colégios, que, 

apesar de terem sido criados para educar a população nativa, optaram pela educação dos filhos 
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dos senhores, o que deu origem ao caráter aristocrático do ensino, denominado elitizante pelas 

teorias progressistas do século XX.  

A Companhia de Jesus teve atuação destacada no estabelecimento de missões 

religiosas, em especial no planalto vicentino e na região Sul da Colônia. Na região amazônica, 

os jesuítas, assim como outras ordens, exploravam as “drogas do sertão”. As missões se 

tornaram grandes núcleos populacionais e centros de produção, sob o controle da igreja. 

“Protegido” (e trabalhando) nas missões, ao catequizar-se, o indígena perdia tudo aquilo que o 

individualizava culturalmente: era obrigado a se batizar numa religião estranha às suas 

crenças primitivas, a se vestir com modelos europeus e a usar uma língua que não era a sua para 

se comunicar com os dominadores. A educação que os jesuítas ministravam aos indígenas 

objetivava modificar-lhes a maneira de viver e o padrão de comportamento. Ao ensinar-lhes as 

passagens mais humildes e submissas do Evangelho, o respeito e a obediência às autoridades, o 

amor ao rei e o temor a Deus, a educação indígena formava indivíduos que não contestavam o 

sistema e o verticalismo da sociedade, além de anular a resistência dos indígenas que, mantidos 

isolados nas missões, eram o alvo predileto dos colonos, que os queriam como escravos. O 

monopólio cultural jesuítico se concretizou por longo tempo, dentro de um caráter isolacionista, 

pela censura a determinados textos, pela proibição da imprensa no Brasil e pela presença dos 

tribunais de inquisição itinerantes, que visitavam as vilas coloniais. 

Conforme Boshi (1987), em alguns momentos do período colonial, o tribunal da 

inquisição se transferiu para o Brasil, a fim de empreender minucioso levantamento das 

mazelas espirituais e da devassidão moral de seus habitantes. Através de interrogatórios, 

torturas e técnicas de persuasão e terror, o tribunal obtinha depoimentos que devassavam a 

intimidade dos colonos, cujo comportamento não se conformava à história, que afirma ser a 

sociedade colonial devota, pudica e religiosa. Feitiçaria, perversões sexuais e heresias foram 

denunciadas, confessadas e punidas pelas “visitações”, que ocorreram na Bahia, em 

Pernambuco e em Belém do Grão-Pará, durante a década de 1760. Uma análise da ação 

desses tribunais permite entender seu objetivo regulador, pois conforme mostra Foucault 

(2005), o exame e os interrogatórios são formas de regulação empregadas pelas instituições 

sociais, para o governo da conduta dos corpos e a instituição da moral que se quer. Sobre a 

condução desses exames, Boshi afirma: 

[...] O edital explicava os parâmetros pelos quais a visita se pautaria: “em 
virtude de Santa Obediência e sob pena de excomunhão major ipso facto 
incurrenda mando a todas as pessoas, assim eclesiásticos, como seculares, 
que souberem de pecados públicos e escandalosos, venham perante mim 
denunciar em termo de vinte e quatro horas e para que o faça como convém 
ao serviço de Deus os admoesto para que a denunciação que fizerem não seja 



 92

movida por ódio, vingança ou respeito algum tem [...] se não por zelo e 
serviço de Deus nosso Salvador. [...] Cada um dos Reverendos lerá aos seus 
fregueses na estação da missa conventual os interrogatórios seguintes: 
1° – se sabem ou ouviram dizer que alguma pessoa cometeu o gravíssimo 
crime de heresia ou apostasia, tendo, crendo, dizendo ou fazendo alguma 
coisa contra a nossa Santa Fé Católica em todo ou em algum artigo dela, 
ainda que disso não esteja infamada; 
2° – se alguma pessoa tem ou lê livros de hereges, ou quaisquer outros 
defesos sem licença da Sé Apostólica, ou das pessoas que para isso podem 
dar; [...] 
4° – se sabem que alguma pessoa seja feiticeira, faça feitiços ou uso deles 
para crer bem ou mal, para ligar ou desligar, para saber coisas secretas ou 
adivinhar ou para outro qualquer efeito, invoque os demônios ou com eles 
tenha pacto, expresso ou tácito, ainda que disso não esteja infamada; 
6° – se algum homem está casado com duas mulheres vivas ou mulheres 
com dois maridos, ainda que não haja fama pública do caso; [...] 
7° – se algum clérigo de ordens sacras, religioso ou religiosa professa estão 
casados, ainda que não haja fama pública do caso; [...] 
14° – se alguma pessoa usa de alcovitar mulheres (–) ou escravas para 
homens e disso esteja infamada; 
15° – se alguma pessoa cometeu o pecado nefando de bestialidade; 
16° – se alguma pessoa cometeu o crime de incesto. (1987, p. 152–7; 164–
6). 

Por quase dois séculos, os jesuítas organizaram e disciplinaram, através de um 

monopólio, a vida moral e intelectual da colônia, pois essas áreas não eram prioridade da 

administração metropolitana; ao contrário, havia cuidado extremo em impossibilitar, aos 

colonos nascidos no Brasil, o acesso a informações políticas que pudessem provocar tensões, 

conflitos e problemas. Não se pode esquecer que a montagem do sistema colonial português 

obedeceu aos padrões mercantilistas da época moderna, e toda e qualquer contestação que 

partisse dos colonos poderia fragilizar os mecanismos de exploração e opressão. Daí a 

proibição de escolas superiores, imprensa, bibliotecas e livrarias. 

As instituições sociais criadas se ajustavam à política oficial, e a escola tinha clara e 

indisfarçável função dominadora e disciplinadora. No Brasil, de forma diferenciada e precoce, 

acontece o domínio dos corpos, conforme Foucault explica na História da sexualidade, não por 

surgir uma população cujo crescimento acontecesse desordenadamente, como ocorreu na Europa 

do século XIX, mas pelo desregramento dos costumes sexuais e pela ausência de uma autoridade 

da área da saúde. Variadas etnias, diferentes formas de expressão da sexualidade e a falta de 

mulheres brancas, em contrapartida à ampla disponibilidade de indígenas e negras escravizadas, 

criaram a necessidade de um modelo de educação familiar. No século XVIII, o crescimento 

vertiginoso da população nas regiões mineiras e os casos famosos de mancebia, como a do 

contratador José Fernandes e a negra Chica da Silva, ou o de dona Beja e seus numerosos 

amantes, levaram as autoridades a se posicionarem quanto a educar através de um discurso 



 93

moralizador, que se efetuava nas igrejas e no interior das famílias e se entranha de maneira sutil 

nas disciplinas escolares. Sobre esse discurso moralizador e repressivo, Del Priore afirma: 

A importação da metrópole de um discurso moralizador sobre o uso dos 
corpos instala-se na Terra de Santa Cruz de par com o desejo de 
cristianização e difusão da fé católica, bem como com a ânsia do sistema 
mercantil de constituir contingentes populacionais que habitassem as novas 
terras. A idéia de adestrar a sexualidade dentro do “tálamo conjugal” decorre 
do interesse de fazer da família o eixo irradiador da moral cristã. [...] Uma 
será certamente a constituição da família, como eixo de difusão da fé 
católica, assim como o papel da mulher enquanto propagadora do 
catolicismo, que irá inspirar os pregadores coloniais. Insiste Arceniaga em 
1724: “[...] seu principal cuidado deve ser instruir e educar que deve mandar 
e a mulher somente criada para obedecer”. [...] A hipocrisia deste sistema 
normativo — que quer eleger um modelo ideal de mulher para implantar, 
com sucesso, a família e a fé católica na colônia — explicita-se claramente 
nos processos que desvendam as formas de contravenção às leis civis e 
eclesiásticas. Quão distantes da pregação erudita e religiosa não se 
encontravam as mulatas e negras forras e as brancas [...], todas mulheres 
livres a lutar contra as dificuldades do cotidiano. (1988, p. 14–21). 

A promoção da educação feminina não preocupava os jesuítas. Excluídas dos 

sistemas educacionais, as mulheres seriam educadas apenas quando outras ordens religiosas 

chegaram ao Brasil. As escolas femininas, cujo caráter disciplinador se manifestava nos 

menores atos cotidianos, destacavam-se por excelentes resultados na formação de normalistas 

para o ensino primário. Apesar de elitizante, a atuação dessas escolas foi positiva, porque 

concretizou, para o país, uma formação que permitiu às mulheres entrarem no mercado de 

trabalho, em especial no setor educacional infantil. 

É importante resgatar a memória histórica dos cursos normais dos colégios religiosos 

das décadas de 1950 e 1960. Solicitou-se a uma normalista dessa época, a título de 

contribuição, que descrevesse o rigor do uniforme escolar, como símbolo do modelo de escola 

disciplinar usado nessas instituições: 

Na memória, ainda guardo a lembrança do uniforme que usávamos no colégio, 
onde cursei o Normal, uma blusa branca de mangas compridas, saia pregueada 
azul-marinho (fundura de quatro centímetros cada prega), combinando com 
gravata da mesma cor, meias brancas três quartos cinto (dois centímetros de 
largura) de couro preto, sapatos baixos pretos (modelo único para todas) e 
boina azul-marinho colocada com aba maior para o lado esquerdo e de 
preferência sobre os cabelos presos. Saíamos em grande algazarra pelos 
portões do colégio. Fomos imortalizadas em prosa e verso como nesta música 
que ainda me lembro: “minha linda normalista... não pode casar ainda... só 
depois que se formar... eu estou apaixonado e o pai da moça zangado... o 
remédio é esperar”. (Depoimento de Heleny Boaventura de Carvalho).37 

                                                 
37 Heleny Boaventura de Carvalho estudou Colégio Paula Frassinetti (ordem das dorotéias), onde se formou 
normalista, juntamente com suas duas irmãs mais novas, nas décadas de 1950 e 1960. Ao dar este depoimento, 
fez questão de ressaltar a excelência e a qualidade dos estudos que recebeu das freiras e cantou este samba 
canção, que disse ter escutado em várias serenatas que lhe foram feitas. 
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Retome-se o Leitmotiv da genealogia que relata a ação jesuítica, responsável pela 

primeira reforma brasileira na educação, feita para adaptar seu ensino às condições brasileiras, 

bem diferentes da européia. Um quadro comparativo dos dois modelos — o brasileiro, criado 

por Nóbrega, e o europeu da Ratio Studiorum — possibilita visualizar essa primeira 

adaptação ou reforma do ensino no Brasil (RIBEIRO, 2000).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 1 – Quadro comparativo do modelo de Nóbrega e do europeu Ratio Studiorum 
Fonte: RIBEIRO, 2000, p. 22–3. 
 
Ribeiro, autor desse estudo comparativo, explicita: 

O fato de este plano ter encontrado sérias resistências a partir de 1556, ano 
em que começam a vigorar as “constituições da companhia de Jesus”, 
exigindo de Nóbrega muito empenho até sua morte, em 1570, indica que ele 
devia entrar, de alguma forma, em choque com a orientação da própria 
ordem religiosa. Nota-se que a orientação contida na Ratio, publicada em 
1599, concentra sua programação nos elementos da cultura européia. 
Evidencia desta forma um desinteresse ou a constatação da impossibilidade 
de instruir também o índio. Era necessário concentrar pessoal e recursos em 
“pontos estratégicos”, já que aqueles eram reduzidos. E tais “pontos” eram 
os filhos dos colonos em detrimento do índio, os futuros sacerdotes em 
detrimento do leigo. (2000, p. 22–3). 

A existência de dois modelos de formação diferentes inaugura um dualismo 

educacional que se reforça na lei 5.692/71 e existe até hoje. Surge uma formação que separa 

o trabalho manual do intelectual: a tarefa manual era ensinada no local de trabalho dos índios, 

negros e mestiços como forma de docilização dos corpos para manejo mecânico do trabalho; e 

o saber intelectual destinava-se aos filhos dos colonos, pois os graus acadêmicos obtidos eram 

critérios importantes na classificação social, assim como a posse de terras e escravos. 
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Conforme afirma Ribeiro (2000), o modelo jesuítico de ensino, excludente, 

aristocrático e dual, implanta, através do isolacionismo, rígida disciplina na maneira de pensar 

e interpretar a realidade. As formas de ensinar eliminam o nascimento de uma mentalidade 

científica e desvinculam o ensino das conquistas do positivismo e do liberalismo político, 

econômico e social. Os métodos que caracterizam a ciência moderna são alijados, o que 

produz funestas conseqüências para a educação, pois se alienava o aluno dos problemas 

relativos à realidade imediata. Criava-se uma mentalidade nociva, que rejeitava e desprezava 

o trabalho manual. Desvinculada de qualquer tipo de governo civil, essa mentalidade impediu 

o surgimento de líderes nacionais. 

Os alunos mais inteligentes eram escolhidos para integrar a ordem religiosa. Assim, 

o benefício maior ficava com a Companhia de Jesus, que alimentava seus quadros e ganhava 

os dízimos reais (10% da arrecadação dos impostos coloniais). Era excelente empresa 

lucrativa, que justificava a presença religiosa em todos os aspectos da vida colonial. Como os 

“olhos e os ouvidos” do rei, os jesuítas examinavam, disciplinavam a lealdade e a obediência, 

dirigiam a governamentalidade colonial. Em 1759, essas riquezas foram cobiçadas pelo 

governo português como solução para a decadência da economia da metrópole, que havia 

perdido várias colônias e dependia cada vez mais da Inglaterra, tanto no financiamento da 

expansão da colonização quanto na importação de produtos manufaturados. Esses fatores 

levaram ao desmantelamento do sistema educacional jesuítico e à conseqüente decadência 

intelectual da colônia, pois não se criou outro sistema para substituí-lo. 

Pode-se realçar a positividade do poder como a propriedade de produzir alguma 

coisa através da observação do resultado da ação jesuítica, que comprova não haver relação de 

poder sem a constituição de um campo de saber, nem saber que não pressuponha e não 

constitua uma relação de poder. Apesar das condições adversas, os jesuítas criaram colégios 

em toda a colônia (São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia e Pernambuco) cada vez mais 

aperfeiçoados, com melhores instalações, currículos mais vastos e aprofundados. 

Bello (1969), em seus estudos jesuíticos, afirma que a política pombalina instituiu, 

no lugar desse sistema, o ensino público, a ser mantido pelo imposto do “subsídio literário”, 

que não produziria grandes avanços, pois faltavam professores preparados, materiais 

pedagógicos e uma autoridade moral e disciplinar. As intenções de se criar um ensino público 

se expressam no alvará de 28/6/1759, que: determina prestação de exames para professores; 

proíbe o ensino público ou particular sem licença; comissaria pessoas para fazer um 

levantamento da situação das escolas e dos professores; faz inquéritos para verificar quem lê 
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livros proibidos; exige novos métodos e novos livros; cria aulas régias (cadeiras e cátedras) de 

latim, grego, retórica e filosofia. 

Modernizada e ilustrada, a formação superior continuava a ser feita na metrópole, onde 

os brasileiros iam estudar e de onde voltavam mais articulados com a realidade para se tornarem 

os primeiras líderes brasileiros. Como exemplo, vemos a atuação de José Bonifácio de Andrade 

e Silva, Alvarenga Peixoto e José Joaquim de Azevedo Coutinho. Conforme Ribeiro:  

Uma experiência educacional merece destaque neste período, a do Seminário 
de Olinda, fundado em 1800 por Azevedo Coutinho, que transformou-se no 
melhor colégio de instrução secundária do Brasil durante um certo período. 
Empregava métodos mais suaves, dava atenção às matemática, às ciências 
físicas e naturais. (2000, p. 9). 

Em Casa grande e senzala (2003), Freyre explica que o Brasil colônia se 

caracterizava por uma estrutura social à base de relações de submissão — externa (submissão 

à metrópole) e interna (submissão da maioria negra e mestiça à minoria “branca”) —, que se 

reflete nas relações de trabalho e nas familiares: como da esposa em relação ao marido e dos 

filhos em relação ao pai. A primeira ruptura nesse processo ocorreu no plano político, com a 

vinda da família real para o Rio de Janeiro, em 1808, o que provocou a quebra do pacto 

colonial e impulsionou a posteriori a independência política. Esse período se diferenciou dos 

demais porque a centralização monárquica, como poder de governo, tentava se organizar nos 

parâmetros de um Estado nacional para administrar os negócios no Brasil.  

Com o início da desmontagem do pacto colonial, pela influência da presença inglesa, 

era preciso criar órgãos, públicos e de justiça, tanto na capital como nas capitanias. São 

tomadas medidas no campo intelectual como: criação da Imprensa Régia (1808), Biblioteca 

Pública (1810), Jardim Botânico (1810) e Museu Nacional (1818). Começa a ser quebrado o 

isolacionismo colonial e aumenta-se o contato com outros povos e idéias diferentes, em 

especial as francesas, a partir de 1815, em virtude da chegada da missão francesa ao Brasil. 

Conforme Piletti (1996) e Ribeiro (2000), a presença da monarquia se expressa e se 

apóia em um sistema disciplinar, que pressupõe a aplicação da justiça e precisa da hierarquia 

militar, para garantir ao poder real a lealdade e o sustento: são criadas a Academia Real de 

Marinha (1808) e a Academia Real Militar (1810). Para o incremento das comunicações e 

transportes, surgiu a Escola Nacional de Engenharia (1874), que formava oficiais e 

engenheiros civis. Em 1808, são criados os cursos de Cirurgia, Anatomia e Medicina, em 

Salvador e no Rio de Janeiro. Para a formação técnica, são criadas as escolas técnicas, para 

economia, agricultura e indústria; a Escola de Serralheiros, Oficiais de Lima e Espingardeiros, 

em Minas Gerais (1812); na Bahia, os cursos de Economia (1808), Agricultura (1812), 
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Química Industrial e Geologia e Mineralogia (1817). No Rio, o Laboratório de Química 

(1812) e o curso de Agricultura (1814). 

Ribeiro (2000) afirma que tais condições se revestem de um aspecto positivo: o de 

terem surgido de necessidades reais do Brasil, o que ocorria pela primeira vez. Isso 

representava uma ruptura com o ensino jesuítico da colônia. Era uma ruptura parcial, de 

caráter imediatista, porque tratava-se mais de retórica que de cientificidade e não produziu 

alterações nos três níveis em que se estruturava o ensino. O primário cresceu em importância, 

pelo interesse que se tinha no preparo para o nível secundário, exigido para a ocupação de 

pequenos cargos burocráticos. O ensino secundário permaneceu atrelado ao sistema anterior, 

denominado aula régia, pela qual se expandiram novas cadeiras (disciplinas): matemática, 

desenho, história, filosofia, inglês e francês, integradas ao conteúdo do ensino jesuítico, que 

continuava sendo o modelo praticado. 

Em 1822, inaugura-se a autonomia política do Brasil e realiza-se, na independência, 

uma configuração de governo nacional, à imagem e semelhança dos governos europeus. 

Conforme Ribeiro (2000), os interesses econômicos das elites nacionais se unem aos da 

burguesia européia, para se conquistar a liberdade de comércio, manter o trabalho escravo e 

dar continuidade ao sistema político monárquico — aparentemente, frutos da influência de 

idéias revolucionária francesas, mas que caminhavam em direção contrária à efetivação de 

uma vivência democrática. O discurso revolucionário não condiz com a realidade e justifica a 

existência de uma liberdade e igualdade inexistentes, pois as formas de organização do Estado 

nacional são dirigidas à persistência de idéias aristocráticas. 

Para suprir a falta de professores e baratear os custos da educação, foi adotado como 

modelo educacional o ensino mútuo de Lancaster, que não produziria os resultados esperados. No 

sistema lancasteriano, o professor, de cima do tablado, controlava a grande multidão de alunos, 

tornava visível seu olhar controlador, vigilante, hierarquizador, registrava continuamente as ações 

da sala de aula, julgava e classificava. Sobre esse modelo, Dussel e Caruso afirmam: 

Quanto à organização espacial, deve-se destacar que a sala de aula 
lancasteriana era, em geral, um grande salão, muito cheio de alunos, com 
uma disposição espacial estritamente regulada [...] o professor devia estar na 
frente, sobre um tablado, para controlar o movimento dos alunos e o trabalho 
dos monitores; os alunos eram dispostos em fileiras de nove, sendo que no 
final estava um monitor. Ocasionalmente, os alunos paravam junto ao 
monitor e, em semicírculo, recitavam a lição ou as contas. (2003, p. 16). 

Para o governo das escolas, a constituição de 1823 estabelecia escolas primárias 

(obrigatórias e gratuitas), ginásios e universidades em comarcas apropriadas. Entretanto, 

conforme Bello (1969), tais dispositivos permaneceram no papel. Ao se observar o texto 
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constitucional, percebe-se que é abandonada a idéia de um sistema nacional elementar. A 

educação escolarizada não era vista como prioridade e, na primeira metade do século XIX, 

apresentava graves deficiências quantitativas e qualitativas. Um aspecto positivo da educação 

nesse período foi a criação dos primeiros cursos jurídicos, em 1827, em São Paulo e Olinda. 

Conforme Piletti (1996), a formação de professores nessa época se inicia com a 

fundação das primeiras escolas normais, em Niterói (1835), Bahia (1836), Ceará (1845) e 

São Paulo (1846), para melhorar o nível secundário. A princípio, com prazo de dois anos de 

curso; depois essa preparação se entenderia por três anos. Salvo algumas experiências 

esporádicas de extensão desse prazo para quatro anos no ensino médio, esse paradigma 

persistirá até a nova LDB (lei 9.394/96), quando a formação de professores transmigra para o 

ensino superior, sem ficar definido se essa formação seria feita através de Instituições de 

Ensino Superior (IES) ou dos antigos cursos de Pedagogia. 

Posto isso, da colônia à república, percebe-se a luta dos educadores para instituir a 

disciplinarização dos conteúdos do ensino médio e dar cientificidade a esse nível de ensino. 

Viana (1967) aponta a disciplinarização dos conhecimentos como obstáculo que precisou ser 

ultrapassado para que, no século XIX, a educação tivesse cientificidade e produzisse 

conhecimentos históricos adequados ao ensino médio. O autor narra a experiência do colégio 

Pedro II: estabelecimento padrão da capital federal, modelo a ser seguido pelas outras 

províncias brasileiras, o que permite comparar a estagnação da educação no Brasil com o 

avanço da européia, organizada, eficiente e científica. Sua narrativa vai da colônia a 1939, 

quando conta sua própria experiência como professor de História. Transcreve-se sua narrativa 

como depoimento privilegiado, que vem comprovar quase toda a teoria desenvolvida no 

decorrer deste capítulo, e para tal apresenta-se a cópia fiel do documento. 
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FIGURA 2 – Imagem digitalizada da página 7 do documento 
Fonte: VIANA, 1967. 
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FIGURA 3 – Imagem digitalizada da página 8 do documento 
Fonte: VIANA, 1967. 
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FIGURA 4 – Imagem digitalizada da página 9 do documento 
Fonte: VIANA, 1967. 
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FIGURA 5 – Imagem digitalizada da página 10 do documento 
Fonte: VIANA, 1967. 
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FIGURA 6. Imagem digitalizada da página 11 do documento 
Fonte: VIANA, 1967. 
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FIGURA 7 – Imagem digitalizada da página 12 do documento 
Fonte: VIANA, 1967. 
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FIGURA 8 – Imagem digitalizada da página 13 do documento 
Fonte: VIANA, 1967. 
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Esse movimento de disciplinarização da história permite analisar o tipo de ensino que 

persistirá até o século XX e cuja tentativa de ultrapassagem transparece como avanço da atual 

LDB, através de propostas como a interdisciplinaridade e outras. Esse modelo de 

disciplinarização, com aulas régias, compêndios, cópias, exames orais, austeridade e 

autoritarismo do professor persistirá, por muito tempo, como modelo de escola tradicional, 

que pode ser assim resumida: o conhecimento deve ser fragmentado, dividido por disciplinas 

enciclopédicas, memorizáveis e cumulativas, apresentadas da parte para o todo, com ênfase 

nas aptidões básicas; estimula-se a memorização momentânea, com desprezo ou rebaixamento 

da capacidade intelectual do indivíduo; privilegia-se a experiência, como fonte de 

conhecimento e de comportamento. Essa concepção de ensino se baseia na transmissão de 

informações, valoriza o individualismo no trabalho intelectual, a atenção, a concentração, o 

esforço e a disciplina como garantias para apreensão do conhecimento; seu método é baseado 

na exposição verbal, análise e conclusão do professor; o ensino é moralizante: modela o 

comportamento do aluno; os conteúdos não têm relação com o cotidiano dos alunos, 

tampouco com as realidades sociais; conduz-se o aluno a apresentar respostas certas, obter 

notas altas e repetir o que o professor ensina. 

A escola que se desenvolve no Brasil é marcadamente disciplinar, e o detentor do 

saber, o dono da verdade absoluta é o professor, que avalia e julga a produção dos alunos, seu 

comportamento, seus erros e suas dificuldades. O professor pune, castiga, premia, examina, 

organiza conteúdos, seleciona e exclui saberes, escolhe os métodos para um aluno dócil de 

corpo, aprisionado na carteira ordenada em fileiras que lotam as salas; o aluno é a folha em 

branco ou tábula rasa em que se imprimem as informações recebidas, é passivo, tem seu 

pensamento desvalorizado, não pode errar nunca, é submetido a atividades didáticas 

padronizadas, rotineiras, fracionadas e repetitivas. O clima na sala de aula de uma escola 

disciplinar é autoritário e coercitivo: a ação repressora é a proibição da fala, com o culto do 

silêncio; a obediência é incondicional, há passividade externa e submissão monótona; o aluno 

é classificado, excluído, só pode responder o certo; os testes medem apenas as competências 

marcadas a priori; as avaliações periódicas são instrumentos de controle para reformulação 

das técnicas empregadas; a nota é castigo e arma, que humilha e ameaça o aluno. 

Esse modelo disciplinar de escola nasceu na Europa do século XVIII (FOUCAULT, 

2005) e se expandiu para o Brasil, pois o ensino brasileiro sempre esteve a copiar os modelos 

estrangeiros, desde a colônia até a República atual. Se essa dependência externa é boa ou 

ruim, basta que se observem os resultados. Os otimistas afirmam que é positivo, pois se, em 
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1900, 75% da população era analfabeta (BRASIL, s/d), hoje essa porcentagem é bem menor; 

já os pessimistas questionam: e se forem computados os analfabetos funcionais? 

Ribeiro (2000) afirma que na República brasileira foi inaugurado um sistema típico 

de reformas que pouco reformam. Nesse período, processaram-se várias mudanças na 

educação: as reformas Benjamim Constant e Rivadávia Correia (1911) buscavam implantar 

um ensino positivista, sem o caráter literário que existia na educação; como não alcançaram 

esse objetivo, promoveu-se a reforma de Carlos Maximiliano (1915), que oficializou o ensino 

brasileiro. A reforma seguinte, João Luiz Alves (1925) buscava o doutrinamento político 

estudantil ao introduzir no currículo a disciplina de Educação Moral e Cívica, expediente que 

seria usado, também, pelo governo da ditadura militar, após o golpe de Estado, em 1964, o 

que demonstra que a história não se repete, mas consegue rimar. 

 
2.3.2  Surgimento da escola moderna 
 

Ferreira (2005) afirma que, na década de 1920, o Brasil apresentava profundas 

dissidências e, como conseqüência, eclodiram vários movimentos sociais: revolta tenentista 

(1924), a Coluna Prestes (1924–27), fundação do Partido Comunista (1922); somados à 

grande depressão econômica de 1929 e ao crack da Bolsa de Nova Iorque, culminaram na 

revolução de 1930. Nesse período, aconteceram várias reformas educacionais nos estados, 

que ganham destaque por demonstrar que os governos estaduais, em sua esfera de ação, 

puderam adiantar as mudanças de rumo na educação que viria a ocorrer na década de 1930. 

Destaquem-se as reformas de: Lourenço Filho, no Ceará (1923), Anísio Teixeira, na Bahia 

(1925), Fernando Azevedo, no Rio de Janeiro, na época Distrito Federal (1928), Carneiro 

Leão, em Pernambuco (1928), Francisco Campos e Mario Cassassanta, em Minas Gerais 

(1937). Aos poucos, a luta de um grupo de educadores toma corpo em vários estados da 

Federação e divulga-se o pensamento teórico de Lourenço Filho e Anísio Teixeira, dentre 

outros, que se traduziram e se concretizaram nos ideais da Educação Nova. São esses 

paradigmas que avançam e, como resultado, inauguram a escola moderna no Brasil e fundam 

forte embate entre público e privado. 

Ferreira afirma: 

Discutir sobre as questões que envolvem as esferas do público e do privado 
exige um retomada histórica da constituição do sistema educacional 
brasileiro, pois é na gênese desse sistema que podemos perceber os 
interesses e intenções das políticas sociais, constituindo as normas de 
funcionamento das instituições escolares, em nome do desenvolvimento da 
nação. (2005, p. 1). 
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A escola tradicional e os grupos particulares de ensino serão refutados pela Educação 

Nova. Surge outro modelo de escola como forma de superar o atraso e a crise educacional. 

Patenteava-se uma falta de operacionalidade da educação em atender a um modelo econômico 

capitalista mais avançado, que precisava de nova formação humana. As pressões sociais, 

políticas e econômicas criarão condições para o avanço da escola, com novas formas de 

ensinar, instituindo um novo discurso, para formar o homem moderno. Nada ocorre por acaso, 

como se tem mostrado ao longo deste trabalho. Os discursos educacionais ganharam novo 

significado, expressando as novas condições históricas que surgiram, em especial, através das 

transformações econômicas. 

Com o avanço da industrialização, de 1930 a 1950, as características agrárias do 

país e suas correlações de força política vão sofrer profundas mudanças, as quais repercutem 

na organização escolar brasileira, cuja ênfase literária e clássica sofrerá rupturas. Surge um 

discurso correspondente às novas condições históricas, à reorganização do Estado nacional e 

às forças produtoras conservadoras do Estado Novo. Antes desse período, na segunda 

república, de 1930 a 1936, percebem-se os antecedentes que formam um painel renovador 

para o surgimento dessa condição histórica no Brasil, pela presença mais forte do Estado, 

organizado e centralizador, apresentando em seu poder verticalizado certa positividade para 

fortalecer suas instituições sociais, como a escola. 

A acumulação de capital do período anterior possibilitou investimentos no mercado 

interno e na produção industrial; daí surge uma realidade que exigiu mão-de-obra 

especializada. Para tal, investiu-se na educação. Assim, em 1930, foi criado o Ministério da 

Educação e Saúde Pública; em 1931, o governo provisório sancionou decretos que 

organizavam o ensino secundário e as universidades brasileiras, ainda inexistentes. Esses 

decretos ficaram conhecidos como a Reforma Francisco Campos. Ribeiro (2000) afirma que 

o decreto 19.850, de 11 de abril, cria o Conselho Nacional de Educação e os conselhos 

estaduais de Educação (que só vão começar a funcionar em 1934). O decreto 19.851, de 11 

de abril, instituiu o Estatuto das Universidades Brasileiras, que dispõe sobre a organização do 

ensino superior no Brasil e adota o regime universitário; o decreto 21.241, de 14 de abril, 

consolida as disposições sobre o ensino secundário.38 

Ferreira analisa a atuação dos Pioneiros da Educação Nova, nos embates entre o 

público e o privado que se iniciaram em 1932, da seguinte forma: 

                                                 
38 Dados gerais retirados de várias fontes como enciclopédia, cadernos de pesquisa anteriores — livros de 
história da educação, todos citados nas referências — completam os dados já compilados por Ribeiro (2000) e 
Ferreira (2005). 
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Analisando o cenário educacional a partir dos jesuítas, o que vemos é um 
embate entre os princípios das igrejas católicas e os princípios liberais do 
Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, publicado em 1932. As 
propostas desse Manifesto incluíam mudanças na política educacional, 
abrangendo, inclusive, os aspectos referentes às responsabilidades do Estado 
na manutenção e regulação do sistema escolar. Algumas dessas propostas 
foram incluídas na Carta Magna de 1934, que estabeleceu maiores poderes 
ao Estado na fiscalização de escolas públicas e privadas. Algumas medidas, 
porém, colaboraram para a continuidade do embate entre o público e o 
privado. A Igreja católica, pelo fato de continuar presente nas escolas 
públicas, ministrando as aulas de religião, usufruiu as benesses do dinheiro 
público, que foi destinado às escolas que administrava. A Carta 
Constitucional de 1937, ao invés de promover mudanças nesse cenário, 
reforça o poder do Estado como subsidiário nas necessidades financeiras da 
escolas públicas e privadas. A Reforma Capanema, abrangendo o período de 
1942 a 1946, reforça o empreendimento de instituições particulares no 
ensino profissionalizante, existente para atender à população carente em 
termos financeiros, abrindo oportunidades para a criação dos sistemas SENAI 
(dirigido por indústrias) e SENAC (dirigido pelos comerciantes). Esses 
sistemas dominaram, de certo modo, a educação profissionalizante, 
arrebatando do Estado, em nome de parceria, verbas públicas que deveriam 
estar, exclusivamente, nas escolas públicas. (2005, p. 1). 

Apesar dos conflitos de interesses entre as esferas públicas e privadas, percebe-se 

que a educação atende, em geral, aos interesses da produção capitalista, que, mudando seus 

modos produtivos, muda e reforma a educação conforme lhe convém. As justificativas e os 

conflitos são vários, mas o cerne da questão é o mesmo: a escola deve se reformar apenas para 

atender aos interesses da produção e acúmulo de riquezas? Como se observa, o dualismo 

educacional nos modelos de formação do ensino médio persiste, com uma escola para a 

população carente e outra para a população mais rica, que pode escolher o tipo de formação 

para seus filhos. Um avanço alcançado na luta por uma escola universal ocorre em 1934, 

quando a nova Constituição (a segunda da República), dispõe, pela primeira vez, que a 

educação é direito de todos e deve ser ministrada pela família e pelos poderes públicos. Ainda 

em 1934, por iniciativa do governador Armando Salles Oliveira, foi criada a Universidade de 

São Paulo (USP), a primeira organizada segundo as normas do estatuto de 1931. 

A luta dos Pioneiros, coletiva e abrangente, representa a resistência que permitiu 

respirar, por alguns póros, a liberdade democrática. Sua influência foi benéfica, porque 

produziu transformações significativas dentro da educação. O engajamento político de 

intelectuais tem sido objeto de muitas controvérsias. Porém, ao se refletir sobre a ação de 

Anísio Teixeira, que em 1935, como secretário de Educação do Distrito Federal (RJ), criou a 

Universidade do Distrito Federal, onde situava-se o Instituto de Educação, é possível justificar 

esse posicionamento. Percebe-se que é necessária uma ação engajada para se produzir o que 

se quer quanto a transformações efetivas. 
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Teixeira acreditava no direito de uma escola para todos, uma escola progressiva que 

suprisse as necessidades sociais de um mundo em mutação: 

O homem, assim como está reconstruindo o ambiente material em que vive, 
quer também reconstruir o ambiente social e moral, à luz dos mesmos 
processos de julgamento e de experiência: o seu beneficio na terra onde vive. 
Nessa nova ordem de mudança constante e de permanente revisão duas coisas 
ressaltam, que alteram profundamente o conceito da velha escola tradicional: 
a) precisamos preparar o homem para indagar por si os seus problemas; b) 
temos que construir a nossa escola, não como preparação para um futuro 
conhecido, mas para um futuro rigorosamente imprevisível. (2000, p. 29). 

Teixeira se aproxima de Dewey quando propõe uma formação do homem para o 

imprevisível, para buscar por si soluções de problemas que surjam na vida cotidiana. Esses 

pensadores vão em direção contrária ao imediatismo de se usar a escola apenas como centro 

de treinamentos “mecânicos”, de mão-de-obra para atender ao setor produtivo, pois propõem 

uma educação cuja ação de “indagar por si” requer profundo ato reflexivo e um modelo 

distinto de formação. Enquanto, em 1932, os pioneiros pensam em um novo modelo 

formador para o país, na constituição de 1937 esse modelo não é adotado. A reforma 

Capanema, em 1942, reforça o modelo dualista de ensino. Aos poucos, o aspecto 

propedêutico do ensino médio desaparece para estabelecer um caráter mais profissionalizante, 

apesar de suas características excludentes e não universalizantes. Nesse sentido, Piletti afirma: 

O ensino ficou composto, neste período, por cinco anos de curso primário, 
quatro de curso ginasial e três de colegial, podendo ser na modalidade 
clássico ou científico. O ensino colegial perdeu o seu caráter propedêutico, 
de preparatório para o ensino superior, e passou a preocupar-se mais com a 
formação geral. Apesar desta divisão do ensino secundário, entre clássico e 
científico, a predominância recaiu sobre o científico, reunindo cerca de 90% 
dos alunos do colegial. (1996, p. 90). 

Além dessas transformações, conseqüências das relações de poder na educação nas 

primeiras décadas do século XX, os pensadores brasileiros incorporaram um poder-saber e 

passaram a propor uma formação humana que se centrava nas necessidades particulares dos 

indivíduos. Conhecimentos advindos das ciências biológicas e de outros campos científicos, 

como os sociológicos e os psicológicos, fundamentam os movimentos renovadores e 

procuram cientificidade educacional. Apesar do excesso experimental da psicologia, como os 

testes de quociente de inteligência (QI), o poder-saber instituído pela psicologia foi positivo, 

pois realizou e permitiu um conhecimento maior das dimensões do aluno. 

Nasce o embate entre o discurso liberal e o dos grupos conservadores ou 

ultraconservadores, que defendem a manutenção da pedagogia tradicional. Entre marchas e 

contramarchas, os períodos anteriores e posteriores ao getulista mostram avanços do discurso 

liberal no campo da educação. César (2004) aponta alguns grupos liberais atuantes nos 
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séculos XIX e XX como introdutores da escola moderna no Brasil, que supera a antiga 

organização escolar, e a criação dos grupos escolares como o marco inicial da busca dessa 

modernização, pela introdução da escola seriada. 

César (2004) conta que o avanço desse discurso liberal ocorreu nos anos de 1930, 

através de políticas educacionais e do debate sobre a Educação Nova, que geraram as 

reformas estaduais aqui citadas. Alguns fatos marcam esse tempo reformista: criação da 

Associação Brasileira de Educação (ABE), em 1924, e conferências nacionais de Educação 

de 1931 e 1932, quando se produziu o documento paradigmático do manifesto dos Pioneiros 

da Educação, com um projeto nacional de educação com diretrizes para educação popular. 

Essas discussões e opiniões dos pioneiros transparecem nos projetos de constituições de 

1934, mas declinam após a implantação do Estado Novo. Fundamentam a base pedagógica 

das ações educacionais as novas idéias de pensadores como Stanley Hall, John Dewey, 

Ouvide Decroly, Eduard Claparéde, Émile Durkheim e Maria Montessori, cujos discursos 

permitiram que se efetuasse, entre os profissionais da educação, o conhecimento do aluno e 

dos processos de aprendizagem. 

A trajetória do ensino médio acontece de forma ambígua e diferenciada dos demais 

níveis de ensino, pois reflete os interesses dos setores econômicos, que condicionam a formação 

do trabalhador ao seu ato de produzir riquezas e o progresso da Nação. Desde o início da 

República, a persistência de dois modelos de formação deixa patente essa ingerência dos 

organismos financeiros. Nunes (2002) analisa essa trajetória e afirma que a gênese do discurso 

da formação dualista nasceu quando o Estado republicano organizou a formação profissional 

brasileira como necessidade de moralização dos órfãos e pobres e criou, em 1909, 19 escolas 

de Artes e Ofícios, em diferentes estados. Essas escolas surgiram ao lado de outro modelo de 

ensino médio, para jovens de maior poder aquisitivo: o ensino primário, seguido do secundário 

propedêutico e complementado pelo ensino superior. Nunes afirma que: 

A formação profissional se fazia em instituições especializadas ou no 
próprio trabalho, e essa característica persistiu e se reforçou durante a década 
de 1940. As Leis Orgânicas de Ensino, em seu conjunto, promoveram os 
ajustes necessários às mudanças exigidas pelo desenvolvimento da indústria 
que precisava recrutar mão-de-obra qualificada. Esses ajustes mantiveram a 
separação entre a formação dos intelectuais e dos trabalhadores. Assim, para 
as elites foram criados cursos médios de segundo ciclo: o científico e o 
clássico, com três anos de duração e propedêuticos ao ensino superior (Dec.-
lei 4.244, de 9/4/42). Para os trabalhadores foram criados cursos técnicos de 
segundo ciclo: o ensino agrícola, comercial, industrial e o curso Normal que 
não davam acesso ao ensino superior. Essa formação profissional passou 
ainda a ser atendida pelo sistema privado, através do Senai e do Senac. As 
antigas escolas de artes e ofícios foram transformadas em escolas técnicas. 
(2002, p. 10–11). 
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As características da escola disciplinar se materializam no ensino médio na medida 

em que ela seleciona, organiza e separa os indivíduos, exclui alguns e desvaloriza diplomas e 

certificados, o que corrobora a existência a posteriori de salários diferenciados no mercado de 

trabalho e a justificativa de uma formação superior à outra. Discursos justificadores não 

faltaram em apoio às iniciativas do aprofundamento dessa visão dualista e excludente, em 

especial a partir do Estado Novo, desde o governo provisório getulista até o golpe de Estado 

que instaurou a ditadura. 

O problema era claro e decisivo no ensino médio, pois desde 1930, conforme a LDB 

de 1961 (lei 4.o24), foram estabelecidos diferentes tipos de escola de acordo com a classe 

social de origem, que encaminhavam os pobres para o trabalho e os ricos para a universidade. 

Reconheceu-se a legitimidade de outros saberes, além do acadêmico, ao se integrar o ensino 

profissional ao sistema regular, estabelecer igualdade entre os cursos propedêuticos e 

profissionais para prosseguimentos de estudos e permitir a organização e legalização dos 

cursos dos serviços nacionais de Aprendizagem Industrial (SENAI) e Comercial (SENAC). 

Na década de 1970, a lei de diretrizes 5.692 (de 11/8/1971), inspirada nos modelos 

norte-americanos, tenta dar caráter tecnicista ao ensino médio. O que caracterizava essa 

trajetória era a pretensão de adestrar os trabalhadores em formas de fazer, conforme a 

pedagogia do trabalho taylorista-fordista, adequada à concepção da fase em que se encontrava 

a produção industrial. Esse modelo único de formação fracassa, por falta de investimento na 

criação de um espaço apropriado à prática da profissionalização do aluno, pois não acontecia 

a transposição da teoria para a prática em laboratórios e oficinas. Em 1982, a lei 7.044/82 

reconhece esse fracasso e estabelece os cursos médios de caráter de formação geral, que 

atendiam ao desejo de acesso às universidades, crescente entre os estudantes. 

Essa indecisão, essa falta de rumo tem como fator precípuo o atendimento único e 

exclusivo não ao real interesse do aluno, mas ao do mercado de trabalho, que evolui suas 

formas de produção capitalista e pressiona a escola a se reformar, como na atualidade, sob a 

égide da LDB 9.394/96. Os binômios educação/trabalho, produção/capitalismo, 

neoliberalismo/reformas educacionais clarificam-se como engendradores do atual modelo de 

formação, propostos tanto para professores como para estudantes. O trabalhador atual deve 

apresentar como característica fundamental para o modelo do capitalismo neoliberal a 

flexibilização, que permite inserir a qualquer momento uma mudança de rumo do que se ensina 

nos Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio (PCNEM) a título de currículo mínimo. 

É preciso flexibilizar para continuar os conhecimentos conforme as necessidades dos mercados 

de trabalho, cuja dinamicidade está posta aos olhos de qualquer observador. Conforme Nunes: 
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A proposta da última Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 
nascida na Câmara, enfatizou o ensino médio enquanto “aprofundamento e 
consolidação do ensino fundamental”, mas o texto legal aprovado (Lei 
9.394/96) referendou a concepção do Senado de que esse ensino é “etapa 
final da educação básica”. Essa redação reafirmou sua função formativa, o 
que também se reforça pelo Dec. 2.208/97, pelo qual o ensino médio 
profissional técnico de nível médio ou que o estejam realizando 
simultaneamente. Pelo teor desse decreto, o ensino médio integrado, tal 
como previa a Lei 5.692/71, está impedido. Com essa orientação, o ensino 
médio reitera a separação entre uma formação geral e uma formação 
profissionalizante, mas, com relação às legislações anteriores, muda a sua 
concepção das práticas de trabalho. (2002, p. 12). 

A presença dessa flexibilização, como novas formas para o trabalho, mostra a 

ultrapassagem do modelo disciplinar, rígido, para um novo modelo, que Deleuze (2004) e outros 

denominam de sociedade de controle, para a qual nascerá uma nova pedagogia do controle, que 

superará aos poucos as antigas formas de ensinar da escola moderna liberal e positivista. O próprio 

Foucault acreditava que uma nova forma de sociedade surgiria após as sociedades disciplinares: 
Duas imagens, portanto, da disciplina. Num extremo a disciplina-bloco, a 
instituição fechada, estabelecida à margem, e toda voltada para funções 
negativas: fazer parar o mal, romper as comunicações, suspender o tempo. 
No outro extremo, com o panoptismo, temos a disciplina-mecanismo: um 
dispositivo funcional que deve melhorar o exercício do poder tornando-o 
mais rápido, mais leve, mais eficaz, um desenho das coerções sutis para uma 
sociedade que está por vir. O movimento que vai de um projeto ao outro, de 
um esquema da disciplina de exceção ao de uma vigilância generalizada, 
repousa sobre uma transformação histórica: a formação do que se poderia 
chamar a grosso modo a sociedade disciplinar. (2005, p. 173). 

Kuenzer (2002) explica que a flexibilização é necessária, tendo em vista que a 

pedagogia taylorista-fordista, ao priorizar os modos de fazer e o disciplinamento, não 

considerava o conhecimento científico necessário ao trabalhador. As formações profissionais 

formatavam seus currículos e selecionava-os com base em tarefas típicas de cada ocupação, 

em geral através de séries metódicas. Essas aprendizagens atendiam ao processo produtivo, 

com uma tecnologia rígida e pouco dinâmica. Para a atualidade, crê-se que uma flexibilização 

seja adequada. 

Essa seleção de certos conhecimentos em detrimento de outros mostra uma rede de 

micropoderes que atua para instituir um sujeito através da escolarização, que busca disciplinar 

os corpos, torná-los dóceis e adaptados às funções que deles se esperam. É um poder-saber 

circulante, que institui os sujeitos através de um discurso que justifica. Como dispositivo, a 

flexibilização estimula a produtividade do indivíduo, que adquire competências determinadas 

pelas necessidades do mercado. Quando estas não interessam mais ao mercado, outras 

competências são exigidas na formação do trabalhador. 
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César (2004) afirma que a escola é marcada pela vigilância, pelos dispositivos 

definidos nas práticas pedagógicas, na condição de instância privilegiada para a produção de 

corpos dóceis. A escola moderna inaugura o conceito de sociedade disciplinar que, apesar de 

se mostrar viva na atualidade, tende a desaparecer. Conforme Deleuze (2004), haverá a 

passagem para a sociedade do controle, que aprofundará relações de poder ainda mais fortes e 

também menos visíveis. 

Apesar desse aparente pessimismo, as lutas dos educadores brasileiros foram 

significativas no século XX, o que permite certo otimismo aos que trabalham com educação, 

porque as idéias da luta dos pioneiros, concretizadas em ações práticas, deixaram um saldo 

positivo na educação. Na década de 1980, essa continuidade de luta transformadora está 

presente nos discursos críticos das teorias progressistas e outras como exemplo de exercício 

do poder positivo e construtivo da coletividade dos professores. César afirma: 

É interessante notar que na construção do próprio campo da historiografia 
brasileira da educação o discurso denominado crítico apagou de sua história 
a sua presença no interior do discurso oficial, redefinindo assim o lugar do 
Manifesto dos Pioneiros na história da educação brasileira. O discurso de 
modernização do ensino subjacente ao manifesto, bem como todos os demais 
textos das reformas anteriores, foi divulgado e se expandiu graças a reformas 
efetivas na prática educacional. (2004, p. 63). 

Abre-se aqui um hiato para dedicar especial atenção às décadas de 1960 a 1980 que, 

quanto à importância, tornam-se um divisor de águas e contextualizam os referenciais teóricos 

da reforma educacional mundial da década de 1990 e dos cursos de formação a ela 

subseqüentes. A partir do início deste trabalho, posicionou-se esse contexto num cenário de 

crise não apenas da instituição da escola positivista, mas também da própria ciência e dos 

sujeitos que aprendem e que ensinam. Retorna-se a esse cenário para se compreender o 

contexto dos referenciais a partir da década de 1980, correspondentes a novas relações de 

poder políticas, econômicas e sociais, em consonância com o mundo globalizado. E 

necessário lembrar que, até 1985, estaria o Brasil ainda em luta contra as forças 

conservadoras, representadas pelo governo militar, e que a superação do autoritarismo, 

presente na vida dos brasileiros, ocasionou as já citadas reformas em vários setores da 

estrutura política, social e econômica, para desregular e descentralizar a administração, 

buscando novas formas mais democráticas de convivência. A maioria dessas reformas, 

denominadas neoliberais, consolidam-se no governo de Fernando Henrique Cardoso, através 

de uma descentralização de poder em que se destaca a municipalização do ensino, o 

gerenciamento de recursos pelas escolas, a eleição de diretores e a pretensa garantia de 

autonomia. Surge daí uma crescente preocupação de pensadores com as novas pedagogias 
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propostas pelas reformas. Algumas questões que advêm das transformações propostas pelas 

novas pedagogias de ensino preocupam os educadores, e dentre elas está a superação da 

pedagogia disciplinar, criada na modernidade, pela nova pedagogia de controle.39 Outra 

questão é a relação de poder nas escolas, que gera zonas de conflitos perante os vários poderes, 

que invadem e desestabilizam a educação e não são totalmente conhecidos pelos professores. 

 

 

 

                                                 
39 Criado por Deleuze para designar a pedagogia utilizada atualmente, esse conceito, assim como outros, serão 
explicitados no decorrer deste trabalho. 
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3  DESCORTINANDO OS HORIZONTES DO ENSINO MÉDIO 
 

 

Os documentos que propõem a reforma do ensino médio brasileiro têm sido analisados em 

inúmeras leituras de educadores/pesquisadores. Dentre eles, está Bueno (2002), cuja análise 

das Diretrizes Curriculares Nacionais do Ensino Médio (DECNEM) ressalta a característica de 

diretividade que subjaz ao texto. Tal característica, segundo esse autor, resulta da ausência de 

um debate amplo em virtude da restrição dos grupos consultados para aprová-la ou modificá-

la e comenta que a restrição dessa consulta a um grupo pequeno impossibilitou um debate 

com confronto de idéias que chegasse a um consenso mais amplo. A análise de Bueno 

recebeu críticas contundentes de vários órgãos representativos, por referendar essa separação 

e porque tal questão já estava aceita antes de ser discutida, desde o planejamento político-

estratégico do Ministerio da Eduação/MEC (1995–98).  

Publicado em maio de 1995, esse planejamento se apropriava de algumas lições do 

Banco Mundial40 sobre definição de diretrizes e prioridades, modernidade gerencial e 

tecnológica e mecanismos de financiamento e aplicação de recursos. A proposição defendida 

pelo governo foi uma reforma curricular flexível, centrada na redefinição de objetivos e 

conteúdos e na superação da rigidez do ensino técnico, assim como na separação conceitual e 

operacional entre ensino profissionalizante e ensino acadêmico. A reforma do ensino médio 

profissional foi dimensionada como requisito prévio da reforma do ensino médio e ponto de 

partida para um programa de racionalização de custos. O reordenamento da educação 

profissional foi assumido por um acordo do governo brasileiro com o Banco Interamericano 

de Desenvolvimneto/BID (12/9/97), mediante um plano de financiamento no valor de US$ 500 

milhões. Como diz Bueno: 

[...] a nova LDB parece vir referendar um programa em andamento, 
preparado pelo Semtec com assistência direta especializada do BID, 
consultoria contratada pela UNESCO e apoio técnico da Oklahoma State 
University; um plano de ação detalhado de ação com datas previamente 
acordadas. (2002, p. 135). 

Reunidas em quase 70 páginas, as DCNEM reforçam as balizas internacionais 

delineadas para os países emergentes quanto ao ensino médio, que definem os referenciais 

teóricos norteadores das ações a serem concretizadas pela reforma educacional. As palavras 

de Cunha esclarecem o pensamento do então ministro da Educação:  
                                                 
40 A separação do ensino médio da educação profissional foi inspirada, em especial, no documento do Banco 
Mundial “Prioridades y estrategias para la educación” (1996). 
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[...] o ensino médio é quase um filho bastardo do ensino fundamental porque 
funciona em grande parte à noite, nas escolas de primeiro grau, sem 
laboratórios nem computadores, sem as condições mínimas para ser 
realmente um nível de ensino que possa agregar habilidades àquelas que os 
alunos trazem do ensino fundamental. (2002, p. 27). 

Cunha (2002) observa que o ministro trabalhou no BID antes de assumir ao Ministério da 

Educação, que ele conhecia a atuação das agências por dentro — portanto era capaz de 

propor, como antigo técnico da instituição, uma negociação favorável —, que a economia 

brasileira não está entre as menores do mundo, que a qualidade de nossa diplomacia é 

reconhecida internacionalmente como de alto nível e que tais fatores aliados permitem 

deduzir uma capacidade de negociação, resistência, posição privilegiada que muitos outros 

países emergentes não tiveram.  

Nesse sentido, visualiza-se neste estudo, para maior amplidão crítica, a presença 

desses organismos internacionais financiando o ensino médio para conhecer o sentido da 

estipulação das regras a serem seguidas. Assim como qualquer indivíduo que entre num banco 

e financie algo tem certos deveres e regras a seguir, o Brasil também os tem. Posições 

maniqueístas e críticas vazias ou ilógicas devem ser evitadas para não se radicalizar o já 

concretizado. Como qualquer outro negócio, “nem tudo é preto, nem tudo é branco, pode 

também ser cinza”. É preciso achar saídas para o fechamento de contratos que envolvam 

dinheiro;41 analisar as possibilidades de renegociações para dilatação de prazos, reformular 

prioridades e, em especial, reorientar, pelo diálogo, diretrizes possíveis para mudança de 

rumos. É desconfortável obedecer a certos poderes e injunções quando os “negócios” 

envolvem os interesses da educação. 

No entanto, um prescritivo justificador de alguns analistas é o discurso de que tais 

interesses são consoantes com os de uma parcela da população que, de fato, necessita que 

“alguém” ou “algo” lhes financie alguma coisa. Quem paga as contas? Se são pagas pelo país, 

não é preciso pânico, basta renegociar os rumos do acordo assinado. Como parceiro, o Brasil 

é confiável: ocupa posição de liderança no Cone Sul, tem pagado em dia suas contas e 

mostrado vontade de ampliar a escolaridade nacional em idade e quantidade. Se o 

pragmatismo impera nas relações com os organismos internacionais, a resposta brasileira deve 

ser à altura. O grande problema a ser enfrentado é a demanda, que pressionará o ensino médio 

e os altos recursos a serem investidos a curto e médio prazo.  

Há uma preocupação que incomoda quando se analisam as experiências anteriores no 

ensino médio: por que as experiências das escolas federais que apresentaram excelente 
                                                 
41 Certamente, dada às condições econômicas do país, este não será o único e último contrato a ser firmado com 
agências internacionais: prevemos uma relação longa pela pressão da demanda que ocorrerá no ensino médio. 
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desempenho nos modelos de escolas profissionalizantes do segundo grau, inspiradas na lei 

5.692/71, não foram tomadas como referência para a atual reforma? Inquieta esse ponto de 

vista porque tanto educadores do ensino médio quanto as academias queriam uma formação 

única; essa era a vontade da comunidade que não se concretizou. Justifica-se, portanto, o 

sentimento de frustração pela separação da formação média em dois modelos com diferentes 

orientações. Houve avanços na criação do curso da Educação de Jovens e Adultos (EJA), 

solução para um problema que se arrastava há tempos, pois oportunizou, a quem perdeu a 

chance de fazer o ensino médio no tempo exato, sua conclusão através dos cursos do ensino 

médio para adultos. 

Ao se alijar a formação geral dos currículos das escolas federais em prol de maior 

potência e maior número de alunos em suas dependências, não há o risco de massificação 

exacerbada e comprometimento da qualidade de ensino? Esse é um questionamento cuja 

explicação demanda intenso trabalho de pesquisa e que decerto preocupará, pois se antevê um 

ponto de desestabilização na proposta atual. Outra instabilidade é o ensino propedêutico cujas 

propostas requerem altos custos de investimento em equipamentos, materiais e preparo de 

professores. 

 
3.1  Contexto dos discursos reformistas: a crise, o poder e o discurso 

 

Questões variadas conduzem a profundas reflexões sobre os destinos da formação 

dos jovens, em cuja força de trabalho estão sonhos e esperanças, deles e da própria nação 

brasileira. Percebe-se um jogo de poderes que traz instabilidade e avança sobre a educação, 

conforme mostram os vários estudos de Veiga-Neto (1994), Popkewitz (1997), Sacristán 

(1999), Silva (1999b), Bueno (2002), Cunha (2002), Nunes (2002) e Ferreira (2005). Tal 

situação lembra que para doença grave o remédio é amargo. 

As crises sucessivas da capacidade produtiva mundial que levaram à era das 

reformas da educação (1990) mostram que o posicionamento dos organismos internacionais 

reforça seu poder regulador hegemônico, em especial para os países emergentes, como 

conseqüência de sua dependência dos capitais internacionais. A partir de 1990 e ainda hoje, 

vive-se um período de transição secular marcado por uma sucessão de fatos típicos do século 

XXI, que se contextualiza como período de mudanças nas formas da produção e reorganização 

dos Estados soberanos rumo ao Estado mínimo, à intolerância religiosa, à instabilidade dos 

mercados, a guerras localizadas, ao terrorismo, à hegemonia do império norte-americano 

militarizado e a outras mazelas. Para enfrentar tanta complexidade, os governos saem a 
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reformar tudo e a todos, e os poderes reguladores circulam para o controle dessa caótica 

imprevisibilidade dos fatos que se sucedem nestes tempos que se convencionou chamar, no 

espaço desta pesquisa, de pós-modernidade.  

Todo referencial discursivo nascido para construir ou inventar as reformas, inclusive 

a educacional, nasce nesse contexto de reorganização mundial em que a globalização é o pano 

de fundo e provoca acirrados debates. Uma rede discursiva se formou com base nesses 

debates, instituindo e subjetivando os sujeitos, cooptando e transformando as falas; mas sua 

característica é a perda de sentido e de rumos que se observa, em especial, no interior das 

escolas, embora o poder controlador do governo se presentifique como nunca em seu interior. 

Tudo é avaliado, quantificado, qualificado, visto, examinado e classificado. Desde meados do 

século XX, a escola disciplinar, conforme a modernidade a inaugurou para o ocidente, tem 

desaparecido. Em seu lugar, constitui-se uma nova forma ainda não delineada por completo. 

De certo modo, os discursos disciplinadores apagam essas experiências, e as lutas da 

década de 1980 no Brasil perdem ou ganham novos sentidos. Novos discursos se instituem por 

subjetivações sucessivas, a memória educacional e naturalmente as falas vitoriosas dos organismos 

reguladores, internos e externos, e de seus agentes instituem os discursos hegemônicos com suas 

palavras de ordem. E são os sentidos e direcionamentos desses discursos que interessam para se 

entender a moldagem nova que se pretende dar à escola para os novos tempos.42  

Deve-se analisar esse processo, e tal análise paradoxalmente se apóia no pensamento 

de Rouanet, que cita Adorno para confrontá-lo, por empregar o termo pós-modernidade: 

Adorno escreveu em Mínima moralia que a modernidade tinha ficado fora de 
moda. Hoje, estamos confrontando, ao que parece, com algo mais definitivo: 
não a absolência, mas a morte da modernidade. Seu atestado de ordem foi 
assinado por um mundo que se intitula pós-moderno. (1998, p. 20). 

Rouanet apresenta como razões para esse confronto: 

[...] Elas se resumem numa coisa muito simples: na minha incapacidade de 
ver qualquer fronteira de direito ou de fato entre a modernidade e algo de tão 
radicalmente novo que precisássemos, para descrevê-lo, criar um termo que 
sugere uma censura epocal, qualitativa, entre o mundo do moderno e nossa 
própria modernidade. (1998, p. 22). 

A posição de Adorno parece ter mais credibilidade quando se observa a 

contemporaneidade no cotidiano escolar. A cisão temporal não ocorre abruptamente, seu 

processo tem ritmo próprio, ora lento, ora acelerado, porque acompanha a evolução do 

processo histórico. As fronteiras, portanto, não se apresentam de todo demarcadas ou claras, 

porque vivemos talvez um período de transição na atualidade. Nos processos históricos de 

                                                 
42 Neste estudo, afirmou-se que esse novo tempo pode ser denominado pós-modernidade, isto é, aceita-se a 
possibilidade de estarmos vivendo uma nova era histórica. 



 120

transição, ocorrem permanências e mudanças nem sempre visíveis ou totalmente claras 

porque existem traços culturais cristalizados e resistentes às transformações que sobrevivem 

nas novas estruturas que surgem. 

De forma simples, creio que o mundo que conheci na minha infância 
desapareceu em muitos aspectos. Pela minha vivência secular quase 
inteiramente no século XX, observo e sinto profundas mudanças na memória 
histórica vivenciada por mim. Comparando a década de 1970 à de hoje, 
constato certa aceleração nas transformações tanto quantitativamente quanto 
qualitativamente. Foram inúmeras rupturas e conseqüentes contradições e é 
preciso compreender por que as coisas deram no que deram ou como elas se 
relacionaram, caso contrário perde-se algo importante além da memória 
histórica, perde-se a própria identidade cultural. É preciso lembrar o que muitos 
esquecem evitando viver num presente contínuo. (BORGES, 1998, p. 3). 

Hobsbawn afirma que “a destruição do passado, ou melhor, dos mecanismos sociais que 

vinculam nossa experiência pessoal às das gerações passadas, é um dos fenômenos mais 

característicos e lúgubres do final do século XX” (1995, p. 13). Tal processo é funesto para a 

educação, pois as experiências vividas são memórias fundamentais à reorientação constante 

da ação educativa, tendo em vista que as reformas educacionais têm um sentido de ruptura das 

formas dessa ação que gera novas relações de trabalho. 

Vários estudos demonstram que a pós-modernidade, concomitante à sociedade de 

informação e da comunicação, é marcada pelos mecanismos de perda da memória histórica, 

dado o excesso de informações que banalizam as ocorrências. Uma das conseqüências da 

passividade que assumimos na vida cotidiana é a impossibilidade de refletir com consciência 

e intercambiar experiências, o que compromete a própria capacidade de narrar. Benjamin 

aponta uma causa importante para o desaparecimento da arte de narrar: 

Uma das causas deste fenômeno é óbvia: as ações da experiência estão em 
baixa, e tudo indica que continuarão caindo até que seu valor desapareça de 
todo. Basta olharmos um jornal para percebermos que seu nível está mais 
baixo que nunca, e que da noite para o dia não somente a imagem do mundo 
exterior, mas também a do mundo ético, sofreu transformações que antes não 
julgaríamos possíveis. (1998, p. 16). 

Ele esclarece que a arte de narrar definha porque a sabedoria — o lado épico da verdade — se 

extingue, como conseqüência das transformações das forças produtivas.  

Com base nessas afirmações de Hobsbawn e Benjamim, infere-se que a perda da memória 

histórica produz uma crise de identidade e que a perda da capacidade de narrar influencia a crise das 

metanarrativas e a crise do próprio sujeito, que não se reconhece nem se expressa.  

Nesse cenário de pós-modernidade, Lyotard foi precursor com sua obra A condição 

pós-moderna, de 1976, ao denunciar a crise da racionalidade pela morte das metarrativas, 

incapazes de explicar a contento a complexidade dos processos sociais. Daí pressupõe-se a 
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importância, nesse cenário atual de instabilidade, de se conduzir este estudo pela perspectiva 

que desacredita num sujeito soberano, numa verdade a ser alcançada ou em explicações 

universais, totalizantes. Questiona-se, assim, a falta de autonomia do sujeito e a presença de 

poderes nas instituições, a exemplo da escola como local privilegiado de formação dos 

indivíduos e de sua identidade cultural. Dentre esses poderes, pode-se refletir sobre o poder da 

memória na constituição da identidade e no tipo de saber transmitido como herança cultural às 

gerações que nos sucederem. Se há poder, também há possibilidade de este ser manipulado 

conforme as diferentes qualidades de interesses; e ao se pensar nos discursos educacionais 

pode-se refletir sobre os dos agentes do governo e o dos professores, transmitidos ao aluno 

pelo processo de subjetivação. 

Em seu estudo sobre a ação do Centro Ecumênico de Informação na ditadura militar 

(1964–75), Cunha afirma que: 

O poder da memória está também relacionado à forma de sua transmissão, 
seja via oral ou escrita ou por meio de imagens gravadas. A escrita 
conquistou um espaço hegemônico como registro da memória, destituindo, 
muitas vezes, em especial no campo acadêmico, o valor da narrativa. No 
entanto, o valor da escrita pode ser destacado, em especial nos processos de 
resistência e contra-informação. (2005, p. 2). 

Ele ainda afirma que o esquecimento e o apagamento da memória ocorre pela manipulação 

intencional dos discursos; que esquecer não é apenas fenômeno individual: decorre também 

de um processo social vinculado à seletividade da memória como estratégia voluntária ou 

como fruto de uma pressão coercitiva manipulada por grupos dominantes. Por isso, a 

memória é passível de manipulações, o que gera conflitos e tensões em que os jogos de poder 

se impõem e nos quais o uso da estratégia do esquecimento se torna relevante. Nas relações de 

poder há uma disputa pelo controle dos discursos que instituem a memória coletiva. 

No dizer de Goff, 

A memória coletiva foi posta em jogo de forma importante na luta das forças 
sociais pelo poder. Tornarem-se senhores da memória e do esquecimento é 
uma das grandes preocupações das classes, dos grupos, dos indivíduos que 
dominaram e dominam as sociedades históricas. Os esquecimentos e os 
silêncios da história são relevantes nesses mecanismos de manipulação da 
memória coletiva. (1994, p. 426). 

A memória é uma teia de significações dinâmicas e constitui elemento determinante 

da identidade com que atribuímos significados ao passado comum de um grupo coeso que se 

diferencia de outros grupos e cria projetos para a vida e o futuro. Quando se quer impor novas 

formas de convivência social, tenta-se eliminar as referências antigas, porque apagar a 

memória facilita a submissão. Um exemplo disso é a oficialização da história narrada pela 

perspectiva dos vencedores: apaga-se a memória das minorias dos vencidos e eterniza-se a 
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dos vencedores. No caso da reforma educacional, o impacto ocorre no discurso do professor 

submisso. Para Orlandi (1995), a memória dos esquecidos sobrevive apenas mediante 

processos de resistência. A memória censurada resiste ao processo de silenciamento, que se 

efetua por duas vertentes: uma interna, para autopreservação; outra externa, para o controle do 

sentido. No segundo caso, há um movimento no qual se dissemina uma linguagem que nega um 

sentido, isto é, diz-se não dizendo. Quando presente, a censura apresenta um mecanismo de 

poder: a produção do “proibido”; proíbem-se certas palavras para proibirem-se certos sentidos.  

Por tal prisma talvez se explique a veiculação, nos discursos reformistas, de novas 

palavras de ordem como forma de controle educacional, dentre outras, competência, contexto, 

sociedade do conhecimento. Frente à censura, surgem tensões e disputas pela memória que 

criam, nos nichos resistentes, uma memória “proibida ou marginalizada”. Cunha afirma que: 

Essas memórias instituintes buscam espaços de sobrevivência nas 
manifestações culturais como as artes plásticas, a música ou os meios de 
comunicação social, mas a maior eficácia pode ser identificada na 
transmissão oral. Seria por meio do relato das lembranças em redes de 
familiares ou de amizades que o passado e o presente proibidos 
sobreviveriam até que se alcançasse o momento propício para disseminação 
em grupos maiores, frente à memória social dominante. (2005, p. 4).  

A censura e a interdição da palavra, que apagam e obstam o discurso e a disciplina; o 

controle, a vigilância e a punição, que levam a obediência e submissão, são eixos 

fundamentais nos estudos de Foucault sobre as ações das diversas instituições sociais. Em 

Vigiar e punir (2005), sua visão de sociedade disciplinar demonstra que esse poder coercitivo 

e supressivo permeia o tecido social e dirige as ações dos indivíduos numa aparente 

normalidade cotidiana. Atuando sobre um indivíduo ou unidade, impõe-se a disciplina mais 

facilmente. Os grupos sociais maiores — a massa — são menos manejáveis quanto à 

disciplina pelos processos de resistência e pelo surgimento de um contrapoder que podem 

gerar formas criativas de resistência coletivas. 

Certeau diz que: 

Existem procedimentos populares (também “minúsculos” e cotidianos) que 
jogam com os mecanismos da disciplina e não se conformam com ela a não 
ser para alterá-los. [...] Essas “maneiras de fazer” constituem as mil práticas 
pelas quais os usuários se reapropriam do espaço organizado pelas técnicas 
da produção sócio-cultural. [...] Esses modos de proceder e essas astúcias de 
consumidores compõem, no limite, a rede de uma antidisciplina. (1996, p. 
41–5). 

Essas redes de micropoderes acionadas para a resistência cultural e o domínio de certos 

tipos de conhecimento ocorrem através de processos de comunicação. Alguns estudos da teoria 

da comunicação auxiliam a área da transmissão e construção dos conhecimentos, avançam rumo 

à superação de uma concepção funcionalista e tecnocrata do processo de comunicação que 
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estaria centrado na mensagem, porque esclarece a comunicação como processo social embasado 

no intercâmbio de símbolos e experiências — numa palavra, a própria cultura. 

Frente a essas questões impõe-se um questionamento: se a escola tem como papel central a 

transmissão cultural, que poderes ela representa? A complexidade dessa indagação permite variadas 

respostas, segundo o ângulo do observador; mas acredita-se que todos os discursos partiriam de 

pontos comuns: a ação didática, o espaço público e os métodos. Compreende-se a construção de 

nossa realidade educacional como resultado de discursos instituidores que definem a escola como 

“coisa em si”. Essa ótica se ancora na compreensão da importância do contexto como determinante 

de qualquer situação de discurso, que pode instaurar várias visões pedagógicas conforme a tipologia 

do discurso educacional preconizado pelos indivíduos. 

Ao longo da história da educação, esse discurso, embora tenha se mostrado diverso, teve 

uma origem comum: o iluminismo ocidental e o liberalismo político e econômico. Tais discursos 

consolidam um dualismo ou binarismo como: universalidade/individualidade, 

autonomia/heteronomia, opressão/libertação, opressores/oprimidos. O pensamento 

iluminista/liberal centralizava a libertação como grande meta educacional, e no centro desta 

estava um sujeito passível de repressão ou libertação. Não cumpridas, essas promessas geraram 

várias denúncias, e a mais recente preconiza que a educação escolar produz e reproduz as 

desigualdades sociais. O discurso binário, universalizante, exemplifica o enraizamento da tradição 

moderna na educação e perde credibilidade à medida que avança a crise da racionalidade. 

É necessário reconhecer o dinamismo contextual gerando uma multiplicidade de 

posições educacionais provisórias em razão das mudanças que diferenciam os discursos que 

nos constituem ao longo da história da educação, conforme foi demonstrado, ainda fortemente 

tradicionais e fundados nas ideologias iluministas da razão, do progresso e da ciência, que vai 

sendo contestada por várias teorias relativistas. A teoria da criatividade de Chomsky 

contribuiu para se compreender a constituição mental de estruturas novas e a relativização da 

verdade absoluta, pois demonstrou que, quando constituímos as hipóteses, o erro passa a ser 

uma tentativa de acerto que parte de um paradigma internalizado pelos sujeitos. Cresce, 

assim, a importância do contexto social e cultural proposto por Bakhtin, em que um discurso 

tem diversos sentidos dependentes do espaço de sua formulação. O texto seria o objeto de 

uma cultura cujo sentido estaria formatado conforme o contexto sociohistórico. O domínio da 

ideologia coincide com o domínio dos signos: ali onde os signos se encontram, encontra-se 

também o ideológico. Assim, o discurso educacional de cada ator, constituindo a escola, 

precisa ser estudado, porque neles estão envolvidos a posição e a classe social, crenças, 

crendices e costumes. Não há, portanto, pureza de conteúdo nem de sentido. 
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No dialogismo da relação entre enunciação (processo discursivo) e enunciado 

(materialismo textual), podemos encontrar uma possível chave para compreender as relações 

de poder no interior das escolas e suas conseqüências, advindas dos discursos educacionais 

que constituem o aluno no interior das instituições escolares por meio de processos 

midiáticos. As diferenças sociais denunciadas não seriam uma característica de normalidade; 

seriam, sim, produzidas pelos discursos. Como teias de relações dialógicas eternizam as 

diferenças porque há grande poder no discurso da educação, segundo o currículo usado serão 

produzidas igualdades ou desigualdades, inclusão ou discriminação, democracia ou opressão. 

São as relações de poder que fazem existir o diferente. Portanto, estaria plenamente justificada 

a preconização da necessidade de ultrapassar as tradições herdadas do iluminismo, porque se 

pode questionar tanto a presença do poder nas instituições escolares quanto a qualidade do 

que se ensina (currículos), que não atende às diferenças e desigualdades. 

Como quer Foucault (2005), toda relação social é, por conseguinte, uma relação de 

força e poder, por isso não se estabelece apenas de cima para baixo: é onipresente, vem de todos 

os lados e induz continuamente a relações de poder localizadas e instáveis. Trata-se do exercício 

do poder não apenas pela lei, mas também pela técnica e padronização (homogeneização); não só 

pelo castigo, mas também pelo controle. Dentro da comunicação onde o exercício do poder da 

linguagem institui nosso mundo pelo processo interacional-discursivo, compreendem-se as 

possibilidades de esperança de mudanças, porque o poder — conforme ensina Foucault (1996) 

— não é apenas repressivo, mas também positivo (produtivo). 

Para compreender essa teia discursiva que institui a reforma do ensino médio, e a 

formação continuada ofertada aos professores desse nível de ensino, este estudo trabalha com 

conceitos formulados por Deleuze e Gattari com a premissa de que conceitos são apenas 

ferramentas, invenções, criados e produzidos com base nas condições dadas e que operam no 

âmbito mesmo de tais condições. O conceito é um dispositivo que faz pensar, não tem a 

pretensão de apontar uma suposta verdade absoluta, que paralisaria o pensamento; é 

justamente aquilo que nos faz pensar. Se é produto, é também produtor de novos pensamentos 

e acontecimentos, porque recorda o acontecimento que o torna possível. 

Por deslocamento,43 trabalhamos com os conceitos de educação maior e educação 

menor, tendo em vista algumas características gerais — desterritorialização da língua, 

ramificação política, valor coletivo (que se aplica a uma rede de discursos “não oficiais” da 

educação menor dos atores educacionais, das academias, dos técnicos, dos alunos etc.) — e as 

                                                 
43 Uso de certos conceitos de um campo científico em outro. Por exemplo: leva-se um conceito do campo da 
literatura para o da filosofia. Esse processo produz a desterritorialização dos termos ou a desconstrução textual. 
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características de sociedades de controle (que fundamentam os discursos oficiais 

denominados de educação maior). Para efeito de organização, analisamos a educação maior e 

menor no cenário goiano, onde ocorrem a reforma educacional, e apresentamos discursos 

oficiais de documentos dos cursos de formação de professores do ensino médio para 

professores em exercício (educação maior), e os discursos não oficiais: falas dos professores 

construídas a partir da recepção desses discursos (educação menor). Tenta-se pensar nos 

discursos a serem analisados, operando por deslocamentos, tomando-os dos campos filosófico 

e político pensados por Deleuze e Gattari para aplicá-los ao campo educacional. Serão feitas 

desterritorializações conceituais para reterritorializá-los nas análises dos discursos 

educacionais, como abertura de possibilidades de pensar na reforma educacional 

(maior/menor) e os problemas educacionais contemporâneos (sociedades de controle). 

 
3.2  Escolha dos caminhos 

 

Dos níveis de ensino a serem reformulados, a educação básica é a que suscita maior 

interesse, em especial as tipologias do ensino médio, apresenta as maiores contradições e desperta 

o dissenso entre as partes. Através de suas faculdades de Educação e seus institutos de pesquisa, 

as universidades contribuem através de uma posição analítica. Mesmo divergindo, mesmo 

negando diversas propostas reformistas, essa negação se funda numa racionalidade ancorada nas 

visões teórico-práticas das ciências da educação, dentre outras. Esses discursos instituem uma 

rede de poder-saber que produz “espaços de livre respiração” e, por frestas, estabelecem a 

positividade das intervenções nos cenários que compõem as reformas educacionais. 

A intelectualidade brasileira desempenha papel imprescindível nesse momento, 

participando das reformas do ensino médio nos estados, oferecendo consultorias ou 

produzindo materiais didáticos. Esse engajamento, mais amplo ou restrito, demonstra uma 

maturidade intelectual que, mesmo em dissenso, não nega essa presença, reorienta novos 

rumos e incentiva iniciativas revolucionárias. Em Goiás, as universidades Federal de Goiás 

(UFG) e Estadual de Goiás (UEG) se presentificaram desde o início da implementação da 

reforma nos cursos de formação para professores em exercício, preparando materiais didáticos 

para o estudo dos professores e coordenando ações nos órgãos estaduais nesse trabalho. Cientes 

do momento atual experienciado pelos professores, procuram aperfeiçoar suas teorias/práticas 

conforme orientação dos documentos oficiais no magistério do ensino médio. Seus discursos 

acadêmicos também vão instituir o discurso da sala de aula por “efeito cascata”. 
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Nesta pesquisa, pretende-se analisar os discursos usados nos cursos de formação 

tendo como referencial conceitos foucaultianos explanados ao longo deste trabalho. Explicita-

se que vários movimentos foram inventados para concretizar a ação de pesquisa: observações 

do funcionamento da rotina escolar no interior das escolas e diálogos com pessoas que atuam 

nesse nível de ensino: diretores, professores, coordenadores pedagógicos, secretários 

escolares, estagiários de cursos de Pedagogia e coordenadores pedagógicos, que atuam na 

subsecretaria de educação, participando como cursistas da formação continuada e em 

pesquisas de campo nas escolas subordinadas à subsecretaria. Foram entrevistados 28 

professores cursistas e colhidos dados dos materiais usados nos cursos de formação. Esses 

movimentos foram simultâneos ou concomitantes na ação de pesquisa porque foram 

compilados e colecionados pela necessidade da compreensão dos objetos em estudo. Não 

foram definidos a priori porque, em genealogia, isso era desnecessário, pois os referenciais, 

as teorias e os discursos não obedeciam a uma ordem cronológica. Alguns caminhos são 

completamente novos e permitem futuras retomadas para continuidade de outras pesquisas. 

 
3.2.1  Cotidiano do trabalho no interior das escolas do ensino médio 

 

O cotidiano apresenta uma repetitividade que denota perda de espírito criativo, 

apesar do aparente dinamismo das mudanças do cenário escolar que não condizem com uma 

alternância da ação dos professores. Apresenta uma variável de pessimismo e otimismo, uma 

vontade de mudar, mas uma cautela em produzir mudanças com base nas propostas da 

reforma. Há certo desânimo e cansaço, porque tais mudanças demandam para eles um 

desgaste maior e mais tempo, que eles não têm. Ainda assim, não se notam rejeições 

profundas às propostas inovadoras: o professor é consciente da necessidade de mudanças na 

sua prática educacional. Por isso, é necessário estudar mais essa alternância de humor, 

descobrir como os professores sentem, pensam e acolhem a “reforma”. 

As visitas ao interior da escola possibilitaram um contato prolongado com a realidade do 

cotidiano, o que gerou novas reflexões sobre as condições do ensino médio antes e após a 

realização de várias etapas dos cursos de formação ofertados para os professores que atuam no 

ensino médio propedêutico. Tais visitas oportunizaram um acesso privilegiado a vários 

diagnósticos desse cotidiano com a leitura das pastas de estagiários das faculdades de educação da 

região, que permitem visualizar, no contexto goiano, o quadro atual das escolas de ensino médio. 

O campo da pesquisa para realização das observações foi delimitado a uma região 

denominada Micro-região do Rio Vermelho, no oeste do estado de Goiás, a 220 quilômetros 
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da capital e a 100 do Mato Grosso. A pesquisa abrangeu seis cidades coordenadas pela 

Subsecretaria de Educação da cidade-pólo Jussara. Foram escolhidos 28 professores44 para 

serem entrevistados entre os 100 que cursaram o Projeto Escola Jovem – curso de Formação 

Continuada para Professores em Exercício no Ensino Médio (FCPEM), realizados pela 

Secretaria da Educação e Cultura (SEC), na cidade de Goiás, antiga capital do estado, em 

2004, faltando apenas um encontro para sua finalização. Esses cursos orientaram suas ações 

pelos referencias teóricos dos PCNEM. 

As entrevistas com os professores objetivavam compreender, além da receptividade 

às propostas reformistas, como eles incorporaram ou vão incorporar as falas dos ministrantes 

dos cursos na sua prática cotidiana e quais discursos permitem entender o conjunto de saberes 

que lhes foram propostos. Tardif define os saberes da seguinte forma: 

Se chamamos de “saberes sociais” o conjunto de saberes de que dispõe uma 
sociedade e de “educação” o conjunto dos processos de formação e de 
aprendizagem elaborados socialmente e destinados a instruir os membros da 
sociedade com base nesses saberes, então é evidente que os grupos de 
educadores, os corpos docentes que realizam efetivamente esses processos 
educativos no âmbito do sistema de formação em vigor, são chamados, de 
uma maneira ou de outra, a definir sua prática em relação aos saberes que 
possuem e transmitem. Parece banal, mas um professor é, antes de tudo, 
alguém que sabe alguma coisa e cuja função consiste em transmitir esse 
saber a outro. (2003, p. 31). 

Para surtirem efeito, os cursos de formação ofertados devem partir do conhecimento 

profundo da prática do professor para interferir, mediando-lhe o acesso a novas visões sobre a 

didática em geral. Como parte de sua governamentalidade já desenvolvida, é comum o 

professor aceitar de forma reflexiva essa interferência. Constata-se que o papel disciplinador 

da educação recebida ao longo dos anos lhe instrumentaliza para análise das ocorrências e das 

mudanças que se propõem. Os conhecimentos teóricos e experienciais produzidos pela 

educação lhe proporcionam saberes que garantem seu acesso a tão variada conceituação que 

ele aplica na teoria e na prática educacional. 

Esses saberes serão transmitidos aos professores, pois se incorporam aos conteúdos a 

serem ministrados ao aluno na sala de aula do ensino médio. Do ponto de vista do 

aluno/trabalhador, formá-lo é prepará-lo para exercer funções produtivas no sistema 

econômico e para o desenvolvimento técnico e intelectual, indispensável para que ele possa 

criticar e rejeitar qualquer forma de exploração, bem como criar formas de convivência e 

organização social mais democráticas, igualitárias e coletivas. Nessa perspectiva, para Bruno 

                                                 
44 Desde o início, pretendia-se entrevistar, no mínimo, 25% dos cursistas, por se crer que essa era uma boa 
porcentagem de discursos a serem analisados. 
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(2002), qualificação e competência assumem outro significado: capacidade de compreender 

os fundamentos e as potencialidades da tecnologia, os mecanismos sociais e políticos da 

exploração e a capacidade de contra eles se posicionar e resistir. 

Pela educação, o processo civilizatório se efetua, e pela produção de certos saberes, 

solucionam-se os problemas gerais da vida. Esses saberes, populares ou eruditos, são 

apresentados como programas escolares com objetivos, conteúdos, métodos e técnicas, que 

garantem certa cientificidade ao que se ensina ao aluno e ao que os professores devem 

conhecer com profundidade. Na leitura dos planejamentos nas escolas do ensino médio, 

percebe-se avanços nos saberes das culturas regionais, o que é uma face oculta do resultado 

da reforma, ao propor o conceito “contexto”, que pode estar sendo matéria de confusão entre 

saber comum e saber contextualizado. Outra notícia do interior das escolas é o 

desaparecimento dos professores leigos, numerosos antes de 1990.  

A reforma trouxe uma tomada de posição tanto dos docentes como do Estado, cujo 

uso de um poder positivo e construtivo oportunizou, nas unidades da UEG na subregião Rio 

Vermelho, trouxe mais vagas nos cursos de formações iniciais e na pós-graduação e bolsa 

salário-educação para profissionais mais carentes; também garantiu o acesso e a permanência 

dos professores leigos na universidade. Em contrapartida, as formações oferecidas foram 

aligeiradas nos cursos de formação inicial (fins de semana e férias); e o efeito disso é um 

campo ainda a ser pesquisado. 

Os cursos de formação continuada reatualizam os saberes como possibilidade de 

mudança, conforme a lei 9.394/96, para, através da aprendizagem reatualizada, produzir 

saberes. Esse processo de incorporação pela produção de novos saberes transpostos para a 

sala de aula se torna uma força, um poder cuja potência propulsora, também, reatualizará a 

aprendizagem do aluno e, por conseqüencia, afetará a posteriori, “em efeito cascata” ou 

“dominó”, os setores econômico, político e social. Nesse contexto, é relevante a importância 

dos cursos de formação continuada para quem atua em sala de aula, pois permite mais junção 

e maior ajuste entre os anseios da sociedade e a ação educacional, justificando plenamente a 

existência da escola. 

Tardif (2003) explicita que o saber docente não é só transmissão de conhecimentos: 

ele é plural, pois se origina nos saberes da formação profissional, saberes curriculares e saberes 

experienciais. Os saberes curriculares organizam as teorias/práticas no interior das escolas, pois 

são categorizados pelo trabalho coletivo de todos os professores e constroem os discursos 

docentes que instituirão o professor e o aluno pelas intermediações. Através do trabalho 

coletivo, os professores selecionam e descartam saberes, porque o dissenso ou consenso existe 
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conforme a visão cultural do grupo que escolhe quais saberes querem para o aluno. Não são 

escolhas aleatórias, pois os PCNEMs garantem um rumo para a ação dos professores. 

O cenário da reforma do ensino médio em Goiás apresenta problemas localizados nas 

várias regiões do estado. Sua implementação esbarra em dificuldades de desnível e de 

desigualdade do desenvolvimento econômico goiano se comparado aos dos estados das 

regiões Sul e Sudeste. São diferenças regionais que existem por ser um estado relativamente 

jovem, cujas injunções históricas obstaram seu desenvolvimento harmonioso até os anos de 

1950. A mudança da capital para Goiânia, a construção de Brasília e a divisão do estado 

foram fatos marcantes para que o estado acelerasse seu desenvolvimento agropastoril em 

detrimento de outros setores econômicos. A aceleração do desenvolvimento ocorreu após a 

década de 1980, com a ascensão ao poder das forças democráticas, cujos líderes haviam sido 

caçados pela ditadura — nesse caso, foram capitaneadas por Íris Rezende Machado, que 

construiu a infra-estrutura estatal. O ápice desse desenvolvimento ocorreu no governo de 

Maguito Vilela, pelo processo acelerado de industrialização de algumas regiões. Não são 

apenas diferenciações demográficas, físicas ou típicas do próprio desenvolvimento de sua 

história; são também problemas sérios em várias dimensões sociais, culturais e outros que 

exigem uma adaptabilidade da proposta reformista ao espaço goiano. 

Na região onde se localiza esta pesquisa, vários problemas aparecem: alta taxa de 

desemprego por causa da estrutura produtiva agropastoril altamente mecanizada e da 

predominância de latifúndios; cultura jovem diferenciada das demais regiões, que dificulta 

processos de adaptabilidade da proposta feita para um ensino médio marcadamente 

tecnológico; dispersão de jovens egressos do ensino médio para outros estados e países, o que 

se traduz na perda de uma força de trabalho expressiva e prejuízo do investimento feito pelos 

órgãos públicos no preparo desses jovens; prédios antigos, cuja adaptação às exigências do 

atual ensino médio é demorada e cara; inexistência de cursos profissionalizantes na região, o 

que provoca o êxodo estudantil e pressiona a oferta do ensino superior nas universidades da 

região; exclusão de uma parcela expressiva de jovens que, não querendo fazer o curso 

superior, deseja fazer cursos profissionalizantes ligados ao agronegócio, ao comércio e à 

prestação de serviços. São altos os custos com organização e manutenção de cursos 

profissionalizantes, mas sua ausência traz conseqüências para a oferta de uma mão-de-obra 

que trabalhasse as riquezas regionais; logo, traz prejuízos econômicos ao estado. A opção de 

seguir a experiência inglesa — separar o ensino médio propedêutico do profissionalizante — 

contraria as expectativas goianienses. Nas pesquisas de campo, as escolas visitadas 

apresentaram várias mudanças em seu interior, onde há modernizações tecnológicas, mas 
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permanecem algumas relações anacrônicas em seu funcionamento porque perduram relações 

até certo ponto autoritárias para a execução das propostas reformistas.  

Na tentativa de revitalizar o ensino médio, vários movimentos sincronizados têm 

aparecido, assim como funções administrativas, a exemplo do professor dinamizador — cuja 

função é auxiliar o professor nos ambientes apropriados para o uso de tecnologias 

educacionais —, do coordenador de sucesso — responsável pela disciplina dos alunos — e do 

professor cujas funções são bem semelhantes às dos antigos coordenadores de turno. Além 

disso, antigas escolas são reaparelhadas para se criarem ambientes apropriados, tais como 

laboratório de física, química, biologia e de informática;45 além disso, as bibliotecas são 

modernizadas, com a compra de livros, mobiliários apropriados, ventiladores, 

condicionadores de ar, mapas, livros técnicos e especializados para a educação e sala de artes. 

As carteiras dão lugar a mesas com cadeiras. Acrescente-se que, ao incorporar as consultas à 

internet ao trabalho cotidiano, o professor faz uso desse acesso para expandir a informação e 

enriquecer os conteúdos mínimos do PCNEM. Com isso, quebra-se a rotina do aluno que vai a 

esses ambientes e a cultura disciplinar se desenvolve para homogeneizar as ações nesses 

espaços menores. Sob a vista de dois professores — o da sala de aula e o dinamizador —, a 

pedido do professor, os alunos consultam a internet nos horários de aulas já existentes. 

A escola média organiza o coletivo das ações dos professores para as atividades 

extraclasse através do Plano de Desenvolvimento Escolar (PDE). O tempo da ação pedagógica 

e o preço do material são controlados; tudo é avaliado por um professor, que ocupa a função 

de coordenador de metas. O plano prevê desde a compra de equipamentos e materiais de 

consumo até ações mais complexas. Todo o arcabouço está visível para ser acompanhado e 

avaliado pelos coordenadores pedagógicos. Para se fazer o controle em todos os espaços 

escolares, houve um aumento de potência de trabalho. Preenchem-se fichas e relatórios, que 

são lidos e examinados por duas funcionárias administrativas do departamento pedagógico da 

Subsecretaria de Educação: são as duplas pedagógicas, que visitam a escola, fazendo um 

trajeto itinerante por toda a rede, tanto do ensino fundamental como do ensino médio. Com 

base em suas avaliações, as ações são reajustadas até que, na próxima visita, se vistorie 

novamente e tudo recomeça, são ações que não se finalizam. 

O planejamento e a confecção do PDE e das ações pedagógicas do ensino médio 

ocorrem criteriosamente conforme o calendário escolar, previsivelmente no mês de janeiro, e 

ficam a cargo de equipes da mesma área. Quando são selecionados e hierarquizados os 

                                                 
45 Esses laboratórios foram montados em antigas salas de aula reformadas e adaptadas e têm 40 computadores 
com internet 24 horas. 
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conteúdos segundo os PCNEM, e recolhidos para serem checados, examinados, corrigidos e 

vistados pela coordenação pedagógica, confeccionam-se, após a aprovação da coordenação, 

os materiais pedagógicos, adquiridos pelo aluno. 

No sábado de trabalho coletivo, cuja presença é obrigatória, há o planejamento 

mensal, assim constituído: prevêem-se tanto as aulas a serem usadas conforme as datas 

correspondentes ao seu horário de aula (formando-se as quatro semanas) quanto as avaliações 

contínuas, as pesquisas e as demais atividades necessárias. A cada início de ano, o professor 

ganha um caderno — o “caderno de plano” —, onde ele encontra orientações e normas a 

serem seguidas, conselhos, pensamentos para reflexão e, em especial, o calendário escolar, 

aprovado antes pelas coordenadoras e pela diretora. Estipulados com base na obrigatoriedade 

de 200 dias letivos, os calendários escolares aparecem prontos nos cadernos de planos, com 

dias letivos, feriados, dias santos, efemérides escolares e gincanas. Conforme orientação da 

Subsecretaria de Educação, é função da coordenadora pedagógica assistir às aulas dos 

professores sem aviso prévio para avaliar o trabalho deles. Outra forma de avaliação geral são 

os questionários da Secretaria de Educação, bem extensos e detalhados, para o professor 

responder. Em 2004, os alunos avaliaram seus professores na presença dos funcionários da 

subsecretaria; contudo, os resultados ainda não foram divulgados para a comunidade escolar. 

Ao final de cada bimestre, em dia determinado pela coordenadora, entregam-se as 

notas das avaliações contínuas, e a secretaria confecciona os boletins, entregues aos alunos em 

reunião de pais e mestres. Há uma nova iniciativa acontecendo: os projetos pedagógicos, 

pelos quais o professor recebe por 14 horas. São elaborados pelo professor, conferidos pela 

coordenação pedagógica e seguem para a Subsecretaria de Educação, que os submete à 

aprovação em Goiânia. Foram iniciados em consonância com o Projeto Escola Jovem e por 

sugestão da própria legislação. Nas escolas, funciona um conselho comunitário, cuja função 

primordial é vistoriar as compras e as contas apresentadas para a manutenção da escola, 

fiscalizando o cumprimento das ações propostas. 

A escola é limpa. Todas as paredes das salas são pintadas com barrados amarelos; 

não há cartazes em salas de aula;46 as 35 mesinhas são enfileiradas frontalmente ao quadro-

negro, e o número de alunos segue critérios estabelecidos em lei — quando não se atinge o 

número exigido pela Secretaria da Educação, esses alunos ou são redistribuídos nas demais 

salas, ou são remanejados para outras escolas. As paredes do saguão da escola contêm 

cartazes, que chegam a cobri-las, murais com trabalhos dos alunos, fotos, cartazes de 

                                                 
46 É proibido pregar cartazes conforme determinação de uma diretora anterior da qual ninguém lembrou o nome. 
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incentivos e outros materiais. Distribuídas em três pavilhões, as salas de aulas se voltam ao 

prédio administrativo e são ligadas por longos corredores. A sineta toca criteriosamente sete 

vezes ao dia: cinco para início e término das aulas, duas para o recreio — sempre no mesmo 

horário em todas as escolas e com duração de 20 minutos. A escola é cercada por altos muros 

e tem guarita na entrada, onde fica um funcionário que identifica quem entra e quem sai; o 

aluno não pode sair antes do término da quinta aula. O uso de uniforme é obrigatório para 

alunos, professores e funcionários. Em dezembro ocorre o fechamento do semestre, em geral 

entre os dias 20 e 22. Após o recesso de Natal e ano-novo, tudo recomeça, com o Planejamento 

Coletivo em janeiro. As aulas recomeçam quase sempre na última semana desse mês. 

 
3.2.2  Práticas discursivas 1: análise das observações do cotidiano nas escolas do ensino médio 

 

Em 2004 e 2005, a agenda de estudo sobre o funcionamento do ensino médio se 

abriu em algumas direções:  

– entendimento do referencial teórico da reforma do ensino médio e dos cursos de formação 

continuada para professores em exercício nesse nível de ensino, no contexto sociohistórico da 

década de 1990 e seus impactos na escola disciplinar da modernidade para implementar um 

novo paradigma de escola para o século XXI (pós-modernidade);47  

– releitura analítica de documentos oficiais dos materiais dos cursos de formação e do 

discurso dos professores mediante práticas discursivas, conforme noção do discurso 

foucaultiano e outros conceitos deleuzianos;  

– percepção de como as relações sociais ocorrem no interior da escola e de suas 

transformações como efeito da reforma pela ação dos agentes oficiais do governo, que 

controlam as ações educacionais e administrativas, as propostas de flexibilização do ensino e 

de autonomia dos professores e da escola ante essa ação controladora;  

– descoberta da rede de poderes que, circulando no interior das escolas, pode ou não trazer 

consenso ou dissenso à medida que avançam os poderes, desestabilizando ou não as escolas; 

– clareza das mudanças aparentes e das permanências e rupturas na rotina escolar, na teoria e 

prática do ensino, bem como no acolhimento ou rechaçamento das novas propostas 

presentificadas nas DCNEM e nos PCNEM;  

                                                 
47 Esse termo desperta controvérsia, mas neste trabalho se aceita que indique uma condição de ruptura que 
provoca o surgimento de novas condições sociohistóricas, constituindo um período de transição para novas 
relações sociais, políticas e econômicas que sugerem o nascimento de uma nova ordem social. 
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– observação de que Projeto Escola Jovem alcança a revitalização do ensino médio, como 

determinam os documentos reformistas, e de quais mudanças o professor terá de implementar 

em sua teoria/prática com base no que aprendeu em cursos de formação continuada. 

Em sua obra Conversações, Deleuze (2004), ao retomar o pensamento foucaultiano 

que expressava a crença de que às formas das sociedades disciplinares sucederia uma nova 

forma de sociedade,48 afirma que entramos nas sociedades de controle, em que as formas 

(institucionais) não funcionariam mais por confinamento (não mais o hospital, a prisão, a 

escola, a fábrica e a caserna). Seu funcionamento se daria em espaços abertos, e as 

características centrais desse novo funcionamento seriam um controle contínuo e uma 

comunicação instantânea. Essas novas sociedades se implantariam às cegas, apresentando 

outro tipo de educação, de sanção e tratamento do corpo, de sexualidade etc. Como exemplos, 

Deleuze cita os hospitais abertos, o atendimento médico na internet, a imprensa e as revistas 

on-line. Como Deleuze, podemos pensar, no campo educacional, nos projetos pedagógicos do 

ensino médio, que ultrapassam os muros da escola, a internet (24 horas), as telessalas com 

videoconferências, o atendimento odontológico itinerante, as bibliotecas rotativas nos ônibus, 

as duplas pedagógicas itinerantes e outros exemplos. 

O controle surgiu com a globalização e com uso das tecnologias da informação e 

comunicação (TICs), dispositivo de que uma sociedade tecnológica precisava para sobreviver. 

Surgiram normas de acesso ao mundo virtual e de segurança, que trouxeram outras formas de 

controle. Os estudos nesse setor estão se aprofundando para ressignificar nossas ações no meio 

de tanta tecnologia, em que surgem relações, no mínimo, paradoxais entre homem e máquina. A 

ciência se expande para explicar tais relações complexas e, às vezes, incompreensíveis.  

Para Santos (2003), a sociedade da tecnologia é a sociologia do universo das 

máquinas contemporâneas que intermedeiam as relações dos homens contemporâneos entre si 

e a natureza — universo tão abrangente e presente que chegou a ser chamado de segunda 

natureza. A sociologia da tecnologia pode abordar a realidade virtual no horizonte do século 

XXI. Deslocando horizontes, a realidade virtual irrompe na realidade, como resultado já não 

tão experimental da interação homem–máquina. 

No entanto, o mundo alternativo da realidade virtual não é o primeiro mundo fictício 

inventado pela tecnologia. A proliferação de fantasmagorias pelo cinema, pela tevê, pelo rádio 

e pelo vídeo suscitou uma erosão do próprio “princípio da realidade”, que hoje, para nós, é 

mais o resultado do cruzamento, da contaminação das imagens, das interpretações, das 

                                                 
48 Em caso de dúvida sobre o sentido do texto, ler a obra Vigiar e punir, indicada na bibliografia. 
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múltiplas reconstruções que a mídia distribui. Santos (2003) argumenta que o mundo da 

realidade virtual se infiltra entre nós e o mundo real. Mas, em vez de aterrissar em nosso 

espaço, como imagens de televisão, parece ser nós que nos alçamos até ele, o ciberespaço. 

Mudamos de dimensão... e, ao mudarmos, mutamos. Por enquanto, são poucos os 

privilegiados; mas, quando milhões de consumidores tiverem acesso a essa tecnologia, a 

mutação deixará de ser exceção para ser regra. 

Um sinal disso foi a transferência do sistema financeiro para o ciberespaço, que 

contrata doutores em matemática e até astrofísicos, que ganham milhões de dólares ao ano para 

produzir os chamados derivativos: produtos financeiros vendidos nos mercados futuros por 

bancos, fundos e corretoras, que especulam com moedas, bônus e ações. Os derivativos não são 

negociados num mercado real: em seu lugar, há valorações complexas feitas por computador 

com base em conjeturas sobre probabilidade, volatilidade e custos futuros. Os mercados futuros 

se desenvolveram primeiramente para mercadorias agrícolas (produto da natureza, transformado 

em mercadorias abstratas, quantificadas) e mais recentemente para instrumentos financeiros e 

títulos (produto do capital transformado em informação abstrata, quantificada). 

Conforme Santos (2003), na transferência dos valores de uma percepção para outra, 

a riqueza se volatilizou e passou a ser informação. As sociedades, que se transformaram em 

comunidades ou cidades globais do ciberespaço, especializaram-se em três momentos: Tóquio 

emergiu como principal centro de exportação de capitais; Londres, como principal centro de 

seu processamento por meio dos Euromarkets e de sua vasta rede de bancos internacionais, 

ligando-a à maioria dos países; enfim, Nova Iorque se consolidou como principal receptor de 

capital, centralizando as decisões de investimento e a produção de inovações que podem 

maximizar a lucratividade. A cidade global é, portanto, uma cidade no ciberespaço e vive um 

espaço-tempo relativo. Nosso velho mundo está sendo progressivamente abandonado pelo 

mundo da realidade virtual. Ao transferir os valores de uma percepção para outra, o sistema 

financeiro global mostrou que se transferiu para o ciberespaço. O capitalismo pós-industrial 

privilegia o imaterial e o que é simbólico. 

A transferência para o ciberespaço coincide com a crise da dívida do Terceiro Mundo. 

Tal crise foi “resolvida” ao se convertê-la em uma nova mercadoria de papéis cuja existência, 

de certo modo, independe de suas conexões com projetos e ativos da esfera econômica. A 

mercadoria pós-moderna consiste em sua possibilidade de ser negociada por alguma outra coisa. 

Nesse caso, o governo brasileiro usa títulos do governo (papéis) para negociar a dívida pública. 

Exemplifica essa percepção do mundo virtual e volátil o programa televisivo Conta corrente, da 

Globo News (canal por assinatura). Na tela da televisão, a imagem dos mercados (de ação e 
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futuros) mostra a interatividade entre esse meio de comunicação e a internet. As informações 

veiculadas constroem o mercado ciberespacial, que atrai cada vez mais os capitais do mundo 

inteiro. São interações mediadas altamente complexas, pois ocorrem em diferentes planos. No 

primeiro plano, o jornalista interage individualmente com seu computador, e a câmera de tevê o 

coloca em interação com a massa de telespectadores. 

Com base nos estudos de Santos (2003), cujos conceitos foram deslocados para o 

campo educacional, ganham crédito as afirmações de Deleuze (2004) sobre o surgimento de 

uma sociedade de controle. A confirmação de que o conhecimento do funcionamento e a 

informação do ciberespaço são de fato mercadorias compradas e vendidas permite afirmar que 

autônomo será o aluno que souber produzir conhecimentos com ou sem auxílio da 

informática, pois só o acesso à internet não lhe garante o poder-saber imprescindível para sua 

existência no mundo globalizado; ela lhe garante o acesso e talvez o controle, mas não seu 

domínio, garante o uso, mas não o pertencimento da tecnologia da manufatura da máquina. 

O marco zero dessa transformação do conhecimento científico em mercadoria foi 

denunciado na obra de Lyotard, em cujo capítulo “Condição pós-moderna” ele preconizava 

que a crise de legitimação do conhecimento científico faria as informações computadorizadas 

ganharem importância como nova forma de produzir um saber que poderia ser comprado e 

vendido. Com o ocaso das antigas formas metanarrativas, a produção científica ganharia 

novas formas e novas veiculações. Essa análise de Lyotard anunciou a morte do modelo 

antigo de escola, que seria substituído por novas formas de ensinar ligadas a essa telemática. 

É preocupante perceber que estudos posteriores feitos por Foucault, Deleuze, César e outros 

afirmam uma morte da escola como a conhecemos. 

Deleuze afirma: 

A educação será cada vez menos um meio fechado, distinto do nível 
profissional — um outro meio fechado —, mas que os dois desaparecerão em 
favor de uma terrível formação permanente, de um controle contínuo se 
exercendo sobre o operário-aluno ou o executivo — o universitário. Tentam 
nos fazer acreditar numa reforma da escola, quando se trata de uma liquidação 
— num regime de controle nunca se termina nada. (2004, p. 216). 

Para justificar seu posicionamento, Deleuze explica as mutações que ocorrem no trabalho na 

Itália, tais como o trabalho temporário e domiciliar, que desde então se confirmaram, e as 

novas formas de circulação e distribuição dos produtos pelos telemarketings.  

Posto isso, questionamos: o professor desaparecerá assim como desapareceram os 

acendedores de lampião e os escribas? A profissionalidade buscada garantirá a sobrevivência 

do profissional na educação? Tudo está em mutação, e novas formas de trabalho sugerem que 

sim. Mas, em tempos de pós-modernidade e de uso do capital humano, tudo pode ser 



 136

descartado. Não há garantia de sobrevivência para nenhuma profissão, a qualquer momento os 

computadores podem substituir o trabalho. No Brasil, esse processo se confirma em formas 

como o mercado informal (mercado paralelo que não paga impostos) e o aumento da pirataria 

tecnológica, que aponta a resistência (honesta ou desonesta) à regulação do ciberespaço ao 

controle que se expressa em formas de dominações da consciência. Essa resistência leva o 

indivíduo, como protesto, à ilegalidade da guerra cibernética.49 

Neste novo mundo, tais ações provocam tensão nas relações sociais e desestabilizam 

a sociedade. Mas, como se tem afirmado, tudo resulta de uma lógica cujas relações valorativas 

são deturpadas, em que o irracional se funda na concepção do apego a coisas como sucesso, 

status, posse, ganância, assim como na coisificação dos sujeitos e na banalização da violência, 

que aparecem como conseqüência de uma civilização tecnológica. É quase impossível 

garantir a honestidade ao desonesto, mas o bom senso persiste. Nessas situações, é 

imprescindível estabelecer vínculos entre os coletivos populacionais, pois o poder das massas 

realmente impõe respeito: vale muito a opinião pública. Assim, é emblemática a jocosidade 

foucaultiana de que “ainda não cortaram a cabeça do rei” (FOUCAULT, 2001, p. 86) ao 

observar a permanência longeva das sociedades disciplinares. 

Deleuze (2004) diz que as crises das instituições representam um combate de 

retaguarda, pois, quando tentaram usar certos serviços médicos pela internet, houve 

resistência da categoria médica, cuja maioria não cedeu. Vêem-se algumas tentativas para 

consultas de sintomas de doenças, mas os próprios médicos criaram seus websites: estão na 

internet — porém de forma “controlada por eles”. Tal exemplo de resistência sugere a 

possibilidade de reflexão sobre uma escola para a pós-modernidade e de como usar o poder-

saber invertido. Nesse caso, quanto às dominações de consciência ou tecnológicas pós-

modernas, a escola pode criar a própria tecnologia ou usá-la de forma crítica.50  

O explicativo é sintomático, pois o discurso de forma direta e objetiva, fruto de uma 

observação minuciosa das formas do cotidiano da escola, traduz um paradoxo: a incidência da 

palavra “controle”; isso mostra a postura dos agentes da governabilidade e dos agentes 

administrativos que caracteriza suas ações concomitantemente ao uso de “disciplina”, 

“exame”, “visto” e outras ações reguladoras. Esse discurso mostra que, na atualidade, 

coabitam a sociedade disciplinar e a de controle; elas convivem pela prática de um 

canibalismo bem visível, da segunda sobre a primeira. As mudanças de funções e criações de 

                                                 
49 Como forma de protesto, muitos cibernautas usam vírus para invadir e destruir arquivos preciosos e 
importantes de organismos e entidades bancárias. 
50 Numerosas escolas já fazem seus programas de computadores com aplicativos educacionais. 
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cargos administrativos, aos poucos, concretizam sistematicamente a instalação de novas 

regulações, de governabilidade visível e de controle na educação. Alguns agentes menos 

preparados confundem suas funções normalizadoras com as formas antigas disciplinares e as 

novas formas reguladoras de controle, ocasionando tensões e conflitos no tecido social das 

escolas. Essa análise é complexa e difícil, porque demanda compreensão de ações pequenas, 

gestos aparentemente insignificantes, palavras de ordem disfarçadas em apoio e 

esclarecimento, alegação da existência de ordens de esferas superiores que exigem 

cumprimento imediato da legislação pertinente. 

A ação transformadora mudou em parte o espaço escolar: revitalizou-o na medida do 

possível; vários movimentos dinâmicos que quebram a rotina agradam a alunos e professores, 

pois o uso de ambientes apropriados ao ensino médio promete novas práticas educacionais, 

atualizadas pela democratização do acesso do aluno às novas tecnologias, como querem os 

professores, que usam esses espaços às vezes com desenvoltura. 

 
3.3  Formação continuada em Goiás 

 

Ao se tomar a realidade como condutora da ciência, percebe-se que esta não cabe em 

nenhuma teoria e pode ser vista de mil maneiras — todas parciais. A forma escolhida aqui 

para tratar desse assunto foi a tentativa de ler os documentos oficiais usados pelos professores 

em Goiás, recortando-se de seu interior a abrangente ação proposta aos professores a título de 

formação continuada. Essa seleção de textos contendo as dinâmicas e propostas teóricas para 

práticas renovadoras teve como Leitmotiv as recomendações oficiais propostas nas DCNEMs e 

nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN). Tal seleção se baseou no princípio de que 

conhecimento e educação são inseparáveis da ética. Essa concepção se fundamenta pela 

demonstração, neste trabalho, de que se corre certo risco de o conhecimento se voltar contra o 

aluno e o professor ao se divorciar da ética. 

Conhecimentos podem ser instrumento de exclusão e dominação, produzindo um 

efeito negativo da aplicação do poder-saber. A análise do saber que se oferece ao professor a 

título de formação continuada deve se guiar pelo efeito desse saber sobre o trabalho docente. 

Como sujeito que sabe reconstruir o conhecimento, o professor pode aplicar práticas 

inovadoras porque a formação continuada adequada produz a socialização dos conhecimentos, 

e a troca de experiências entre docentes enriquece sua prática e possibilita sua avaliação. 

Quando o professor adquire conhecimentos para pesquisar, consegue analisar com acuidade e 
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mais facilidade sua ação pedagógica, o que é essencial para o auto-aperfeiçoamento de sua 

docência e sua autoformação profissional.  

Assim, conhecimento/educação, saber/ética e formação/pesquisa dirigem as análises 

para as leituras documentais a serem feitas nos documentos deste item. Busca-se compreender 

os referenciais teóricos presentes e disseminados nos textos teóricos, nas propostas de práticas 

renovadoras para apreender o sentido do discurso proposto como adequado à recapacitação 

oferecida aos professores. O propósito visível dessa recapacitação, provavelmente, seria o 

professor reconstruir seus conhecimentos a partir de sua experiência anterior. Nesse 

movimento, os conhecimentos ofertados são socializados pelas construções coletivas das 

equipes de trabalho, formadas pelos professores cursistas durante os cursos de formação, 

oportunizando o saber experiencial tão necessário à profissionalização dos professores hoje. 

Quase 25 anos nos separam do início das reformas acontecidas em outros países, 

cujos resultados podem ser considerados na análise da proposta de formação ofertada, pois a 

reforma brasileira se assemelha às demais, em especial à reforma do ensino médio, cuja 

organização parece com a da Inglaterra. A tutela dos organismos internacionais que ditam os 

rumos da educação brasileira e dos demais países busca ideais iguais para os países, tais 

como: qualidade total, gerenciamento de recursos humanos e uma parafernália de aportes 

materiais e teóricos desterritorializada da gestão empresarial para a gestão educacional. 

Tardif (2003), Contreras (2002), Popkewitz (1997) e Sacristán (1999), que 

estudam os movimentos reformistas em seus países, comentam os problemas que surgem no 

interior dos seus respectivos sistemas nacionais de ensino e a luta para superá-los. Esses 

pensadores apontam a busca da profissionalização como resposta para solucionar tais entraves 

e que a formação continuada é estratégica para o professor. Conforme Tardif: 

Estabelecer uma ligação entre as instituições universitárias de formação de 
professores e as escolas, juntamente [...] este é sem dúvida o objetivo mais 
importante das reformas. Ele resulta na criação de diferentes redes de 
parceria entre as universidades e as escolas. As escolas tornam-se, assim, 
lugares de formação, de inovação, de experimentação e de desenvolvimento 
profissional, mas também, idealmente lugares de pesquisas e de reflexão 
crítica. (2003, p. 280). 

Esse autor reconhece na profissionalização do ensino e na formação de professores 

uma tentativa de elevar a qualidade e o prestígio do ensino do ponto de vista científico-

intelectual, tanto quanto socioeconômico. Segundo ele, apesar de fracassos parciais, as 

reformas educacionais no Cone Norte apresentam como positivo a seriedade que passou a 

marcar a formação de professores nas universidades. Ele cita que o modelo atual de formação 

profissional tem diversidade de objetivos, fundamentações conceituais específicas com cada 
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modelo proposto e que esses modelos concebem um tipo de ensino e atribuem um papel ao 

professor. Esse mesmo caráter deve se concretizar nas formações continuadas para que 

interfiram de forma concreta na prática docente. 

Frente às novas regulações, os cursos de formação continuada em Goiás precisam 

possibilitar ao professor adquirir uma nova mentalidade, isto é, reordenar suas ações 

pedagógicas obedecendo e disciplinando o que faz conforme as propostas mais viáveis 

contidas nas DCNEM. É uma questão de sobrevivência do governo da escola e dela em si, que 

se manifesta como “conduta das condutas”. A governabilidade necessária e esperada pelo 

governo para implantar a reforma do ensino requer que o professor aceite se disciplinar e 

conduzir sua prática, privilegiando propostas renovadoras. Estas funcionariam como 

dispositivo regulador para que o poder-saber se torne positivo como possibilidade de 

transformar o ensino médio. E para que o ensino médio se transforme pela intervenção do 

professor, a aceitação do que se propõe é condição primordial. É decisão e escolha pessoal do 

professor cuja identidade profissional — seu compromisso com a educação, sua ética, os 

componentes que formam seus saberes, sua subjetividade — atue para aceitação ou não do 

discurso proferido pelos formadores de professores da formação continuada. 

O professor tem saberes experienciais que valoriza e que lhe dão identidade como 

profissional. Tais saberes embasam sua análise das propostas reformistas do ensino médio e seu 

potencial para oferecer soluções aos problemas de sua prática. Seu grau de aceitação pode ser 

menor ou maior, depende da rede de relações construídas na sua instituição de ensino, do grau 

de acolhimento que os dispositivos legais tiveram pelo coletivo dos professores, da postura dos 

líderes desse ambiente e dos objetivos mais amplos contidos no Projeto Político-pedagógico de 

sua escola. Outro fator que o leva a aceitar ou não propostas renovadoras de sua prática são as 

condições de trabalho oferecidas pelos sistemas de ensino, facilitadoras ou limitadoras de 

práticas diferenciadas, nas quais ele perceba possibilidades de executar, não executar ou 

executar em parte as alterações propostas como práticas renovadoras. O professor sabe que, 

submetidas às práticas, algumas alterações propostas vão se perder, outras vão se modificar e 

novas práticas serão inventadas com base no referencial teórico que ele absorveu nos cursos de 

formação. Decerto, ao seu repertório pessoal de profissional, vai incorporar apenas as práticas 

possíveis de serem executadas conforme os meios de sua instituição escolar.  

As condições intra- e extra-escolares que favorecem ou dificultam a efetivação, 

incorporação e manutenção de práticas pedagógicas sugeridas ao professor que passou por um 

processo de formação continuada são fundamentais para que ele ponha em ação as práticas 

sugeridas. Nesses termos, para que a proposta de formação continuada em Goiás oferecida aos 
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professores em exercício conforme as estratégias da reforma do ensino médio possam 

acontecer, ela se fundamenta em alguns aspectos e se norteia por alguns objetivos:  

– formação continuada desenvolvida de forma sistemática e com base na exploração do 

material pedagógico, na execução de atividades concernentes ao ensino médio e na reflexão 

sobre a prática de sala de aula desse nível de ensino, para dar sustentação ao trabalho docente, 

implementando a revitalização da educação básica média — conforme a Lei de Diretrizes e 

Bases/LDB (lei 9.394/96); 

– contribuição para o trabalho do professor do ensino médio pela introdução, em seu fazer 

pedagógico, de práticas inovadoras através do acesso e compreensão dos novos referenciais 

teóricos incluídos nos PCNEMs; 

– incorporação ao repertório do professor de novas orientações que pretendem esclarecer 

aspectos gerais do significado da transformação almejada para revitalizar o ensino médio 

como modelo específico de uma formação dinâmica, tentando criar um perfil para esse nível 

de ensino; 

– busca de incentivos a novas formas de trabalho docente que contemplem a flexibilização e o 

trabalho coletivo, incentivando o compromisso do professor com a aprendizagem do aluno, a 

sua participação nas decisões escolares e na confecção do PDE. 

 
3.3.1  Práticas discursivas dos cursos de formação continuada para professores do ensino 
médio em exercício — Projeto Escola Jovem: reforma curricular para professores da rede 
estadual — Telessalas 

 

Negri (2001) afirma que hoje, mais importante que anunciar o futuro, parece ser 

produzir cotidianamente o presente para possibilitar o futuro. Gallo (2003) acrescenta que 

essa luta cotidiana de construção de possibilidades de libertação deve ocorrer em diversos 

ângulos e níveis. Neste estudo, acredita-se que a luta no nível médio apenas começou e que a 

formação oferecida ao professor é fundamental para melhorar as práticas de sala de aula e 

facilitar a compreensão da constituição histórica da educação nesse nível. 

Deleuze (2004) propõe que a desconstrução dos discursos permite estabelecer novos 

espaços para se analisarem os objetos construídos historicamente pelos homens. Ao se fazer a 

desterritorialização de seus conceitos do campo filosófico, literário e educacional, é possível 

pensar numa educação maior e, através desta, produzir uma prática discursiva a fim de se 

compreenderem os documentos produzidos para inventar a reforma do ensino médio. Esses 

dispositivos trazem a face oculta de intenções que subjazem às suas entrelinhas e nem sempre 

são perceptíveis numa leitura rápida, daí a necessidade de se estudá-los e interpretá-los.  
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Desses documentos, o mais importante é a LDB, cujo capítulo VI — “Dos profissionais 

da Educação” — contém seis artigos que tratam de questões referentes à formação de 

professores, os quais se busca analisar aqui através de práticas discursivas para se compreender 

como deve ocorrer a profissionalização do professor que atua no ensino médio: 

Art. 61. A formação de profissionais da educação, de modo a atender aos 
objetivos dos diferentes níveis e modalidades de ensino e às características 
de cada fase do desenvolvimento do educando, terá como fundamentos: I – a 
associação entre teorias e práticas, inclusive mediante a capacitação em 
serviço; II – aproveitamento da formação e experiências anteriores em 
instituições de ensino e outras atividades. 
Art. 62. A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em 
nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, universidades e 
institutos superiores de educação, como formação mínima para o exercício 
do magistério na educação infantil e nas quatro primeiras séries do ensino 
fundamental, e oferecida em nível médio, na modalidade Normal. 
Art. 63. Os institutos superiores de educação manterão: I – cursos 
formadores de profissionais para a educação básica, inclusive o curso 
Normal Superior, destinado à formação de docentes para a educação infantil 
e para as primeiras séries do ensino fundamental; II – programas de 
formação pedagógica para portadores de diplomas de educação superior que 
queiram se dedicar à educação básica; II – programas de educação 
continuada para os profissionais de educação dos diversos níveis. 
Art. 65. A formação docente, exceto para a educação superior, incluirá 
prática de ensino de, no mínimo, trezentas horas. 
Art. 66. A preparação para o exercício do magistério superior far-se-á em 
nível de pós-graduação, prioritariamente em programas de mestrado e 
doutorado. 
Parágrafo único — o notório saber, reconhecido por universidade com curso 
de doutorado em área afim, poderá suprir a exigência de título acadêmico. 
Art. 67. Os sistemas de ensino promoverão a valorização dos profissionais 
da educação, assegurando-lhes, inclusive nos termos dos estatutos e dos 
planos de carreira do magistério público: I – ingresso exclusivamente por 
concurso público de provas e títulos; II – aperfeiçoamento profissional 
continuado, inclusive com licenciamento periódico remunerado para esse 
fim; III – piso salarial profissional; IV – progressão funcional baseada na 
titulação ou habilitação, e na avaliação do desempenho; V – período 
reservado a estudos, planejamento e avaliação, incluído na carga de trabalho; 
VI – condições adequadas de trabalho. 
Parágrafo único. A experiência docente é pré-requisito para o exercício 
profissional de quaisquer outras funções de magistério, nos termos das 
normas de cada sistema de ensino. 

Esse texto centra-se no tema da profissionalização do docente porque ancora em 

instrumento legal o reconhecimento da importância da formação inicial e continuada para a 

profissionalização. Processo contínuo, a formação foi destacada no documento como 

permanente: se iniciaria e continuaria ao longo da carreira, permeando a prática profissional. 

Articula a formação inicial e continuada porque uma pressupõe outra sucessivamente, 

completando-se indefinidamente.  
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Reconhece-se a tentativa de avanço do documento, porque demarca, para o 

professor, que sua formação é estratégica no exercício profissional. Alongando esse processo 

em linha contínua, retoma para o professor o reconhecimento (pelo menos no papel) de que 

ele é o profissional dos profissionais. A lei determina que a formação não seja encurtada, sob 

pena de, ao contrário de seu espírito — caso se faça por um aligeiramento —, produzir uma 

malformação. Assim, vê-se que o problema a ser transposto ou solucionado é a questão da 

qualidade do que se vai oferecer a esse profissional no que se refere à formação.  

O documento claramente reconhece a importância do professor como peça 

fundamental no processo de aprendizagem e, ao enfatizar a prática, determinar o aumento de 

carga horária ou disciplinar sua existência, institui uma seriedade maior para a “formação em 

si”, que deve partir da experiência que se adquire no próprio ato de ensinar. Para Pimenta 

(1998), essa formação inicial e continuada deve ser compreendida não como custo/despesa 

— como em geral a consideram todas as partes envolvidas no processo —, mas como 

investimento pessoal, profissional, institucional, público, político, social e econômico. 

Portanto, um investimento que deve ter a participação e o envolvimento de todos, pois os 

benefícios são extensivos ao coletivo dos participantes do processo. 

A partir de 1999, em cumprimento ao dispositivo legal do capítulo VI da LDB, o 

governo de Goiás começou a reforma curricular do ensino médio — hoje parte da educação 

básica. Propôs um currículo inspirado nas Diretrizes Curriculares Nacionais do Ensino Médio 

e em estrita obediência aos PCN desse nível. Foram formuladas mudanças para revitalizar o 

ensino médio em Goiás tanto no espaço físico quanto na formação continuada oferecida aos 

professores em exercício. O financiamento dessas iniciativas reformistas foi contratado pelo 

governo brasileiro de organismos internacionais (BID), por intermédio do Ministério da 

Educação e Cultura (MEC). O MEC repassou os proventos à Secretaria de Educação e Cultura 

de Goiás, que, por sua vez, teve a iniciativa de buscar parcerias com as fundações Roberto 

Marinho, Pró-cerrado e com a UFG — esta atuou como órgão de consultoria e assina os 

materiais fornecidos aos professores nos cursos de formação continuada (Projeto Escola 

Jovem/Curso de Reforma Curricular para Professores da Rede Estadual — Telessalas). Cada 

módulo a ser estudado pelo professor compreendia 16 horas. 

Para que o curso cobrisse todo o estado, foram escolhidos alguns pólos educacionais 

— cidades-sede das superintendências regionais de Educação — cuja localização geográfica 

permitisse fácil deslocamento aos profissionais das cidades próximas a serem formados. O 

pólo onde se localizou esta experiência educacional ora em estudo é a cidade de Goiás, antiga 

capital goiana e patrimônio cultural da humanidade. Aí se reuniram algumas 
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superintendências, cujas sedes originais são as cidades de Jussara, Itapuranga, Itaberaí e 

Goiás, dentre outras situadas na Micro-região do Rio Vermelho. 

As atividades educacionais para o estudo dos conteúdos dos PCN foram organizadas 

por área de conhecimento — linguagens, códigos e suas tecnologias; ciências da natureza, 

matemática e suas tecnologias; ciências humanas e suas tecnologias — e desenvolvidas no 

colégio Alcides Jubé. Foram vários encontros, de sexta-feira a domingo, entre 8 e 12h, e das 

14 às 18h; à noite, aconteciam minicursos, das 20 às 22h. As atividades terminavam na manhã 

de domingo. O curso foi obrigatório e pré-requisito à permanência do professor em suas 

atividades no ensino médio. O estado pagou as despesas com transporte, estada, alimentação e 

material pedagógico. 

A matriz curricular do curso foi dividida em cinco módulos de estudo, distribuídos 

aos cursistas no início de cada etapa. Foram previstas cinco etapas, das quais aconteceram só 

quatro, em 2004.51 Em junho de 2005, no laboratório de computadores das escolas, os 

professores estudaram informática, do ponto de vista do acesso, do uso particular e como 

ferramenta essencial ao trabalho em sala de aula. Os módulos continham teorias e suas 

práticas aplicadas para todos os referenciais que o professor precisa usar na aplicação dos 

conteúdos previstos nos PCNEM. As aulas foram ministradas por monitores (formados antes 

na Superintendência do Ensino Médio/SEM),52 cujas ações pedagógicas visavam dinamizar o 

estudo de textos (teóricos) para fundamentar a prática. 

Com quase 35 cursistas, cada espaço contava com aparelho de tevê e vídeo para 

execução, como estratégia de ensino das telessalas. Embora variada, a rotina pode ser descrita 

assim: texto para reflexão e debate inicial, vídeo educacional para iniciar os estudos teóricos, 

divisão da sala em equipes, textos educativos com temas dos PCNEM, atividades textuais, 

apresentação de trabalhos coletivos por todos os grupos, conclusão dos assuntos referendados 

e, depois, a prática do que se estudou como teoria. A finalização de cada etapa compreendia 

um momento de avaliação dos trabalhos das equipes. 

 
3.3.2  Práticas discursivas 2: estudo dos documentos do curso de reforma curricular (Projeto 
Escola Jovem) para formação continuada dos professores em exercício no ensino médio 

 

Os documentos apresentados aqui são parte dos materiais oferecidos aos professores 

para realização dos encontros do curso de formação continuada. Após serem lidos, vão ser 

                                                 
51 A realização da última etapa está prevista até 2006; mas a demora certamente prejudica a seqüência da 
aprendizagem do professor cursista. 
52 Órgão central do ensino médio na Secretaria de Educação. 
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analisados. Foram produzidos como material básico e contêm os conteúdos a serem estudados 

pelos professores no curso de formação continuada do ensino médio em Goiás. A seleção foi 

difícil, pois esses textos/documentos integravam um acervo numeroso e extenso; o critério de 

escolha para a seleção foram as entrevistas dos professores cursistas, onde indicaram assuntos 

ou conteúdos estudados por eles que continham os referenciais teóricos a serem aprendidos 

pelas equipes de estudo dos cursos de formação. 

As práticas discursivas para estudo dos textos/documentos serão feitas através de 

comentários curtos após a apresentação dos seguintes documentos/textos enumerados e assim 

discriminados: 1 e 2 — competências e habilidades; 3 — profissionalização; 4 — 

contextualização e aprendizagem significativa; 5 — interdisciplinaridade e Plano de Unidade 

Interdisciplinar; 6 — a teoria das inteligências múltiplas; 7 — planejamento com inteligências 

múltiplas; 8 — projetos de trabalho. 

 Texto n. 1  
Competências e habilidades 
Ondas de mudança durante a construção da sociedade humana segundo 
Cosete Ramos. 
Primeira onda: sociedade agrícola 
Início: ≅ 8000 a. C. – Término: final século XVII 
Antes: homem nômade, tribos dispersas. 
Depois: homem em sociedade, povoados, aldeias, terras cultivadas. 
Símbolo: enxada. 
Segunda onda: sociedade industrial. 
Início ≅ 1700 – Término: 1950 
Antes: homem principalmente na zona rural. 
Depois: homem principalmente na zona urbana, próximo às fábricas, 
indústrias, sociedade autoritária. 
Palavras-chave: ameaça, coerção, medo, castigo. 
Educação: massificada, homogênea. 
Símbolo: linha de montagem. 
Terceira onda: sociedade do conhecimento 
Início ≅ final do século XX. – Término: 20..? 
Antes: cidades. 
Depois: cidades virtuais, era cibernética. 
Palavras-chave: informação, colaboração, parceria. 
Educação: diversificada, heterogênea. 
Símbolo: computador. 
Características da linha do tempo segundo Cosete Ramos 
1. História da sociedade humana é uma sucessão de ondas de mudança. 
2. Cada onda propõe padrões de mudança que afetam a sociedade como um 
todo, forçando transformações nos seus diferentes sistemas: político, 
econômico, organizacional, cultural, social, familiar e educacional. 
3. Como os países encontram-se em estágios diferentes de desenvolvimento, 
estamos vivendo um choque de três civilizações, contrastes e antagônicas, 
convivendo no mesmo tempo e espaço, com padrões completamente diferentes. 
4. Muitos países, como é o caso do Brasil, vivem essas contradições dentro 
das fronteiras de seu próprio território. 
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5. Choque da passagem de uma onda para outra sempre cria tensões e 
conflitos de interesses. 
6. Brevemente estaremos “surfando” na quarta onda. 
Quarta onda: sociedade da inteligência 
Início: 20..? – Término: ....? 
Possíveis cenários da quarta onda segundo Cosete Ramos: 
1. As instituições educacionais vão desempenhar papel crucial na formação 
do ser humano completo, em termos intelectuais, emocionais e de valores, 
que seja capaz de viver uma vida significativa, como pessoa, membro da 
família, cidadão e profissional. 
2. Desafio da educação permanente exigirá que a pessoa adquira novas 
competências e conhecimentos essenciais para manter-se trabalhando. 
3. A concepção será de uma escola sem muros e limites, no mundo e no 
mundo, funcionando 24 horas, oferecendo informações, serviços, cursos 
presenciais e a distância, usando tecnologias mais convencionais ou a rede 
mundial de computadores. Isto exigirá uma educação “sob medida”, que 
atenda a necessidades e expectativas específicas e prime pela diversidade e 
pela inovação. (RAMOS, 2002). 
Texto n. 2  
Competências e habilidades — definições 
“Qualidade de quem é capaz de apreciar e resolver certos assuntos — 
semelhante à habilidade ou aptidão.” DICIONÁRIO AURÉLIO 
 

“Capacidade objetiva de um indivíduo para resolver problemas, realizar atos 
definidos e circunscritos.” DICIONÁRIO HOUAISS 
 

“Competência é a faculdade de mobilizar diversos recursos cognitivos — 
saberes, capacidades e informações — para solucionar e enfrentar com 
pertinência e eficácia uma série de situações ou de problemas.” PHILIPPE 
PERRENOUD 
 

“Um aluno competente é aquele que enfrenta os desafios de seu tempo 
usando os saberes que aprendeu e empregando em todos os campos de sua 
ação as habilidades antes apreendidas em sala de aula.” CELSO ANTUNES 
 

“Competência são ações e operações mentais de caráter cognitivo 
socioafetivo e psicomotor que, mobilizadas e associadas a saberes teóricos e 
experiências, geram as habilidades do fazer.” RUY BERGER 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

FIGURA 9 – Esquema explicativo-comparativo das inteligencias múltiplas e de 
habilidades e competências  

Fonte: GARDNER, 1995.  
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inatas, sistemas neurais que 
diferenciam uma pessoa da 
outra.

Realização das múltiplas 
inteligências precisa ser 
construída. 
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Competências fundamentais segundo Philippe Perrenoud: 
– saber identificar, avaliar e valorizar suas possibilidades e seus direitos, 
seus limites e suas necessidades; 
– saber formar e conduzir projetos e desenvolver estratégias, 
individualmente ou em grupo; 
– saber analisar situações, relações e campos de força de forma sistêmica; 
– saber cooperar, agir em sinergia, participar de atividades coletivas e 
partilhar lideranças; 
– saber construir e estimular organizações de sistemas de ação coletiva do 
tipo democrático; 
– saber conviver com regras, servir-se delas e elaborá-las; 
– saber construir normas negociadas de convivência que superem diferenças 
sociais. (PERRENOUD, 1999). 
Competências fundamentais para alunos segundo os critérios do MEC 
para o ENEM: 
– dominar a leitura e a escrita, lidando com seus símbolos e signos 
beneficiando das oportunidades oferecidas pela educação; 
– perceber as múltiplas linguagens utilizadas pela humanidade; 
– perceber a matemática em suas relações com o mundo, matematizar suas 
relações com os saberes e resolver problemas; 
– conhecer, compreender, interpretar, analisar, relacionar, comparar e 
sintetizar dados, fatos e situações do cotidiano e através dessa imersão 
adquirir não somente uma qualificação profissional, mas competências que 
os tornem aptos a enfrentar inúmeras situações; 
– compreender as regras de relações sociais e atuar sobre as mesmas como 
cidadão; 
– valorizar o diálogo, a negociação e as relações interpessoais; 
– descobrir o encanto e a beleza nas expressões culturais de sua gente; 
– saber localizar, acessar, contextualizar e usar as informações disponíveis; 
– saber selecionar e classificar as informações recebidas, perceber de 
maneira crítica os diferentes meios de comunicação, agir com autonomia e 
discernimento; aprender o sentido da verdadeira cooperação desenvolvendo 
a compreensão do outro, respeitar os valores do pluralismo. 
Competências fundamentais para os professores segundo Celso Antunes: 
Organizar e dirigir situações de aprendizagem: 

 selecionar os conteúdos de acordo com as competências que se pretende 
desenvolver; 

 trabalhar a partir das representações dos alunos; 
 trabalhar a partir dos erros e dos obstáculos da aprendizagem; 
 construir e planejar dispositivos e seqüências didáticas;  
 envolver os alunos em atividades de pesquisa e projetos de conhecimento. 

Administrar a progressão das aprendizagens:  
 conhecer e administrar situações-problema ajustadas ao nível e às 

possibilidade dos alunos; 
 adquirir uma visão longitudinal dos objetivos do ensino; 
 estabelecer laços com as teorias subjacentes às atividades de 

aprendizagem; 
 observar e avaliar o aluno tendo em mente sua formação como cidadão; 
 fazer permanente balanço de competências e tomar decisões de 

progressão. 
Conhecer e fazer evoluir os dispositivos de diferenciação: 

 trabalhar a heterogeneidade; 
 fornecer apoio integrado, organizar em sala de aula uma UTI; 
 desenvolver a cooperação entre os alunos. (ANTUNES, 2001). 
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Competências e Habilidades segundo os PCNEM: 
Representação e comunicação nas três áreas 

 utilizar-se da linguagem como meio de expressão, informação e 
comunicação; colocar-se como protagonista no processo de 
produção/recepção; 

 exprimir-se oralmente com clareza, ler e interpretar textos relacionados às 
diferentes áreas, produzir textos para relatar experiências; 

 utilizar-se das tecnologias de comunicação e da informação na escola, no 
trabalho, e em outros contextos. 
Investigação e compreensão: 
* Linguagens, códigos e suas tecnologias 

 analisar, interpretar e aplicar os recursos expressivos das linguagens, 
relacionar textos/contextos mediante a natureza, função, organização, 
estrutura das manifestações, de acordo com as condições de 
produção/recepção; 

 articular as redes de diferenças e semelhanças entre as linguagens e seus códigos; 
 conhecer e usar línguas estrangeiras modernas para acesso a informações, 

a outras culturas e a grupos sociais; 
 entender os princípios e natureza das tecnologias da comunicação e da 

informação e sua função integradora com as demais tecnologias. 
Ciências da natureza, matemática e suas tecnologias:  

 compreender processos naturais e tecnológicos; 
 formular questões e hipóteses; 
 desenvolver modelos explicativos e elaborar estratégias de enfrentamento 

das questões; 
 interpretar e aplicar as tecnologias associadas às ciências naturais na 

escola, no trabalho e em outros contextos relevantes da vida. 
Ciências humanas e suas tecnologias: 

 compreender os elementos cognitivos, afetivos, sociais e culturais que 
constituem a identidade própria e dos outros; 

 compreender a sociedade, sua gênese e transformação e os fatores que 
nela intervêm; 

 entender os princípios das tecnologias associadas ao conhecimento do 
indivíduo, da sociedade e da cultura. (BRASIL, 1999). 

A escola brasileira do ensino médio se aproxima do modelo inglês desse nível de 

ensino, cuja orientação se insere no contexto do governo e administração, orientado pelas 

crenças neoliberais e cujo discurso, em seu contexto histórico, institui uma legislação marcada 

pela retórica. Conforme Anderson (1999), a hegemonia do discurso liberal se alastrou para 

todo o mundo e se reafirmou como única solução para todos os problemas. A estratégia de seu 

poder, conforme esclarece Gentili (1996), expressa-se em duas direções: um conjunto de 

reformas (dentre as quais, a educacional) e uma série de estratégias culturais que impõem a 

construção de significados sociais a legitimar as reformas neoliberais, que pretendem 

submeter a sociedade ao mercado livre.  

Mariel e Neto (2004) afirmam que a educação desempenha papel fundamental e 

estratégico em tal hegemonia porque assegura que a educação pública atenda aos interesses 

neoliberais de preparação do trabalhador. Nessa lógica, a educação é tida como bem 

econômico, a ser submetido à lei dos mercados da oferta e da demanda pela total ausência do 
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governo. Afirmam ainda que os sistemas educacionais padecem de uma profunda crise de 

eficiência, eficácia e produtividade. Ainda no dizer de Mariel e Neto (2004), a opinião dos 

autores se divide entre os que difundem a ideologia da qualidade total na educação — tais 

como Hélio Gomes e Cosete Ramos — e os que a criticam — a exemplo de Gaudêncio 

Frigotto, Mariano Fernandes Enguita, Pablo Gentili e Tomaz Tadeu da Silva. 

De autoria de Cosete Ramos, o texto n. 1 se insere nessas teorias dos sistemas de 

Total Quality Control (TQC), formuladas para as empresas e que, na década de 1980, nos 

Estados Unidos (EUA) e na Inglaterra, tiveram êxito comprovado no mundo dos negócios. 

Segundo Mariel e Neto (2004), o discurso neoliberal adotou como estratégia no campo 

educacional a proposição de transferir as questões educacionais do âmbito político para o 

âmbito do mercado, numa tentativa de transformar a escola em empresa produtiva. Mas isso é 

impraticável porque a preocupação e os objetivos da educação são específicos, e seu produto 

final não é mercadoria com que se obtém lucro: seu produto é social, sem fins lucrativos e que 

beneficia toda a comunidade.  

Contrapondo-se aos críticos, os defensores da TQC introduzem conceitos na 

educação: cliente, controle, manutenção, melhoria constante, treinamento, envolvimento, 

comprometimento, atendimento dos interesses, dos desejos e das necessidades do aluno 

cliente, flexibilidade, flexibilização, efetividade, produtividade, adequação, transformação, 

mudanças, comunicação, participativa e liderança. Sem ajuizar valores de certo ou errado, 

mostram-se várias opiniões nos discursos produzidos para a educação brasileira. O debate está 

aberto, e nele se pode inserir outra abordagem das teorias de Deleuze, que discute a morte da 

escola disciplinar, a escola da modernidade. Há um ponto comum entre o pensamento de Deleuze, 

que denuncia o desaparecimento da escola, e o de Ramos, que demonstra uma transformação 

profunda no modelo de funcionamento das escolas. 

No curso de formação em Goiás, o referencial teórico ligado à qualidade total permite se 

pensar que o cenário atual da quarta onda insere a atual escola goiana na construção do mundo 

social num contexto histórico de transição entre o primeiro modelo — cujos símbolos discursivos 

são cidades virtuais, era cibernética, computador, heterogeneidade educacional — e o segundo 

modelo de formação do homem completo — educação permanente, competências, escola sem 

muros, sem limites e sem horário (24 horas por dia de funcionamento), expandindo seus serviços 

(cursos presenciais, informações) pelo uso de tecnologias para uma duração inovadora. Assim 

como as demais instituições mais avançadas no século XX, a escola transita para a virtualidade 

pela sua inserção na internet. Diante disso, cabe um questionamento: a escola transita para existir 

apenas no mundo virtual? Aulas, carteiras, professor vão desaparecer? É por isso que Deleuze 
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preconiza o fim do modelo da escola atual? Administra-se nessa transição um objeto: a escola — 

e esta, tendo historicidade, pode nascer e morrer em dado contexto de época?  

Após leituras e interpretações, acredita-se que há um sentido ou uma semântica 

comum entre os dois discursos: é o sentido de mutações ou transformações que acontecem no 

momento em que a escola se insere no mundo virtual pelo acesso à internet, como mostramos 

neste estudo. Deleuze (2004) mostra as várias mutações que ocorrem na sociedade e na 

escola, oferecendo uma série de outros exemplos que embasam sua teoria do surgimento do 

controle, como nas sociedades típicas, as sociedades de controle. Infere-se que a atual 

complexidade da educação cresce perante essas teorias que invadem a escola, daí é necessário 

ao professor que cursou a formação continuada na qual se propôs uma inserção ao mundo 

virtual estar atento ao ensino que vai mediar a seus alunos em sala de aula, avaliando cada 

etapa, sob pena de reproduzir um discurso acusado por muitos pensadores de reduzir o 

conhecimento a uma simples mercadoria.  

Texto n. 3  
Profissionalização: uma expressão ambígua (Philippe Perrenoud) 
Todas as profissões são ofícios, ainda que o inverso não seja verdadeiro. O 
uso anglo-saxão reserva o status de profissão a ofícios bem-definidos, nos 
quais não é oportuno nem possível ditar aos profissionais, em todos os 
detalhes, seus procedimentos de trabalho e suas decisões. Sendo assim, a 
atividade de um profissional é regida essencialmente por objetivos 
(estipulados pelo empregador ou por meio de um contrato com o cliente) e 
por uma ética (codificada pela corporação). [...] 
Em tese, considera-se que os “profissionais” sabem muito bem o que devem 
fazer e como fazê-lo. No entanto, na prática, nem todos sempre estão à altura 
dessa exigência e dessa confiança. O grau de profissionalização de um ofício 
não é um certificado de qualidade entregue sem necessidade de exame a 
todos os que o exercem. Ele é mais uma característica coletiva — o estado 
histórico de uma prática — que reconhece aos profissionais uma autonomia 
estatutária, baseada na confiança em suas competências e em sua ética. Em 
contrapartida, eles assumem a responsabilidade por suas decisões e por seus 
atos, tanto no aspecto moral como no âmbito do direito civil e do penal. [...] 
Para evoluir na profissionalização de seu ofício, os professores teriam de 
assumir riscos e deixar de usar como proteção o “sistema”, os programas e os 
textos. Então, seria preciso redefinir suas obrigações contratuais nesse sentido. 
Em troca de maior responsabilidade pessoal, disporiam de maior autonomia — 
ou de uma autonomia menos clandestina — na escolha de suas estratégias 
didáticas, de seus procedimentos e de suas modalidades de avaliação, de suas 
formas de agrupar os alunos e de organizar o trabalho, de estabelecer um 
contrato e uma ordem, de conceber os dispositivos de ensino-aprendizagem ou 
de monitorar os meios de formação. [...] 
Para serem profissionais de forma integral, os professores teriam de construir e 
atualizar as competências necessárias para o exercício, pessoal e coletivo, da 
autonomia e da responsabilidade. A profissionalização do ofício de professor 
exigiria uma transformação do funcionamento dos estabelecimentos escolares e 
uma evolução paralela dos outros ofícios relacionados ao ensino: inspetores, 
diretores, formadores... [...] 
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A autonomia e a responsabilidade de um profissional dependem de uma grande 
capacidade de refletir em e sobre sua ação. Essa capacidade está no âmago do 
desenvolvimento permanente, em função da experiência de competências e dos 
saberes profissionais. Por isso, a figura do profissional reflexivo está no cerne do 
exercício de uma profissão, pelo menos quando a considerarmos sob o ângulo 
da especialização e da inteligência no trabalho. (PERRENOUD, 1999). 
 
Texto n. 4  
Contextualização e aprendizagem significativa 
Contextualizar o conteúdo que se quer aprendido significa em primeiro lugar 
assumir que todo conhecimento envolve uma relação entre sujeito e objeto. 
Na escola fundamental ou média o conhecimento é quase sempre 
reproduzido das situações originais nas quais acontece sua produção. Por 
esta razão quase sempre o conhecimento escolar se vale de uma transposição 
didática para na qual a linguagem joga papel decisivo. 
O tratamento contextualizado do conhecimento é o recurso que a escola tem 
para retirar o aluno da condição de expectador passivo. Se bem trabalhado 
permite que, ao longo da transposição didática, o conteúdo do ensino 
provoque aprendizagens significativas que mobilizam o aluno e estabeleçam 
entre ele e o objeto do conhecimento uma relação de reciprocidade. A 
contextualização evoca por isto áreas, âmbitos ou dimensões presentes na vida 
pessoal, social e cultural, e mobiliza competências cognitivas já adquiridas. As 
dimensões de vida ou contextos valorizados explicitamente pela LDB são o 
trabalho e a cidadania. As competências estão indicadas quando a lei prevê um 
ensino que facilite a ponte entre a teoria e a prática. É isto também que propõe 
Piaget, quando analisa o papel da atividade na aprendizagem: compreender é 
inventar, ou reconstruir através da reinvenção, e será preciso curvar-se ante 
tais necessidades se o que se pretende, para o futuro, é moldar indivíduos 
capazes de produzir ou de criar, e não apenas de repetir. [...] 
O trabalho é o contexto mais importante da experiência curricular no ensino 
médio, de acordo com as diretrizes traçadas pela LDB em seus artigos 35 e 36. O 
significado desse destaque deve ser devidamente considerado: na medida em 
que o ensino médio é parte integrante da educação básica. 
O contexto que é mais próximo do aluno e mais facilmente explorável para dar 
significado aos conteúdos da aprendizagem é o da vida pessoal, cotidiano e 
convivência. O aluno vive num mundo de fatos regidos pelas leis naturais e está 
imerso num universo de relações sociais. Está exposto a informações cada vez 
mais acessíveis e rodeado por bens cada vez mais diversificados, produzidos 
com materiais sempre novos. Está exposto também a vários tipos de 
comunicação pessoal e de massa. 
O cotidiano e as relações estabelecidas com o ambiente físico e social devem 
permitir dar significado a qualquer conteúdo curricular, fazendo a ponte entre o que 
se aprende na escola e o que se faz, vive e observa no dia-a-dia. (BRASIL, 1998). 

Nesta pesquisa, mostramos o contexto histórico-social que se cristalizou no século 

XX dada racionalidade que conduz o governo das escolas. Tal racionalidade é pragmática e 

determina, de certa maneira, a luta que os homens travam para sua sobrevivência material e a 

difusão de sua obra cultural como base da sobrevivência da espécie. Todo ensino surge à 

medida que os homens dominam as técnicas e precisam aprimorá-las, suas invenções, seus 

inventos; e as experiências de organização da sociedade permitem perceber que o processo de 

escolarização não ocorre por acaso: tudo é planejado em prol de um fim a ser alcançado. As 
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reformas e seus significados são variáveis que, ao longo do tempo, objetivam produzir certos 

significados que interferem nas ações humanas, implicando quase sempre relações sociais de 

poder. Assim, a melhor maneira de se formular uma genealogia é entender a reforma como 

parte de um processo de regulação social que busca, sobretudo, o controle social das massas 

que precisam ser educadas e conduzidas. 

O texto n. 3 é claro quando defende a tese de que o grau de “profissionalização” é 

característica coletiva do estado histórico de uma prática em que se reconhece a autonomia do 

trabalhador porque se confia em sua competência e sua ética, mas se lhe exige 

responsabilidade por suas decisões e seus atos no aspecto moral e no âmbito do direito. As 

qualificações exigidas para o exercício da profissão nem sempre são atendidas conforme 

afirma o texto n. 3, que diz, em tom de crítica: “[...] os certificados de qualidade não garantem 

a profissionalização adequada”; daí é possível questionar: o problema está no profissional que 

não estuda e não aprende, ou está nos programas ensinados e na falta de avaliação da 

qualidade destes? O texto não responde claramente a essas dúvidas, mas aponta que o 

professor deveria assumir riscos e deixar de usar a proteção do sistema, os programas e os 

textos, as estratégias didáticas, os procedimentos — numa palavra, cobra autonomia do 

professor. Ao mesmo tempo, diz que a profissionalização do professor exige transformação 

dos estabelecimentos escolares e evolução dos outros ofícios, assim como dos inspetores, 

diretores e formadores e propõe como cerne desse exercício profissional o professor reflexivo. 

Pensemos nas competências exigidas ao professor por outro ângulo, quando se afirma 

que elas pretendem superar certos limites inscritos no termo qualificação/profissionalização. 

Nesse caso, a qualificação teria uma abordagem apenas mercadológica do capital e haveria sua 

redução a uma força de produção somente. Nesse caso, a qualificação nada mais seria que a 

capacidade de trabalhar que transforma as pessoas em força de trabalho. Nessa definição de 

competência como sinônimo de qualificação/profissionalização pretendida há um conceito 

diferenciado com este significado: possibilidade multivariada de uso dessa capacidade de 

trabalho consoante às novas necessidades do processo de acumulação.  

Há, portanto, um deslocamento da valorização do componente intelectual do trabalho 

do professor em detrimento do componente físico-muscular; e nesse jogo intelectual o 

trabalho do professor, conforme o texto n. 4, tem como componente fundamental a 

linguagem: instrumento a ser empregado para tirar o aluno da condição de espectador passivo, 

produzindo aprendizagens significativas para que este possa estabelecer relações de 

reciprocidade com o objeto de conhecimento. Faz-se uma ligação entre teoria e prática 

reconhecendo-se que o contexto mais próximo do aluno é o de sua vida pessoal, cotidiana e de 
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suas conivências. Assim, há uma ponte entre o que se ensina na escola e o que aluno faz e 

vive na comunidade. Nessa proposta, a influência piagetiana se mostra na medida em que se 

quer moldar um aluno apto a produzir e criar, e não apenas repetir o que aprende porque o 

trabalho é o contexto mais importante do ensino médio. Conforme a LDB em seus artigos 35 e 

36, o ensino médio integra a educação básica e deve promover a autonomia do aluno. 

A leitura desses textos permite fazer algumas generalizações porque são importantes 

referências teóricas e práticas para os professores e, após o curso de formação, podem ser 

incorporados ao trabalho docente. Essa postura os formadores esperam dos professores do 

ensino médio. A exemplo de Silva (1999a), se o professor acredita que os aspectos 

reguladores são evidentes e precisam ser pensados a fim de que a autonomia do sujeito e sua 

consciência cedam lugar a um mundo social constituído antes daquele sujeito na linguagem e 

pela linguagem, decerto não vai incorporar cegamente o proposto. Um exemplo de ação 

reguladora é apresentado em forma de plano de unidade construído como modelo para o 

professor. Isso é comum nos cursos de formação. O modelo a seguir baixo foi apresentado 

durante o curso de formação em Goiás. Não há aqui intenção de criticar sua qualidade, mas 

podemos pensar na presença deste direcionamento pedagógico desta forma: nesse caso, há um 

descentramento do sujeito soberano na escolha de seu planejamento pedagógico que faz 

desaparecer a autonomia do professor? Observa-se que os textos de 5 a 8 se inspiram na 

proposta pedagógica contida nos parâmetros curriculares, exceto os textos que apresentam as 

teorias das inteligências múltiplas. 
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QUADRO 1 – Plano de unidade interdisciplinar com seqüências de desenvolvimento — Tema: Vida colonial nos EUA — Recursos e materiais: 
quilts e suprimentos musicais, espaço reservado para dança, formato de projeto de pesquisa. 
 
 

 HABILIDADES 
LINGÜÍSTICAS 

HABILIDADES 
MATEMÁTICAS 

HABILIDADES 
VISUAIS 

HABILIDADES 
CINESTÉSICAS 

HABILIDADES 
MUSICAIS 

HABILIDADES 
INTERPESSOAIS 

HABILIDADES 
INTRAPESSOAIS 

HABILIDADES 
NATURALISTAS 

Resultados 
do  

aluno 

Escrever um 
esboço de 
personalidade 
biográfico 

Aplicar formas 
geométricas a uma 
colcha de retalhos 

Dançar um reel 
ou uma dança de 
quadra tradicional 

Fazer uma colcha 
ou uma tapeçaria 
de parede 

Compor um 
acompanhamento 
musical 

Obter perspectivas 
diferentes sobre o 
uso da terra 

Conduzir um 
projeto de pesquisa 
da própria escolha 

Explicar como os 
colonos usavam 
as plantas nativas 
ou os animais 

Tarefas de 
desenvolvimento 

1. Escolher um 
indivíduo da 
América colonial 
2. Reunir 
informações de 
três fontes 
3. Escrever um 
esboço segundo 
os critérios do 
professor 
4. Solicitar ajuda 
do professor e dos 
colegas 
5. Reescrever o 
esboço 

1. Usando papel-
cartão colorido, 
recortar quadrados, 
retângulos, 
trapézios, 
triângulos retos, 
isósceles e 
escalenos 
2. Dispô-los em 
padrões. 
3. Identificar 
partes geométricas, 
ângulos 
congruentes e 
simetria 

1. Andar 
seguindo os 
passos de Virgília 
Reel 
2. Dançar os 
passos com 
música 
3. Exercitar a 
dança 
4. Apresentar a 
dança para outra 
turma 

1. Transferir os 
moldes da colcha 
de papel-cartão 
para o tecido 
2. Aprender as 
técnicas de 
recortar e 
emendar 
3. Costurar uma 
colcha ou uma 
tapeçaria de 
parede 

1. Ouvir a música 
da América 
Colonial 
2. Escolher um 
instrumento de 
aula simples 
3. Praticar a 
execução de um 
instrumento 
4. Tocar o 
acompanhamento 
para a canção 
colonial 

1. Aos pares, 
representar um 
colono americano e 
um índio americano 
2. Discutir os 
direitos do uso da 
terra 
3. Juntar-se a outro 
par 
4. Identificar 
diversos pontos de 
vista 

1. Identificar um 
interesse sobre a 
época colonial 
2. Utilizar diversos 
recursos para 
aprender sobre o 
assunto 
3. Seguir o formato 
de pesquisa 
fornecido pelo 
professor 
4. Identificar um 
produto ou forma 
para compartilhar a 
pesquisa 

1. Utilizar a internet 
ou outras fontes de 
pesquisa para 
identificar plantas 
ou animais nativos 
das 13 colônias 
2. Fazer uma lista 
de como os colonos 
utilizavam as 
plantas e os animais 
3. Fazer um 
pequeno caderno 
de anotações com 
desenhos ou 
descrições das 
plantas ou dos 
animais e explicar 
como eles eram 
utilizados pelos 
colonos 

Medidas de 
avaliação 

Apresentar a 
cópia final do 
esboço de 
personalidade 

Apresentar um 
padrão com formas 
geométricas 
identificadas 

Apresentar a 
dança para outras 
pessoas 

Acrescentar o 
quilt costurado ou 
a tapeçaria de 
parede 

Acompanhar uma 
canção gravada 
com seu próprio 
instrumento 

Explicar as diversas 
perspectivas do uso 
da terra 

Apresentar um 
projeto de pesquisa 
independente 

Apresentar um 
caderno com 
informações sobre 
plantas ou 
animais 

 
Seqüência da Unidade: _____________________________________________________________________  
Fechamento da Unidade:  
 
Fonte: CAMPBELL, CAMPBELL e DICKINSON, 2000. 
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Texto n. 5 
Interdisciplinaridade – um novo paradigma curricular (Rosamaria Calaes 
de Andrade) 
Para discutirmos o tema “interdisciplinaridade”, começaremos pela 
compreensão de alguns termos específicos, conceituando-os com clareza. 
INTER/DISCIPLINAR/IDADE deriva da palavra primitiva DISCIPLINAR (que 
diz respeito à disciplina), por prefixação (INTER – ação recíproca, comum) e 
sufixação (DADE – qualidade, estado ou resultado da ação). Disciplina 
refere-se à ordem conveniente a um funcionamento regular. Originariamente 
significa submissão ou subordinação a um regulamento superior. Significa 
também “MATÉRIA (campo de conhecimento determinado que se destaca 
para fins de estudo) tratada didaticamente, com ênfase na aquisição de 
conhecimentos e no desenvolvimento de habilidades intelectuais”. É uma 
palavra muito presente em instituições como o exército, a fábrica e a Igreja, 
que valorizam a disciplina na formação de seu pessoal. A utilização desta 
mesma palavra para denominar os conteúdos escolares refere-se tanto à 
necessidade de submeter-se a mente à mesma ordem que controla o corpo 
dos educandos, quanto ao tratamento didático que deve ser dado a cada 
matéria escolar. De posse destes conceitos básicos, vamos analisar os 
diversos tipos de composição curricular: – MULTIDISCIPLINAR: modelo 
fragmentado em que há justaposição de disciplinas diversas, sem relação 
aparente entre si; – PLURIDISCIPLINAR: quando se justapõem disciplinas 
mais ou menos vizinhas nos domínios do conhecimento, formando-se áreas 
de estudo com conteúdos afins ou coordenação de área, com menor 
fragmentação; – INTERDISCIPLINAR: com nova concepção de divisão do 
saber, frisando a interdependência, a interação, a comunicação existentes 
entre as disciplinas e buscando a integração do conhecimento num todo 
harmônico e significativo; – TRANSDISCIPLINAR: quando há coordenação 
de todas as disciplinas num sistema lógico de conhecimentos, com livre 
trânsito de um campo de saber para outro. O modelo multidisciplinar, 
presente na escola ainda hoje, desconsidera as características e necessidades 
do desenvolvimento cognitivo do aluno, dificultando a percepção da 
inteireza do saber e do ser humano. Para resgatar esta inteireza perdida e 
possibilitar uma visão da totalidade do conhecimento é que estamos 
propondo o modelo interdisciplinar. Quanto mais se acelera a produção do 
saber humano, mais se faz necessário garantir que não se perca a visão do 
todo. E hoje, o acervo de conhecimentos da humanidade dobra-se a cada 
quatro anos, havendo previsão de que dobrar-se-á a cada dois anos, a partir 
do ano 2000. As escolas, de modo geral, trabalham com coordenação de 
área, numa tentativa de superar as deficiências do currículo multidisciplinar. 
Mas, na prática, o que vemos acontecer é a simples “coordenação de 
matéria” — (reuniões de professores que lecionam o mesmo conteúdo em 
séries distintas), garantindo-se, assim, a interação vertical — de uma série 
para outra — mas não a superação do modelo multidisciplinar. No entanto, a 
coordenação de área, bem conduzida, poderia ser o primeiro passo para a 
transformação curricular, rumo a um modelo interdisciplinar. A verdadeira 
coordenação de área consistiria em reunirem-se os professores de conteúdos 
afins, para planejarem em conjunto seu programa, a partir de um eixo 
comum, teórico ou metodológico. Por exemplo, a coordenação de área de 
línguas poderia ser estabelecida a partir do eixo da lingüística, que é a base 
do ensino e da aprendizagem do Português e do Inglês, e/ou do eixo 
metodológico, pela didática do texto. O que não é possível é submetermos os 
alunos a uma aprendizagem tradicional da língua estrangeira. (GOIÁS, 
2004/2006). 
 



 155

Texto n. 6  
 
A teoria das inteligências múltiplas — breve histórico 
 
– noção tradicional de inteligência (testes de Q.I.) é muito limitada. 
– ênfase maior nas inteligências lingüística e lógico-matemática. 
– 1983 — Dr. Howard Gardner — Projeto Zero da Universidade de 
Harvard: 8 diferentes tipos de inteligências para descrever o potencial 
humano de crianças e adultos. 
Inteligências — algumas definições de Howard Gardner: 
– um grupo de habilidades que possibilita a uma pessoa resolver problemas 
encontrados na vida real; 
– capacidade para gerar novos problemas e criar novas soluções, o que 
envolveria gerar novos conhecimentos; 
– habilidade de criar um produto eficiente ou oferecer um serviço que é 
valorizado em uma determinada cultura. 
Pontos-chave na teoria das IM 
– Todas as pessoas possuem as oito inteligências em níveis variados. 
– Essas inteligências estão localizadas em áreas diferentes do cérebro e 
podem trabalhar independentemente ou juntas, de maneira complexa. 
– Pode-se melhorar a educação enfocando as inteligências múltiplas dos 
nossos alunos. 
 
 
QUADRO 2 – Inteligências múltiplas 
 
 

 

Fonte: GARDNER, 1995.  

INTELIGÊNCIAS COMPONENTES CENTRAIS 

Lingüística Sensibilidade aos sons, estrutura, significados e funções 
das palavras e da linguagem 

Lógico-
matemática 

Sensibilidade a/e capacidade de discernir padrões 
lógicos ou numéricos; capacidade de lidar com longas 
cadeias de raciocínio 

Visual 
Capacidade de perceber com exatidão o mundo 
visuoespacial e de realizar transformações nas próprias 
percepções iniciais 

Corporal-
cinestésica 

Capacidade de controlar os movimentos do próprio 
corpo e de manipular objetos habilmente 

Musical Capacidade de produzir e apreciar ritmo, tom e timbre; 
apreciação das formas de expressividade musical 

Interpessoal 
Capacidade de discernir e responder adequadamente 
aos estados de humor, temperamentos, motivações e 
desejos das outras pessoas 

 
Intrapessoal 

Acesso à própria vida de sentimento e capacidade de 
discriminar as próprias emoções; conhecimentos das 
forças e fraquezas pessoais 

 
Naturalista 

Perícia em distinguir entre membros de uma espécie; 
em reconhecer a existência de outras espécies próximas 
e em mapear as relações entre várias espécies 



 156

Texto n. 7 
Exemplo um: Planejamento da aula/unidade com as inteligências múltiplas 
Título da aula/unidade: Fotossíntese: Transformação da luz solar em 
alimento. 
Objetivo(s) da aula/unidade: os alunos aprenderem o processo da 
fotossíntese através de oito modos. 
Resultados previstos para os alunos: os alunos serão capazes de explicar o 
processo da fotossíntese visual, lógica, lingüística ou musicalmente, e de 
relacionar o conceito da transformação e da mudança às suas próprias vidas. 
Recursos ou material da aula: exposição de cartazes ou gráficos do processo 
da fotossíntese, várias fitas ou CDs musicais, aparelho de som, aquarelas, 
livros de ciências e mudas de plantas. 
 
 ATIVIDADES DE APRENDIZAGEM 

Lingüísticas 
Ler o texto do livro que descreve a 
fotossíntese e aprender o 
vocabulário adequado 

Lógico-matemáticas 
Criar uma linha de tempo das 
etapas da fotossíntese 

Visuoespaciais 
Com aquarelas, pintar o processo 
da fotossíntese 

Corporal-cinestésicas 
Representação dos “personagens” 
envolvidos no processo da 
fotossíntese 

Musicais 
Criar uma colagem musical com 
diferentes peças musicais que 
representem a seqüência dos passos 
envolvidos na fotossíntese 

Interpessoais 
Em pequenos grupos, discutir o 
papel transformativo dos 
cloroplastos na fotossíntese e 
traçar paralelos com a vida dos 
alunos 

Intrapessoais 
Escrever um tópico de diário que 
reflita uma experiência 
pessoalmente transformadora e 
compará-la à fotossíntese 

Naturalistas 
Comparar mudanças que crescem 
com luz suficiente com outras que 
crescem sem luz adequada 

 

Seqüência da unidade: 1. atividade lingüística; 2. atividade lógico-
matemática; 3. atividade corpocinestésica; 4. atividade visuespacial; 5. 
atividade naturalista; 6. atividade musical; 7. atividade interpessoal; 8. 
atividade intrapessoal. 
Procedimentos de avaliação: 1. nota da linha do tempo matemática e/ou 
pintura; 2. pedir aos alunos para avaliarem as representações e/ou canções 
uns dos outros. (CAMPBELL; CAMPBELL; DICKINSON, 2000). 
 
Texto n. 8 
Os projetos de trabalho: uma forma de organizar os conhecimentos 
escolares — Fernando Hernandez (fragmentos) 
A proposta que inspira os Projetos de trabalho está vinculada à perspectiva 
do conhecimento globalizado e relacional. Essa modalidade de articulação 
dos conhecimentos escolares é uma forma de organizar a atividade de ensino 
e aprendizagem, que implica considerar que tais conhecimentos não se 
ordenam para sua compreensão de uma forma rígida, nem em função de 
algumas referências disciplinares preestabelecidas ou de uma 
homogeneização dos alunos. A função do projeto é favorecer a criação de 
estratégias de organização dos conhecimentos escolares em relação a: 1) o 
tratamento da informação, e 2) a relação entre os diferentes conteúdos em 
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torno de problemas ou hipóteses que facilitem aos alunos a construção de 
seus conhecimentos, a transformação da informação procedente dos 
diferentes saberes disciplinares em conhecimento próprio. 
[...] Definitivamente, a organização dos Projetos de trabalho se baseia 
fundamentalmente numa concepção da globalização entendida como um 
processo muito mais interno do que externo, no qual as relações entre conteúdos 
e áreas de conhecimento têm lugar em função das necessidades que traz consigo 
o fato de resolver uma série de problemas que subjazem na aprendizagem. Esta 
seria a idéia fundamental dos Projetos. A aprendizagem, nos Projetos de 
Trabalho, se baseia em sua significatividade, à diferença dos Centros de 
interesse, que, segundo uma professora da escola, “baseiam-se nas descobertas 
espontânea dos alunos”. Globalização e significatividade são, pois, dois aspectos 
essenciais que se plasmam nos Projetos. (HERNANDEZ, 1998). 

Após a leitura dos fragmentos dos textos, percebe-se que não demonstram 

reconhecer a arena de opiniões que é a educação nem os profundos debates e conflitos nos 

meios educacionais, nem uma crescente desconfiança de que a educação possa ser um 

instrumento social poderoso de controle e domínio de condutas.  

Para César, ocorre o seguinte quanto à questão da elaboração dos parâmetros: 

O conceito de qualidade está vinculado à construção dos Parâmetros visto que 
aparece enquanto uma justificativa para a sua elaboração. Entretanto, o 
conceito de qualidade surge como um dado objetivo e naturalizado, apagando 
todo e qualquer conflito que possa permear seu significado. Analisar o conceito 
de qualidade empregado no discurso dos Parâmetros significa desconstruir o 
seu sentido de uso e reconstruir um novo sentido, para deste modo descobrir os 
usos e abusos que implicam a sua utilização. A utilização do conceito de 
qualidade presentes nos PCN constitui uma armadilha advinda dos projetos 
políticos liberais ou neoliberais, que justificam por meio da racionalidade e 
necessidade de quantificar resultados, classificar situações e distribuir 
recursos em função da dita qualidade. (2004, p. 121). 

Críticas variadas como a de César demonstram inequívocas diferenças de opinião sobre o 

texto reformista do ensino médio porque não há consenso possível quando a educação está em 

evidência, o que se coaduna com o que se afirma sobre a importância social da escola.  

A opção pelo caminho único baseado na idéia de transversalidade nos remete ao 

texto 5, onde aparecem os termos “interdisciplinar”, “multidisciplinar” e “transdisciplinar”, 

cuja gênese única se localiza nos anos de 1960, como resultado do debate crítico aos sistemas 

de conhecimento que se tornavam excessivamente especializados. Propõem-se o rompimento 

das camisas-de-força da disciplinarização e, portanto, a superação da organização dos 

currículos da escola inaugurada na modernidade. Mas vê-se um risco nessa propositura: como 

abortar a disciplinarização sem perder importantes experiências educacionais já existentes? O 

processo de disciplinarização garantiu a cientificidade do conhecimento, como realizar a 

interdisciplinaridade também a e esta garantir? Assim, nos anos iniciais do século xx, os 

atuais educadores propõem a interdisciplinaridade porque acreditam na transformação do 
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aluno, do cidadão, da sociedade e do mundo. Mas essa nova epistemologia seria tão poderosa 

como instrumento de transformação? 

César afirma que: 

As disciplinas têm de ser pensadas como inerentes ao processo de 
escolarização do saber, fundamental para a configuração do indivíduo 
moderno. Não é possível pensar o conhecimento para além da sua forma 
disciplinar, porque ele mesmo foi engendrado dessa forma, isto é, uma forma 
de produção do conhecimento que é disciplinar. Em se tratando do 
conhecimento pedagogizado ou da escolarização dos saberes, equação 
fundamental para se pensar o processo de escolarização moderna, a 
interdisciplinaridade é um conceito paradoxal por excelência, pois tenta 
romper justamente com as próprias bases sobre as quais está fundada, é 
como se tratasse de “cortar o galho no qual se está sentado”! Só se pode 
quebrar com a estrutura disciplinar a partir de uma recusa absoluta da 
modernidade pedagógica e de seu conceito de sujeito da educação, o que 
seria impossível e mesmo impensável. Afinal, romper com a modernidade 
significaria romper com uma noção de sujeito que impera nos processos 
escolares. O máximo que se poderá fazer é manter um questionamento 
constante sobre as condições de possibilidade de produção dos saberes, o 
que certamente não é pouco. (2004, p. 132–33). 

Diferentemente do que diz César sobre um possível rompimento com a noção de sujeito 

soberano, nos modelos atuais da sociedade se espera que o indivíduo se responsabilize por sua 

formação, sua autodisciplina, sua autonomia fundadora de suas ações e eternize o modelo de 

sujeito soberano criado antes pela modernidade ocidental. 

Os textos que apresentam a lista das competências a serem desenvolvidas no ensino 

médio se coadunam com os princípios pedagógicos estruturadores dos currículos desse nível 

de ensino (PCNEM): identidade, diversidade, autonomia, interdisciplinaridade e 

contextualização. Com esses princípios espera-se que o indivíduo busque ao longo da vida um 

desempenho dirigido para alcançar dadas competências escolhidas antes e que para tal haja 

disciplinas escolares que conduzam essa ação. Tanto externa como internamente, essa 

regulação de conduta produz um tipo de homem que, percebido pela lista apresentada, forma 

o ideal, a perfeição máxima que se espera de um indivíduo que desempenha ou produz.  

É um modelo centrado na conduta automática das ações porque não se escolhe o 

caminho e que traz a possibilidade de dois acontecimentos: a morte da história pessoal e um 

poderoso processo de alienação. Na medida em que se fechou a proposta do ensino médio em 

currículos, a liberdade de escolha dos caminhos educacionais tomou a direção controladora 

das demais reformas anteriores ocorridas no Brasil. A pseudoautonomia tornou impossível 

uma utopia da liberdade educacional, que moveu as lutas anteriores aos anos de 1980. Há um 

corte no desenrolar dessa história, uma descontinuidade para se retomar antigos hábitos 

praticados nos anos de 1970, observável no interior das escolas e relatada aqui.  
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Também no interior das escolas está o currículo, acerca do qual Silva afirma: 

“independente do significado que se dê ao currículo, este estará evoluindo e em processo de 

regulação e governo da conduta humana” (1999a, p. 15). Ante essa regulação da conduta, 

pode-se criar a mentalidade neotecnicista da atualidade, que se impõe na formação dos jovens. 

É por isso que os textos apresentados nos cursos de formação de professores em Goiás têm 

uma mensagem atravessada pela sociedade de consumo, sendo mais um instrumento que a faz 

funcionar para o bem ou para o mal; e aqui não cabe fazer julgamento. Essa concepção apaga 

os conceitos de um discurso fundado na resistência e na participação política, formulado com 

base nos processos de redemocratização e na Constituição cidadã de 1988 e que produza a 

incorporação de novas idéias advindas da globalização econômica. 

Segundo César (2004), prega-se uma solução de caráter nacional e estrutural para os 

problemas educacionais que, no mínimo, é duvidosa e conservadora quanto à solução de uma 

crise. O currículo é uma forma de o Estado controlar a conduta dos agentes educacionais, pois 

sua regulação se funda na relação direta entre currículo e sistema nacional de avaliação. Uma 

reforma assim é conservadora, visto que a existência desse currículo nacional restaura uma 

clássica divisão do trabalho entre os que planejam e os que executam. Retira-se a autonomia 

das escolas porque se preserva aquilo que deve ser ensinado e como deve ser ensinado. 

Para César, podem ser formulados alguns questionamentos: 

Entretanto, as questões que deveriam ser colocadas seriam de outra natureza: 
qualidade em que e para quê? Quem a define? Por que e para quê se define a 
qualidade? Ou ainda, o que se entende por qualidade? Por que se deseja a 
qualidade? Para que se busca a qualidade? Em se tratando da “nova ordem 
das coisas”, o termo qualidade remete a perfeição ou excelência, a qualidade 
é a satisfação das necessidades e expectativas dos clientes. Assim, a aferição 
da qualidade se situa nas mãos do cliente, sendo este o marco da referência. 
A idéia de qualidade centrada na satisfação do cliente remete a uma falsa 
idéia de autonomia do sujeito, que supostamente escolhe e afere a qualidade 
de determinado produto. Essa autonomia é falsa porque o sujeito que obtém 
o produto não possui seus próprios padrões de qualidade. Os padrões de 
qualidade já foram estabelecidos anteriormente pelos produtores e os clientes 
participam desse jogo em que supostamente estariam buscando e exigindo 
qualidade. Para os estudantes, o que seria uma escola com qualidade? 
Haveria uma infinidade de respostas possíveis, mas os padrões de qualidade 
determinados por um Estado regulador que produz as suas próprias idéias de 
qualidade constituem a resposta que servirá de referência aos estudantes. 
(2004, p. 122). 

Com base na leitura geral dos textos usados nos cursos de formação, pretende-se que 

estabeleçam os referenciais para os professores do ensino médio construírem seus discursos 

pelo processo de apropriação. Esses referenciais presentes nos discursos dos textos, quadros, 

desenhos e modelos apresentados aos professores vêm associados a um conjunto de ações já 
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previstas no Projeto Escola Jovem53 que conformam a carta de intenções do Brasil para as 

reformas do ensino médio no território nacional. Todos os discursos presentes que configuram 

a macropolítica — que pode ser denominada de educação maior — foram criados nos 

gabinetes com base em informações e consultas prévias e objetivam estabelecer a visão geral 

de como o Estado observa e quer organizar o ensino médio. Como todo discurso, esse nasce 

para regular e projetar a identidade pedagógica para a confecção oficial do conhecimento 

educacional. Em A ordem do discurso, Foucault afirma, sobre esse tipo de produção 

discursiva, o seguinte:  

Suponho que em toda sociedade a produção do discurso é ao mesmo tempo 
controlada, selecionada, organizada e redistribuída por certo número de 
procedimentos, que tem por função conjurar seus poderes e perigos, dominar 
seu conhecimento aleatório e esquivar de sua pesada e terrível materialidade. 
(2004c, p. 8–9). 

A consciência dessa face oculta da produção dos discursos provoca surpresas, 

inquietações, crises e tensões porque inauguram, em palavras e ações, novas formas de 

trabalho cujo prolongamento não pertence a quem as recebe. São palavras de uma nova ordem 

a ser construída, que quer instituir e se instituir como estatuto de verdade proclamado como 

tal. A aceitação natural dos discursos como dispositivos reguladores se fará porque essa é a 

natureza do discurso oficial. Nesses discursos, ocorrem processos de exclusão de falas, 

interdição e apagamento de sentidos que objetivam instituir um discurso oficial hegemônico 

para os processos reformistas. O direito privilegiado ou exclusivo do sujeito que fala, ou dos 

organismos nacionais e internacionais que falam, produz certos jogos de linguagem que, 

hibridando discursos, provocam subjetivações no sujeito que os recebe. 

Em seus estudos sobre a influência desse discurso curricular oficial hegemônico, 

Lopes afirma: 

De forma a entender essa influência do discurso curricular oficial sobre a 
produção do conhecimento escolar, bem como interpretar o processo de 
apropriação de teorias curriculares por esse discurso, venho trabalhando com 
o conceito de recontextualização, de Brasil Bernstein (1996, 1998). A 
recontextualização constitui-se a partir da transferência de textos de um 
contexto a outro, como por exemplo da academia ao contexto oficial de um 
Estado nacional ou do contexto oficial ao contexto escolar. Nessa 
recontextualização, inicialmente há uma descontextualização: textos são 
selecionados em detrimento de outros e são deslocados para questões, 
práticas e relações sociais distintas. Simultaneamente, há um 
reposicionamento e uma refocalização. O texto é modificado por processos 
de simplificação, condensação e reelaboração, desenvolvidos em meio aos 
conflitos entre os diferentes interesses que estruturam o campo de 
recontextualização. (2002, p. 391). 

                                                 
53 Projeto financiado pelo BID; é apresentado em forma de carta de intenções para a reforma do ensino médio e 
contêm as diretrizes a serem seguidas e cumpridas pelo parceiro que solicita o financiamento. 
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Esses processos ocorrem e se ampliam na reforma educacional pelo seu caráter 

híbrido. Conforme afirmam Lopes (2002) e Dussel e Caruso (2002), para entender os 

discursos é necessário abandonar a visão de um território fixo e a noção de um poder 

verticalizado, adotando-se a visão de um discurso polifônico e um poder circular constituído 

em rede. Lopes (2002) afirma que os PCNEM podem ser interpretados como híbrido de 

discursos curriculares produzido por processos de recontextualização. Formam-se, assim, 

novas soluções, pela associação de textos de matrizes teóricas distintas. Os textos são 

desterritorializados, deslocados das questões que levaram à sua produção e relocalizados em 

novas questões e novas finalidades educacionais. Por isso, as ambigüidades são obrigatórias e 

conseqüentes de seu processo seletivo de construção. Nesse caso, não há um sentido negativo 

de adulteração de textos supostamente originais, mas revela-se a produção de novos sentidos 

cumprindo finalidades sociais distintas.  

Quando se deslocam conceitos ou categorias para formar novos textos, corre-se o risco de 

se embaralharem os sentidos pelo surgimento de várias ambigüidades que dificultam a leitura e a 

interpretação. O uso de vasto vocabulário técnico traz certo hermetismo. Portanto, desterritorializar 

certos textos para a educação traz um risco que não é pequeno, pois ao se aplicarem as teorias 

propostas os resultados podem ser diferentes do esperado. Textos de refinamento acadêmico 

como o PCNEM, às vezes, não são apreendidos com clareza pelos professores, provocam 

confusão e solapam possibilidades de transformar a educação como se quer. 

A redação de textos sempre foi problemática, pois tanto as academias quanto os 

técnicos dos órgãos oficiais empregam jargões e jogos de linguagem que dificultam a leitura 

dos professores. Mesmo bem-intencionados, às vezes resultam em propostas inócuas não 

porque o professor os rejeitem para aplicação, mas porque simplesmente não entendem o 

campo semântico. Eis um exemplo simples e claro: para saber se os professores estão 

aplicando o que se pede como transformação e aquisição de habilidades, é preciso 

compreender que Gardner não criou sua teoria pensando em aplicá-la à educação. Essa área 

da neurociência é relativamente jovem, é importante, mas distante da formação inicial do 

professor. Este precisa de muito apoio e acompanhamento para aplicá-la concretamente. 

Não serão as formações continuadas e aligeiradas que darão conta desse avanço que 

se quer na pesquisa e no estudo de conhecimentos avançados; é necessário tornar a formação 

continuada um mecanismo dentro das escolas. É preciso investir nas pesquisas que estudem in 

loco a educação média. É preciso coragem de ir até a escola não apenas para parcerias, mas 

também para propor um esforço maior de permanência dos pesquisadores acadêmicos que 

dominam as ciências da educação. Certos hábitos de exclusão, certas políticas locais e 
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estaduais desperdiçam, no interior das escolas, os talentos de vários professores mais aptos à 

pesquisa ou mais esforçados que buscam a constância da auto-formação e cujas posições 

críticas são alijadas para que tudo permaneça como está: na repetitividade que se observa no 

cotidiano das escolas.54  

Na atualidade, pede-se ao professor que tenha autoconfiança, liderança e outras 

competências; mas se colhe o fruto de uma educação que, em sua estrutura e composição, é 

autoritária e mantém um ranço ou resquício do modelo educacional tecnicista adotado pela 

ditadura de 1964, que deixou esse saldo funesto. Trata-se de superar uma memória coletiva 

que ainda assombra as escolas e transparece nas relações de trabalho, nos costumes herdados, 

cristaliza-se e eterniza-se pela submissão dos docentes. Palavras de ordem como 

contextualização, interdisciplinaridade, competências, ensinar por projetos, aprendizagem 

significativa, sociointeracionismo, construtivismo, inteligências múltiplas, professor 

reflexivo, cidadania global, ética, transdisciplinaridade e outras instituem um discurso 

formador cuja longevidade é comprometida pelo mecanismo da flexibilização, que subjaz a 

elas e as permeia, facilitando a decretação de sua morte antecipadamente, se necessário. 

Como todo objeto construído por um conjunto de condições ancoradas na pós-

modernidade, essas palavras trazem a marca da transitoriedade e a provisoriedade desse 

tempo histórico. São objetos cuja invenção serve a um propósito definido de um projeto que 

se planeja para uma dimensão especialmente produtiva do ponto de vista econômico, em 

detrimento de sua dimensão cultural mais ampla; conforme Lopes (2002), nascem nas 

diretrizes curriculares para o trabalho, a cidadania, a vida pessoal e a convivência. São 

dinâmicas do trabalho, da cidadania global e da vida pessoal que, quanto à modernidade, 

aceleram-se, refletindo as complexas transformações que ocorrem na atualidade. 

No futuro, reajustes e flexibilizações trarão outras palavras de ordem para a 

educação, pois no sistema econômico atual as teorias que sustentam o capitalismo pós-

industrial propõem ações que nunca terminam na busca da infinita qualidade total de 

funcionamento de qualquer sistema, que deve ser regulado e reajustado sempre que necessário 

para se aperfeiçoar o desempenho e aumentar a produtividade. Isso pode ser constatado nas 

imensas listas de competências para o professor e para o aluno, às quais podem ser 

acrescentadas, suprimidas ou transformadas. 

Aos textos reformistas que tratam das competências na educação, subjazem a 

contextualização, associada com a interdisciplinaridade, e, na expressão educar para a vida, 

                                                 
54 Ver Demo (2000). 
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uma continuidade discursiva com as antigas teorias progressivistas de Dewey e algumas 

teorias eficientistas. Originárias dos Estados Unidos, essas teorias foram fundadas por 

movimentos acadêmicos contrários e, como tal, contraditórios. No processo de apropriação e 

incorporação delas aos documentos da reforma, foram refocadas, e isso gerou certa 

ambigüidade e incoerência no texto. Intencionalmente ou não, a presença dessas ambigüidades 

sugere formas de legitimação discursiva que facilitam a aceitação dos discursos da reforma nos 

diferentes grupos sociais que se caracterizam por uma grande diversidade de pensamentos. 

Nos textos oferecidos aos professores nos cursos de formação continuada em Goiás, 

acontece a proposta de formação de habilidades conforme a tradição dos eficientistas, que 

associam a aprendizagem situada com a aprendizagem contextual. Em estudo sobre esta 

associação proposta conforme os PCNEM, Lopes esclarece: 

Nos PCNEM, afirma-se também que a aprendizagem situada é originária de 
programas de preparação profissional. Realmente, identifica-se que tal noção 
de aprendizagem situada é a mesma que fundamenta projetos de ensino e 
aprendizagem contextual (Contextual Teaching and Learning — CTL), em 
franco desenvolvimento nos EUA desde os anos 90 (Berns & Erickson, 2001; 
Khan & Brown, 2000; Zukas & Malcolm, 2000). Recuperando idéias de 
Dewey, Bruner e Piaget, e por vezes não se afastando da formação de 
habilidades na tradição dos eficientistas, esses trabalhos associam a 
aprendizagem situada, a aprendizagem contextual e o atendimento às 
demandas da nova economia. De forma similar aos parâmetros, tais trabalhos 
enfatizam a resolução de problemas e o currículo integrado, na modalidade 
interdisciplinar, e vêem o construtivismo como a forma de superar o modelo 
comportamentalista influente em uma formação profissional que não mais se 
adapta aos novos modelos de trabalho. (2002, p. 394). 

O sentido geral de todos os textos lidos até aqui sugere que: as competências 

objetivam à formação pelo desempenho; são exigidas competências abstratas mais próximas 

da flexibilização do sistema de produção do capitalismo pós-industrial. Desse abstrato, 

pretende-se realizar simultaneamente tarefas múltiplas pelo professor, como tomar decisões, 

solucionar problemas, trabalhar em equipe, desenvolver pensamento divergente e crítico; os 

princípios construtivistas e sociointeracionistas críticos são associados a princípios 

eficientistas e progressivistas. Todos os desempenhos esperados são mobilizados para atender 

às solicitações do mercado de trabalho. Todo conhecimento é considerado como importante 

apenas se é capaz de produzir vantagens e benefícios econômicos.  

A importância da formação continuada para a profissionalização do professor é 

relevante para haver transformações no ensino médio. Conforme a ANFOPE (1998), a 

formação continuada é uma das dimensões importantes para materializar uma política global para 

o profissional da educação, articulada com a formação inicial e a condições de trabalho, salário e 

carreira; deve ser entendida como continuidade da formação profissional, proporcionando novas 
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reflexões sobre a ação profissional e novos meios para desenvolver e aprimorar o trabalho 

pedagógico. Trata-se da construção permanente do conhecimento e desenvolvimento profissional 

a partir da formação inicial e vista como proposta mais ampla, de hominização, na qual o homem 

integral, ao se produzir, também se produz em interação com o coletivo. 

Esse curso de formação continuada, apesar de seu aligeiramento e do reforço de sua 

concepção pragmática e teórica (conteudista), é uma retomada importante de reflexão das 

teorias/práticas para o ensino médio, após anos de descaso. Decerto, ainda não há condições 

de analisar todos os seus efeitos em sala de aula, porque é necessário tempo para a 

implementação total de suas propostas.55 O maior destaque de seu efeito ocorre na proposta de 

ensinar por projetos: em todas as escolas estaduais pesquisadas da Micro-região do Rio 

Vermelho, estes ocorrem e abrangem numerosos temas e conteúdos do PCNEM com um 

grande número de alunos participantes, em que o trabalho de pesquisa é feito tanto intramuros 

quanto extramuros, revitalizando o ensino médio como se pretende. Falta apenas um pouco de 

subsídio financeiro para as pesquisas de campo, conforme afirmaram vários professores nas 

visitas feitas às escolas que trabalham nesses projetos envolvendo a comunidade e que 

entusiasmam os alunos. Tais projetos são mais caros, e as verbas recebidas nem sempre 

cobrem os gastos que provocam. Seus temas geradores são variados, às vezes extrapolam o 

currículo proposto pelos PCNEM.  

É necessário que os cursos de formação continuada prossigam e que sejam mais 

freqüentes e alongados para esclarecer dúvidas e sugerir referenciais teóricos cujo campo 

semântico facilite a leitura para alguns professores os interpretarem, pois os textos existentes 

no mercado editorial, pela sua multiplicidade de vozes, às vezes embaralham os sentidos. Os 

cursos de formação continuada se tornam um divisor de águas entre a inércia anterior e a 

tentativa de revitalização que ocorre com a proposta dos projetos de estudos. 

 
3.3.3  Fala dos professores cursistas da formação continuada do curso da reforma curricular 
do ensino médio em goiás — Projeto Escola Jovem presentes nas entrevistas 

 

Como ser humano, o professor não é mero espectador da vida: sua sensibilidade 

transforma suas emoções em grandes vivências. Ele explora e manipula o meio onde está 

imerso, desenvolvendo e desfrutando os atos significativos do cotidiano, transformando-se, 

para se adaptar ao dinamismo da vida. Em suas relações com o meio, constrói um simbolismo 

representativo do mundo, e sua palavra denomina e significa para instituir a realidade deste 

                                                 
55 Posteriormente, este trabalho mostrará a fala das entrevistas dos professores que demonstram que se iniciam 
em sala de aula os efeitos das teorias aprendidas nos cursos. 
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mundo. A mente forma um contexto significativo para essas imagens mentais especiais que 

dominam essas histórias formuladas e são chamadas de símbolos — em torno dos quais tudo se 

desenrola: ao aparecerem, mudam o curso da história. O simbolismo é dinâmico como memória 

representativa do real: ora se desgasta e fica esquecido, chegando a desaparecer, ora se transforma 

através de incorporação ou do surgimento da projeção de novos símbolos. As construções e 

desconstruções simbólicas acontecem com naturalidade no decorrer da vivência planetária. 

A educação, em especial após 1996, tem sido espaço privilegiado para criação e 

incorporação simbólica através da vivência e imaginação dos que a instituem para transformá-

la e adaptá-la às formas de sociedade surgidas com a globalização — símbolo central da 

história do século XX, que dominam e alteram o curso desta. 

O homem comum passa através de florestas de símbolos, que devem ser observadas 

em profundidade para sua decifração. As pessoas passam distraídas ou indiferentes e nada 

vêem. Daí a importância do pesquisador: mediador entre o homem comum, agarrado a seus 

automatismos, à pretensa segurança de uma vida limitada ao racional e a essa floresta de 

símbolos, cheia de murmúrios do inconsciente. É aí que surge alguém a pesquisar esses 

símbolos, que se erguem e se ultrapassam: na determinação para decifrá-los, na humildade da 

disciplina da busca, no amor total com que se entrega a esse mister, porque ele crê ser 

possível enxergar além da aparência do que está posto nos símbolos, que, transpostos para o 

papel, formam as relações entre as palavras e constrói o discurso instituidor de mundos. 

Nesses movimentos de quem pesquisa, está a decisão de ver além de um horizonte já 

desenhado, de compreender como se organizam certos sistemas discursivos e de criar valores 

contra aquilo que já se esclerosou. Sonhar e criar outro mundo, tornando-o possível pela 

combinação de novas palavras e arquitetando inusitadas cadeias de sons, rompe com os 

paradigmas e as imagens que se transformaram em clichês ou slogans. Nessa compreensão da 

hermenêutica dos discursos para ultrapassagem de tais clichês que instituem a reforma, 

procura-se aqui dar voz ao professor, ver o seu mundo buscando um ângulo favorável para 

enxergar melhor seu significado e ver seu lugar correto no teatro da reforma e dos cursos de 

formação continuada. 

Para dar voz ao professor, foram feitas entrevistas com os que atuam no ensino 

médio, porque se pretende colocá-lo como artífice e participante ativo da reforma, por se 

considerá-lo um decisor estratégico para sua efetivação. Na proposta deste trabalho — fazer 

uma história aberta da reforma do ensino médio —, serão estudados os discursos dos 

professores porque suas sutilezas permitem ver outro lado da questão. As entrevistas que 
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formam esses discursos foram realizadas após a quarta etapa do curso de formação continuada 

para professores em exercício no ensino médio.  

Nesses discursos, serão analisados o ponto de vista dos professores quanto:  

– à definição da reforma educacional como objeto apreendido pelo professor e de como esta 

se efetuará no ensino médio;  

– às transformações concretas que ocorrem nas escolas através das propostas reformistas;  

– à receptividade ou ao crédito na reforma como instrumento de transformação do ensino médio;  

– aos referenciais teóricos que subjazem aos discursos dos professores cooptados dos 

discursos dos documentos do curso de formação continuada;  

– à apreciação dos cursos de formação continuada feita pelos professores;  

– às possíveis conseqüências desse discurso dos professores para a educação. 

A análise das entrevistas com os professores foi conduzida pelo cruzamento e pela 

intersecção das falas dos entrevistados, localizando semelhanças e diferenças pelo campo 

semântico usado. O grupo foi dividido em: GA, GB, GC e GD. O cruzamento dessas falas 

permitiu estabelecer respostas de todo o grupo, de GA a GD, expostas no decorrer dessa 

prática discursiva para estabelecer o ponto de vista dominante dos discursos dos professores 

componentes de cada grupo. 

Foram formuladas 11 perguntas, a serem respondidas pelos 28 professores cursistas 

que formaram os grupos. Listamos a seguir as perguntas para facilitar a compreensão do 

assunto a ser abordado nas práticas discursivas a serem feitas aqui para o estudo das falas dos 

entrevistados.  

1. Como será efetuada a reforma do ensino médio?  

2. Qual o objetivo da reforma?  

3. Como têm sido os treinamentos em cursos de formação de professores para a reforma do 

ensino médio?  

4. Como e onde funcionam os cursos de treinamento dos professores e em que locais?  

5. Quem financia a reforma do ensino médio?  

6. Como será transformado o ambiente escolar para efetuar a reforma?  

7. Você participou destes cursos de treinamento/formação? Como aluno ou monitor?  

8. Quais os aspectos que foram estudados no curso de formação?  

9. O que mais gostou ou o que menos gostou quanto ao treinamento?  

10. Você que tem colocado em prática na sala de aula o que aprendeu? De que modo?  

11. O que já se efetivou sobre a Reforma do Ensino Médio em sua escola? 
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Os 28 professores foram divididos em quatro grupos de 7. O critério de separação 

desses elementos foram as diferenças e semelhanças das respostas às entrevistas. Os 

elementos foram distribuídos nos grupos (A = GA, B = GB, C = GC, D = GD) conforme o teor 

das respostas dadas nas entrevistas. Os grupos de professores entrevistados ficaram assim 

denominados: 

 
QUADRO 3 – Grupos dos professores entrevistados 
 

GRUPO GA GRUPO GB GRUPO GC GRUPO GD 
GA1 GB1 GC1 GD1 
GA2 GB2 GC2 GD2 
GA3 GB3 GC3 GD3 
GA4 GB4 GC4 GD4 
GA5 GB5 GC5 GD5 
GA6 GB6 GC6 GD6 
GA7 GB7 GC7 GD7 

 

Cada elemento dos grupos respondeu às 11 questões formuladas, perfazendo 77 

respostas por grupo. Ao todo, após as entrevistas, foram emitidas 408 respostas, que, depois 

de ser lidas e separadas, por aproximação de sentidos e pela semântica comum, permitiram a 

formação dos grupos. A totalidade das respostas comuns está no apêndice deste estudo, e as 

práticas discursivas para análise das falas são apresentadas seqüenciadas, conforme a ordem 

das questões formuladas e das respectivas respostas. A intersecção entre as falas dos quatro 

grupos permitiu captar-lhes o sentido.56 As práticas discursivas partem de recortes dessas falas 

comuns representativas dos grupos que são analisadas e apresentadas em conjunto, formando 

um texto único. 

A maioria dos professores acredita que a reforma acontecerá, dando novo perfil ao 

ensino médio com a nova LDB; outros condicionam seu possível fracasso à morosidade do 

Estado; e ainda outros crêem que a reforma é necessária e atende aos anseios da sociedade. 

Frases como “Já está acontecendo”, “Vai acontecer a partir do curso de formação para 

conhecê-la”, “se fará por etapas”, “se efetuará com a participação dos professores em debates 

e grupos de estudo”, “se efetuará comprometida com as necessidades do aluno” demonstram 

que os professores percebem a reforma como processual e lenta; que sem o conhecimento 

sobre a sua totalidade de propostas ela não se concretizará. Para tanto, ancoram alguns 

pressupostos: a continuidade dos cursos de formação continuada comprometidos com as reais 

necessidades dos alunos para as mudanças das práticas escolares; a reorganização das três 

                                                 
56 Intersecção: ato de interpenetrar discursos entre si para dar um novo sentido no discurso com base nas falas 
que se aproximam ou por semelhança de sentido, ou por diferença. 
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grandes áreas de ensino e dos currículos em torno das competências e habilidades e a inserção 

do aluno no mundo tecnológico. 

O sentido do discurso de mudança e transformação define os objetos da reforma e do 

curso de capacitação, vistos como instrumento de realização do movimento transformativo. A 

reforma é vista como “[...] projeto ético/social/político/pedagógico comprometido com as 

necessidades socioculturais brasileiras”, e “[...] os princípios estruturadores do ensino médio 

são: diversidade, autonomia, interdisciplinaridade e contextualização”. Três visões 

transparecem no interior do discurso: a primeira se refere à educação como ciência e técnica 

por uma perspectiva positivista, na qual a educação é vista como ato de aplicar tecnologias 

pedagógicas produzidas por outros; a segunda se refere à educação como teoria e prática por 

uma perspectiva política e crítica, pois apresenta um comprometimento vinculado aos 

interesses dos alunos; a terceira se refere à perspectiva política estratégica fundada no 

desenvolvimento de uma cultura nacional e ancorada na ética profissional. 

Mostram as falas dos professores que, na educação goiana, o campo pedagógico está 

dividido entre técnicos versus críticos e ciência aplicada versus práxis política. Esses 

posicionamentos possivelmente comprovam que há um jogo na disputa de certas palavras. Há 

uma luta silenciosa pelo poder, em que se controla o uso da palavra para se atingirem certos 

fins; e esse silenciamento do discurso oficial ocorre pelo uso de termos reticentes quanto à 

reforma do ensino médio, a exemplo de: “[...] está acontecendo”, “[...] vai acontecer após 

conhecê-la no curso de capacitação” ou “[...] o obstáculo do sucesso é a morosidade do 

governo”. Tais afirmativas sugerem um escamoteamento do discurso por uma forma oblíqua 

de fala, que demonstra desejo daquilo pelo que se luta: o poder. 

Deslocando o conceito de literatura menor de Deleuze e Guattari, Gallo (2003) 

define educação menor como dispositivo para pensar na educação como língua menor, que 

conforma as falas dos professores e se desagrega, subvertendo a realidade, fazendo outras 

raízes aflorarem e flutuarem, escapando da territorialidade forçada pela subjetivação. 

Buscaram-se novos sentidos e rumos para se pensar nessa educação menor pelo estudo das 

falas dos professores proferidas em entrevistas como espaços livres sem controle ou 

agenciamentos políticos. Isso foi possível apenas pelo fato de ser esse discurso dos 

professores entrevistados fruto de reflexão analítica, sem elos ou cadeias. Seu valor é coletivo 

porque representa grupos inteiros e uma coletividade. As falas citadas se posicionam como 

língua menor de resistência, afirmando que toda reforma no ensino médio deve atender às 

reais condições do aluno num projeto amplo e ético. Sugerem ainda que, se necessário, a 

prática na sala de aula e em outros espaços pode se transformar em trincheira. 



 169

Quando indagados sobre o capital que financia a reforma educacional, alguns 

entrevistados citaram como financiadores só a Secretaria da Educação de Goiás e o governo 

federal. Outros grupos indicaram o BID, e alguns sugeriram a participação da UNESCO, além 

de apontarem parcerias com a Fundação Roberto Marinho e o Instituto Ayrton Senna. Em 

dois discursos apareceu uma rejeição clara à presença de organismos internacionais 

financiando a educação. O professor GA1 afirma: “Apesar de ser contra 

empréstimos/financiamentos internacionais, gostei de estudar tudo aquilo. Embora acredite 

que as promessas iniciais não serão cumpridas, sei que o estudo em si é fundamental para vida 

do professor”. Se esse discurso se posiciona claramente contra a presença dos organismos 

internacionais, o discurso citado a seguir escamoteia, suaviza, pelo jogo de palavras, sua 

posição contrária, pois inicia sua fala elogiando o projeto da reforma para, em seguida, criticá-

lo acidamente. Afirma o professor GC5 o seguinte: 

Esse é mais um projeto financiado pelo BID, não deixa de ser um bom 
projeto, mas como todo projeto financiado por banco internacional o 
resultado é visto por estatística, isto obriga o autor do projeto a mostrar 
altos índices de aproveitamento, embora isso não tenha sido alcançado 
totalmente. 

Deduz-se que os professores entrevistados recebem com naturalidade a presença 

internacional na gestão da educação ou aparentemente desconhecem os efeitos que esta 

ingerência pode trazer, como a dependência de tutoramento internacional em assunto 

estratégico para o país como a educação. Essa naturalidade de aceitação comprova que o 

discurso da academia como reflexão e debate crítico, talvez, não chegue na íntegra ao ensino 

médio, pois a maioria dos pesquisadores condena o tutoramento, mesmo reconhecendo nas 

políticas educacionais importância para a reforma do ensino médio como nível que prepara o 

trabalhador para entrar no mercado livre. Sustenta-se a tese de que o capitalismo pós-

industrial financia a reforma, mas como contrapartida para esse empréstimo quer abrir o 

mercado educacional brasileiro às empresas de modo em geral. 

Perguntamos aos entrevistados quais aspectos estudaram no curso de formação. Fez-

se no questionamento uma figura de elipse para se manter a ambigüidade do termo, 

objetivando descobrir se os professores fariam a interpretação coerente. A intenção era que 

completassem o sentido da elipse com a palavra “curricular”. A maioria dos entrevistados 

entendeu a ambigüidade, o que confirma que, para o professor, os PCNEM são um currículo. 

Os discursos se aproximaram e clarearam os sentidos sem necessidade de muitos movimentos 

por causa da semelhança dos campos semânticos usados. Por ser relevante para sua 

profissionalidade, os professores estenderam suas respostas. Para a prática discursiva da 



 170

análise desse discurso e descoberta do campo de estudo realizado no curso de formação, foi 

usada como técnica a identificação de palavras-chave para a junção e relação entre as idéias, 

garantindo a hermenêutica dos discursos. 

Ao se fazer o levantamento da repetição do campo semântico usado pelos 

entrevistados, foi possível perceber a abrangência dos aspectos estudados que formaram 

claramente os itens dos estudos dos entrevistados nos cursos de formação. Dos 28 

entrevistados: 20 elementos citaram planejamento (curricular e por áreas); 19, os projetos de 

estudos interdisciplinares; 15, a avaliação; 8, as competências/habilidades e inteligências 

múltiplas. Dentre um e dois elementos citaram força dos agentes multilaterais, formação dos 

alunos e educadores, baixo desempenho dos alunos, DCNEM, PCNEM, didática, metodologias, 

ensino–aprendizagem, abandono escolar, ENEM, protagonismo juvenil, inovações na 

educação, formação inicial, contextualização e gestão democrática. Apenas um elemento não 

quis responder a essa questão. 

Cada texto é uma proposta à reflexão e reconstrução pelas possibilidades de 

desconstrução. Depreende-se que, por meio do encontro daquele que o lê com o discurso do 

autor, chega-se a articular o conhecimento pela apropriação da leitura elaborada pelo autor 

que dialoga com a realidade. Assim, a leitura e a reflexão do primeiro plano do discurso são 

enriquecidas pela abertura às leituras dos demais planos e ao conhecimento mais elaborado. 

Logo, pode-se deduzir que, no fim do curso de formação continuada, após ler vários planos de 

discursos dos materiais de estudo, o professor, pela reflexão, alargue seu discurso. Todo 

discurso lido afeta o indivíduo leitor; a diferença está apenas no nível de profundidade. Por 

exemplo: a leitura de um leigo difere da de um especialista no assunto. 

Como se observou no levantamento feito, o discurso dos professores apresenta, às 

vezes, as mesmas palavras-chave do discurso oficial dos materiais do curso de formação, 

representando ou cooptação, ou deslocamento do sentido das palavras dos planos iniciais de 

leitura — por exemplo: [...] “força dos agentes multilaterais”, deslocamento para uma postura 

de reflexão crítica. Denota uma resistência discursiva que, em geral, ocorre nesses processos, 

nos quais há também uma postura crítica ao plano do discurso original. Já estes discursos 

“Projetos ou ensino por projetos”, “[...] flexibilização dos conhecimentos”, “[...] 

competências” e “[...] inteligências múltiplas” são cooptações produzidas pela incorporação 

dessa semântica ao discurso dos professores. São normais essas duas relações do leitor frente 

a novos discursos. O que se espera quase sempre é que o texto seja cooptado após várias 

reflexões críticas para que não haja dominações ou colonizações do pensamento. 
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Indagados sobre sua prática em sala de aula tendo em vista as propostas aprendidas 

nos cursos de formação, os professores entrevistados afirmaram que vão usar no trabalho 

deles: planejamento escolar, contextualização dos conteúdos, direcionamento do conteúdo 

para a vivência do aluno, trabalhos em equipe para melhoria da prática, conscientização do 

aluno sobre as transformações sociais do rompimento dos paradigmas vigentes na educação, 

incentivo ao protagonismo do aluno que constrói seus conhecimentos pela intermediação do 

professor, currículo articulado em torno dos eixos temáticos, planejamento por competências 

e habilidades e pequenos projetos interdisciplinares. A esse discurso dos grupos entrevistados 

subjazem algumas questões: profissionalização; currículos, métodos, técnicas e metodologias 

que nascem nas correntes ou teorias de Piaget, de Vygotsky e Gardner; tecnologias, eixos 

temáticos e paradigmas.   

Certas palavras-chave empregadas no discurso dos professores são emblemáticas — 

a exemplo de gradação, protagonismo, construção de conhecimentos, contextualização, 

inteligências múltiplas e projetos. São vocábulos que remetem aos referenciais teóricos 

subjacentes aos planos mais escondidos do discurso; e são esses planos discursivos dos 

professores a serem analisados, porque norteiam sua concepção de profissionalização, suas 

práticas pedagógicas, as tecnologias e metodologias usadas que esclarecem as questões 

apontadas inicialmente durante as entrevistas.  

O campo semântico do discurso do professor quanto a sua prática em sala de aula 

remete às teorias psicológicas de Piaget, Vygotsky e aos estudos de neurociência de Gardner, 

que na atualidade aprofundam vários aspectos dessas duas grandes linhas da psicologia da 

aprendizagem. Tais epistemologias — psicogenéticas (construtivistas), sociohistórica 

(sociointeracionista) e as IM — foram citadas pelos professores cursistas, que se apropriaram 

dos seus conceitos teóricos conforme as aulas dos cursos de formação continuada. A teoria 

piagetiana parte do pressuposto filosófico do apriorismo; a vygotskyana, do materialismo 

dialético. Na primeira, o sujeito se inter-relaciona diretamente com o objeto; na segunda, 

mediado pela linguagem. São ações complexas e difíceis de serem estudadas rapidamente em 

cursos de formação com formas aligeiradas, conforme reclamam alguns entrevistados. 

Segundo a entrevista do elemento GA6, percebe-se o esforço do professor do ensino 

médio, que tenta implementar o referencial teórico aprendido durante o curso: 

Tenho tentado colocar em prática o que aprendi. Procurei melhorar minha 
metodologia de trabalho procurando contextualizar os conteúdos e 
mudando a visão com relação ao aluno que deixou de ser mero espectador, 
mas sim construtor de seu conhecimento com a ajuda do professor. 
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As práticas pedagógicas para a construção do conhecimento surgidas dessas teorias 

se ligam, de acordo com a Piaget, a um saber construído individualmente e, conforme 

Vygotsky, a um saber construído socialmente. Para Castro Filho, essas teorias contribuem 

para a educação da seguinte forma: 

Quais as contribuições conjuntas nos deixam as teorias de Piaget e 
Vygotsky? Em primeiro lugar, ambas colocam a necessidade de estudar a 
gênese dos processos mentais, isto é, como esses processos são construídos 
ao longo da vida do indivíduo. Em Piaget, essa construção ocorre a partir do 
mecanismo de equilibração e seus dois componentes: a assimilação, no qual 
o indivíduo atua sobre o meio, transformando-o, a fim de adequá-lo às suas 
estruturas; e a acomodação, no qual o sujeito é modificado para se ajustar às 
diferenças impostas pelo meio. Vygotsky explica essa construção através do 
mecanismo de internalização. Para ele, “no desenvolvimento cultural da 
criança, todas as funções ocorrem duas vezes: primeiro no nível social e 
depois no nível individual; primeiro entre pessoas (interpsicológica) e depois 
no interior da criança (intrapsicológica)”. Pode-se observar do acima 
exposto, que os dois consideram essa construção como ocorrendo a partir da 
interação do sujeito com o seu meio. Contudo, enquanto Piaget enfatiza a 
interação com o meio físico, Vygotsky dá ênfase sobre a interação com o 
meio sócio-cultural. Ambos os autores, entretanto, consideram o sujeito 
como um ser ativo que constrói ou re-constrói seu próprio conhecimento. 
Piaget e Vygotsky nos chamam a atenção para a utilização de metodologias 
de estudo qualitativas na educação. Os dois refutam qualquer explicação de 
desenvolvimento como mero acúmulo quantitativo de aquisições. O método 
clínico-piagetiano coloca claramente esse ponto. Investigar o raciocínio do 
aluno não significa simplesmente dar problemas formais para serem 
resolvidos individualmente, de forma rígida. Podemos aprender muito sobre 
o raciocínio da criança, se criamos tarefas, que embora bem estruturadas, 
não são rígidas em sua aplicação, nem devem ser resolvidas pelo sujeito 
isoladamente. O experimentador precisa participar com o aluno na resolução 
do problema. Vygotsky, com seu conceito de Zona de Desenvolvimento 
Proximal, também nos faz perceber que a avaliação não pode ser um 
momento isolado e ao final do processo de aprendizagem. Devemos avaliar 
continuamente, pois o mais importante não é a aprendizagem que já ocorreu, 
mas, aquela que está acontecendo. (2002, p. 8). 

Além dessas duas teorias, o curso de formação continuada ora em estudo apresentou 

aos professores o planejamento de aulas com base na teoria das inteligências múltiplas de 

Gardner. Apesar de nova, essa teoria afirma que o saber é mediado pela produção de 

estímulos ao cérebro, sendo possível aumentar a potência da inteligência, que é múltipla, de 

acordo com as áreas que se especializariam mais ou menos nas várias partes dos hemisférios. 

É uma aprendizagem que ocorre conforme estimulações específicas, monitoradas e 

controladas por alguém. No caso da sala de aula, quem controla é o professor. As teorias das 

IM permitem ao indivíduo desenvolver habilidades no trato com a natureza, com as palavras, 

com a lógica, com o eu, com as pessoas, com a música e com o corpo. Essas capacidades são 

acessadas para resolver problemas da vida real e gerar soluções que envolveriam e 



 173

desenvolveriam novos conhecimentos. Seria um mecanismo que não cessaria de se modificar, 

criando a cada situação resolvida como “problema” a possibilidade de pensar em novas 

situações e novos problemas, e assim sucessivamente. Por acumulação, o conhecimento 

depositado no cérebro ficaria guardado até ser acionado frente a outra situação-problema, que 

o estimularia a responder. Aumentaria a cada experiência estimuladora o seu padrão de 

funcionamento e possibilitaria adquirir habilidades de criar um produto ou oferecer um 

serviço que é valorizado em dada cultura.  

Na teoria das IM, pode-se afirmar duas hipóteses: as pessoas possuem todas as 

inteligências, mas cada uma possui uma combinação única; pode-se melhorar o nível de uma 

determinada inteligência. O ensino ocorreria através de instruções programadas, menus 

instrucionais a serem trabalhados por equipes de inteligência; o planejamento dos professores 

teria de ser interdisciplinar e o currículo, baseado em projetos.  

Recortamos do material do curso de formação um exemplo de menu e de instrução 

estudado pelos professores no curso formação. 

 
QUADRO 4 – Menu e instrução estudados pelos professores no curso formação 
 

 MENU LINGÜÍSTICO  MENU LÓGICO-MATEMÁTICO 
Use história para explicar... 
Realize um debate sobre... 
Escreva um poema, um mito, uma lenda, uma 
peça curta ou um artigo de jornal sobre... 
Narre um conto ou um romance a... 
Faça uma apresentação sobre... 
Conduza uma discussão em sala de aula sobre... 
Escreva uma comunicação, um folheto ou um 
dicionário sobre... 
Invente slogans para... 
Faça uma gravação de áudio de... 
Conduza uma entrevista de... 
Sobre... 
Escreva uma carta para... 
Sobre... 
Use a tecnologia para escrever... 
Outros de sua escolha 

Crie problemas narrados para... 
Traduza... 
em uma fórmula matemática... 
Crie uma linha de tempo do... 
Planeje e conduza uma experiência sobre... 
Faça um jogo estratégico que... 
Use um diagrama de Venn para explicar... 
Crie silogismos para demonstrar... 
Crie analogias para explicar... 
Use... 
Habilidades de pensamento para... 
Crie um código para... 
Categorize fatos sobre... 
Descreva padrões ou simetria em... 
Selecione e use tecnologia para... 
Outros de sua escolha... 

 

Ao escolher qualquer dessas concepções de ensino, é importante o professor ter em 

mente três questões: que modelo de escola ele quer? Que tipo de ser humano ele está 

formando para a sociedade? Que qualidade de ensino ele está oferecendo ao aluno? Com base 

numa resposta bem refletida, a escolha do professor decidirá a escola brasileira do século XXI, 

daí a importância de se estudar a fala dos professores para a compreensão dessa escolha. 

Com as falas dos professores, pode-se formar, por intersecções, o seguinte texto:  
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Os cursos são ministrados por monitores capacitados, com uma metodologia 
que não considero inovadora, mas que vale a pena. Provocam uma socialização 
positiva. Os cursos têm sido bons. Deve ser melhorada a questão da seqüência 
lógica, devem ter intervalos regulares. Precisa maior atenção no planejamento, 
buscando a verdadeira identidade da proposta, equilibrar a integração 
interdisciplinar, propiciando a unidade da aprendizagem tem contribuído para 
melhorar a didática do professor [...] gostei das dinâmicas utilizadas e lamento 
ter paralisado a aprendizagem, sem uma justificativa correta [...] O que mais 
apreciei foi o trabalho por Projetos [...] gostei do entrosamento com os colegas 
profissionais, da socialização de angústias e da troca de experiências, não gostei 
da falta de comprometimento de alguns colegas [...] gostei da estruturação e da 
organização da reforma curricular [...] foram cansativos por acontecerem nos 
finais de semana [...] o material pedagógico é muito bom, contudo a preparação 
dos monitores não é satisfatória e perdeu-se muito tempo debatendo idéias 
divergentes que não levaram a lugar algum [...] não gostei da forma como foi 
desenvolvido o curso. Se tivesse tido mais tempo ou fosse desenvolvido na 
própria escola, teríamos aprendido mais [...] apesar de ser contra 
empréstimos/financiamentos internacionais, acredito que as promessas iniciais 
não serão cumpridas, sei que o estudo em si é fundamental para a vida do 
professor, isto é, do que mais gostei. 

O sentido dessas falas dos professores pode ser analisado como experiência/sentido. 

Percebe-se que, ao experienciarem o curso, captaram o discurso e, pelo ato de pensar, deram-

lhe significado particularizado conforme o que lhes sucedeu no curso de formação. Aceitando 

ou rejeitando esse discurso, criticaram-no pela atividade de inventar palavras, impor palavras, 

proibir palavras e transformar palavras. Produziram jogos de linguagem importantes que dão 

sentido às experiências educacionais acontecidas. Nesse discurso, observam dois tipos de 

discurso: um em que o autor narra os acontecimentos como espectador que vê os fatos e, 

mecanicamente, repete o discurso recebido e dado como se fosse uma informação: ao não dar 

sentido às palavras, age como fiel depositário; outro em que as falas do autor expressam 

reflexão pessoal, envolvimento e vivência significativa ao nomear o que viram e sentiram 

durante o curso de formação.  

Na continuação do trabalho das práticas discursivas, ressaltam-se dois discursos que 

chamam atenção pelo tom de luta por palavras, da disputa por elas, formulando um discurso 

de sabedoria que nasce com a experimentação de erros e acertos; o primeiro quando afirma: 

“[...] melhorar a seqüência”, “[...] devem ter intervalos regulares”, “[...] socialização das 

angústias e da troca de experiências”, “[...] foram cansativos”, “[...] se tivesse tido mais 

tempo”; o segundo quando afirma: “[...] apesar de ser contra empréstimos/financiamentos 

internacionais, acredito que as promessas iniciais não serão cumpridas, sei que o estudo em si 

é fundamental para a vida do professor”. No primeiro caso, percebe-se que o discurso crítico 

do professor remete a vários interstícios da fala: excesso de informações, que cancela a 

oportunidade de experiência, e a informação que não é experiência. Em seu discurso, o 
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professor critica a tentativa de redução e rebaixamento em que uma série de informação é 

dada como série de conhecimento. O saber experiencial permitiu ao professor formular seu 

processo de rejeição ao aligeiramento, que não permitiu alcançar a experiência da sabedoria, 

rejeita a retórica feita pelos excessos de opinião, a pressa como obstáculo da sua 

aprendizagem para a construção (por ele mesmo) do conhecimento.  

Larrosa Bondía (2002) cita Benjamin para explicar esse tipo de ocorrência. O 

periodismo —fabricação de informação e opinião — destrói a experiência porque a informação e 

a opinião se sacralizam, ocupam o lugar do acontecer; o sujeito individual é apenas o suporte 

informado da opinião que conformou sua fala, apenas reproduz o que lhe opinaram; desaparece aí 

o sujeito coletivo que faz a história porque não tem posicionamento pessoal. Esse sujeito é 

passivo, manipulado e fabricado pelos aparatos da informação e da opinião (dos outros), torna-se 

um sujeito inapto à experiência. Tal destruição é mais funesta/profunda/geral do que a derivada do 

efeito dos meios de comunicação de massa sobre a conformação de nossas experiências.  

O discurso é tido como segundo ponto de vista, porque demonstra que o indivíduo 

que fala fez conexões significativas entre os acontecimentos. A memória de suas experiências 

permitiu uma totalidade, e não uma fragmentação. Sua fala não parte de uma vivência 

instantânea, fragmentada pela obsessão e pela novidade; mostrou que viveu e experienciou o 

curso de formação para sua profissionalização, reafirmando seu comprometimento com a 

autoformação e a formação continuada com o centro de sua profissionalização. 

Larrosa Bondía (2002) afirma que o sujeito é insaciável por novidades, quer estar 

excitado pela informação, não é capaz de silêncio: tudo “toca”, mas nada lhe acontece. A 

velocidade de informações e o que ela provoca — a falta de silêncio e de memória — são 

inimigos mortais da experiência. O professor é vítima da falta de tempo (assim como outros 

profissionais), passa longos períodos na escola, precisa ter formação permanente e acelerada, 

estar atualizado porque os currículos são numerosos e variados. São sujeitos que usam o 

tempo como mercadoria e não podem perdê-lo. Essa obsessão por acompanhar a aceleração 

do tempo impede o sujeito de ter experiências reais; assim, nada lhe passa. O professor vai se 

coisificando, seus atos vão ficando mecânicos e repetitivos. Assim — continua Larrosa 

Bondía —, é incapaz de ter experiência o sujeito que: se põe, mas não se expõe; se opõe, mas 

não se expõe; se impõe, mas não se expõe; se propõe, mas não se expõe. 

Essa visão do tempo como dinheiro, do saber como mercadoria, da escola como 

empresa e mercado aberto resulta de uma nova ordem de discurso, captada no atual discurso 

que ameaça destruir tudo o que se é, tudo o que se sabe e tudo em que se crê, porque nasce na 

lógica da cultura de valorizar as coisas, de uma definição depurada do direito e da justiça, de 
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uma autonomia pregada mas não existente, de uma burocracia que cresce para controlar 

produzindo formas de dominação excludentes e baseadas na meritocracia. É a racionalidade do 

capital que reduz o homem a capital humano, e, nessa lógica, se esse tipo de capital não der 

retorno, o que lhe acontece? Essa racionalidade de organização empresarial, das sociedades “de 

controle”, das “sociedades do conhecimento” está a direcionar os círculos das relações na 

sociedade: na escola, na família, na igreja, nas empresas, nos clubes etc. Tudo é resumido, todas 

as ações, toda impessoalidade, toda a frieza, todos os cálculos estão a serviço da lógica do lucro. 

Os discursos dos professores oportunizam repensar as conseqüências possíveis para a 

educação partindo da afirmação de que estes vão nortear a educação no ensino médio de Goiás. 

O discurso dos professores nasce de pontos comuns: a didática, o espaço público e a questão 

dos métodos — esses pontos imbricados na possibilidade da aceitação massiva dos PCNEM. A 

construção da realidade educacional será a resultante desses discursos que a definem como 

objeto que tem historicidade, cujo contexto se enquadra no processo da formação de um capital 

humano a ser disponibilizado pelo mercado livre e das forças produtivas que necessitam de 

formas de trabalho mais flexíveis. Essa lógica dirige todo o arcabouço da educação para o 

terceiro milênio, mas o professor resiste talvez porque a queira mais ampla, mais geral. 

O aspecto diretivo proposto para o ensino médio que se localiza nas longas listas de 

competências e outros referenciais aparece, nesse contexto, como referências que possibilitam 

o surgimento de uma pedagogia de controle que pode produzir algumas conseqüências: 

– impedir o surgimento de formas de ensinar com perda de potencial criativo como força 

propulsora da própria tecnologia;  

– pode acentuar binarismos como: controle/descontrole, competentes/incompetentes, 

capazes/incapazes, autonomia/heteronomia, persistindo o lado perverso do iluminismo pela não-

ultrapassagem das desigualdades sociais;  

– reduzir a cientificidade do que se ensina pela não-compreensão da complexidade do conceito de 

contextualização;  

– fazer crescer novas formas menos democráticas de ensinar com reforço da competitividade, 

cuja ideologia performática reforça as relações menos solidárias; 

– ambigüidade do referencial teórico dos PCNEM, que institui uma provisoriedade e um não-

acabamento que comprometem a qualidade de como e do que se ensina;  

– hibridação dos discursos educacionais da reforma permite sua aceitação e consenso, mas 

elimina o debate que gera novas visões educacionais;  

– repetitividade dos métodos engendra as práticas, reduz a possibilidade do novo que provoca a 

atenção, a crise que, irrompendo, produz formas de resolução para os problemas que surgem;  
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– inadequação das avaliações que controlam a quantidade do que se ensina pode provocar 

situações de desestabilização no ensino escolar, não conseguindo se localizarem as causas da 

continuidade do alcance da quantidade mas não da qualidade;  

– teorias de eficiência social e outras formuladas no início do século XX presentes no texto da 

reforma e outras podem não ser suficientes para dar conta de preparar o trabalhador como se 

espera para o século XXI, provocando várias reformas sob o disfarce da palavra “reajustes”; 

– desconsideração no processo educativo de sua relação com um processo cultural mais amplo 

para a concepção da possibilidade de transformar o mundo em consonância com relações 

sociais menos excludentes;  

– hibridismo discursivo pode impossibilitar e comprometer a ação de governo desejável 

substituindo o poder-saber produtivo e organizador por outras formas de poder-saber indicativas 

de resistências pela apropriação de apenas parte dos discursos oficiais pelo seu caráter ambíguo.  

Em direção contrária, a plena aceitação pode potencializar processos de submissão, 

emperrando a reflexão para o conserto ou redirecionamento da prática educativa quando se 

faça necessário. 

Lopes resume o que se pensa no âmbito deste estudo como análise dos discursos 

presentes nos PCNEM, nos cursos de formação continuada e nas falas dos professores-

cursistas que, por cooptação, repetem esses discursos: 

Não cabe lutar contra os hibridismos, como se por si só implicassem o 
desvirtuamento de discursos supostamente originais, como se implicassem 
em contradições a serem superadas ou como se fossem a representação dos 
processos de opressão. Entendo que mais significativo é questionarmos a 
idéia de que propostas híbridas obrigatoriamente superam hierarquias e 
implicam relações mais democráticas. Proponho, sobretudo, que sejam 
questionadas as diferentes formas de controle e de hierarquia engendradas 
por discursos híbridos. Defendo que isso pode ser realizado por intermédio 
da análise das finalidades educacionais de tais discursos. Neste sentido é que 
considero necessário o questionamento aos Parâmetros Curriculares 
Nacionais para o Ensino Médio. Não apenas pelo fato de ser uma proposta 
curricular que se insere nas políticas de conhecimento oficial, que visam à 
homogeneidade cultural e o controle acentuado da educação, com base em 
princípios de mercado, estabelecidas na atualidade em países que assumem 
políticas neoliberais. Mas também porque, em seus princípios de 
organização curricular tão divulgados como representação do novo e do 
revolucionário no ensino, permanece uma orientação que desconsidera o 
entendimento do currículo como política cultural e ainda reduz seus 
princípios à inserção social e ao atendimento às demandas do mercado de 
trabalho. Em outras palavras, sobretudo por ser uma proposta curricular que 
limita as possibilidades de superarmos o pensamento hegemônico definidor 
do conhecimento como mercadoria sem vínculos com as pessoas. Um 
conhecimento considerado importante apenas quando é capaz de produzir 
vantagens e benefícios econômicos. (2002, p. 399). 
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Com base nesse discurso de Lopes e nos demais veiculados aqui, e conforme as 

práticas discursivas que levamos a efeito, pode-se afirmar que não há neutralidade nos 

discursos dos professores e se pensar no risco de esses discursos docentes adentrarem as salas 

de aula sem o acompanhamento analítico necessário. É preciso ter cuidado, porque vão 

instituir a escola que se quer para a sociedade, isto é, o modelo de ensino e formação e o tipo 

de sujeito; vão instaurar um poder-saber estabelecendo as relações no interior da escola. O 

discurso educacional contém armadilhas que podem padronizar, homogeneizar e excluir. 

Exerce-se o poder não apenas através da lei, mas também pelas técnicas que homogeneízam 

as ações para as subjetivações do aluno, através de técnicas de dominação das consciências e 

pelo controle das ações previamente padronizadas. 

É preciso lembrar que qualquer conceito a ser aplicado deve ser pensado, pois são 

apenas ferramentas que podem e devem ser quebradas se nosso compromisso ético 

profissional colocá-lo em dúvida. Moderno e avançado no ensino é aquilo que consegue ser 

eficiente sem precisar de opressão controladora. Os conceitos existem para nos servir, para 

investigar o pensamento; não contêm uma verdade absoluta a ser seguida cegamente como 

bula de remédio ou receita médica — pois também estas podem conter erros e levar as 

pessoas à morte. A aceitação passiva de prescrições educacionais é perigosa porque engessa e 

paralisa a construção do conhecimento, o que seria um desastre no que se refere à 

revitalização do ensino médio conforme se propõe ao professor.  

Como conclusão dessa análise, retomo Deleuze, que leva à reflexão sobre educação 

para o século XXI com sua visão de negação do que está posto aos que militam na educação: 

Reformar a escola, reformar a indústria; mas todos sabem que essas 
instituições estão condenadas, num prazo mais ou menos longo. Trata-se 
apenas de gerir sua agonia e ocupar as pessoas, até a instalação das novas 
forças que se anunciam. São as sociedades de controle que estão substituindo 
as sociedades disciplinares, “controle” é o nome que Burroughs propõe para 
designar o novo monstro, o que Foucault reconhece como nosso futuro 
próximo. Mecanismos de controle que rivalizam os mais duros confinamentos. 
Não cabe temer ou esperar, mas buscar novas armas. (2004, p. 220). 

Dentre as novas armas de resistência, está a opinião pública, porque no contexto da 

sociedade mundial se observa uma intensa e crescente atenção sobre a escola que se reflete na 

cooptação, pelos meios de comunicação, dessa opinião pública como favorável à sua 

continuidade. Nunca se discutiu tanto sobre a escola: a toda hora surgem filmes, 

documentários e debates em revistas, na tevê, nos jornais e na internet, formando uma 

movimentação intensa. Essa fala constante sobre o papel da educação escolar apresentada na 

mídia e nos grandes estúdios cinematográficos comprova o interesse no mercado educacional 
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que movimenta milhões de dólares. A escola estaria mais viva do que nunca? Se sim, qual é 

seu paradigma? Se não, conforme pensam vários educadores, que forma terá? 

Durante esta pesquisa, após numerosas leituras, percebeu-se claramente uma co-

existência híbrida dos modelos da escola disciplinar e de um novo modelo de controle.57 Esse 

dado permite pensar por uma terceira via analítica: se a escola disciplinar não desapareceu, o 

controle pode ser percebido como seu aperfeiçoamento, que cria dispositivos disciplinares 

para adaptá-la às novas formas de flexibilização e à abertura para o espaço exterior, para a 

educação extramuros. Assim, não há uma passagem de um modelo para outro; o modelo 

apenas estaria se intensificando e se adaptando à abertura que ocorre na educação e em outros 

espaços sociais e às técnicas disciplinares que surgem para subjetivar os sujeitos em espaços 

mais amplos. Como afirma Deleuze (2004), a disciplina — cujo símbolo é o panoptismo — 

estaria se desterritorializando, deslocando-se para outros territórios além dos muros da escola 

e investindo sobre o tecido social. Por outro prisma, a sociedade de controle poderia estar 

apenas começando, rompendo aos poucos com as sociedades modernas disciplinares.  

Posto isso, foi possível refletir que, na escola do ensino médio atual, continuam 

certas técnicas disciplinares, que seriam superadas paulatinamente para o completo 

estabelecimento do novo modelo controlador da educação. Como característica típica de 

transição, esse processo se alongaria, talvez, por muitas décadas, até desaparecer por 

completo. É possível pensar, portanto, que outro conceito pode ser firmado ou criado como 

paradigma58 para o modelo disciplinar híbrido que há nessa transição: o conceito de “escola 

internacional”. Seu centro não seria o fechamento de formas, mas a abertura total para 

flexibilização — cujo pensamento não é nacionalista, mas universalista. A educação não 

serviria apenas à sociedade de controle local; também a uma sociedade de controle 

internacional e globalizada, com núcleo de comando na UNESCO ou em outro organismo 

internacional. Essa é uma das muitas hipóteses que se pode pensar; mas o certo é que a escola 

que conhecemos nos séculos anteriores se transforma com rapidez e perde suas formas 

antigas, deixando entrever o surgimento de outra escola.  

Nesse contexto, a formação continuada é crucial para o profissional da educação 

como espaço coletivo de socialização de conhecimentos que cria condições para o professor 

experimentar teorias/práticas propostas pela LDB (lei 9.394/96). Também nesse contexto se 
                                                 
57 Exemplifica a escola disciplinar a existência de guaritas de segurança, restrição de acesso a certas 
dependências da escola, pedido de permissão para se levantar, dentre outros, que coexistem com os projetos de 
estudo na comunidade. 
58 Acredita-se nessa possibilidade após se refletir sobre as transformações da escola através da reforma e como 
conseqüência dos numerosos relatórios surgidos a partir de 1980 nos organismos internacionais que demonstram 
novas formas de se refletir sobre a educação. 
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evidencia a origem comum dos discursos dos documentos e dos discursos dos professores, que 

ainda se apresentam influenciados pelo surgimento de uma ordem mundial política, econômica 

e social que produz mutações nas escolas. Essa nova ordem estabelece seus referenciais teóricos 

por intermédio de organismos internacionais para transformar a educação tendo em vista uma 

formação humana mais flexível — conforme requerem as formas atuais de trabalho resultantes 

das novas formas do capitalismo pós-industrial no contexto de globalização.  

Nas análises aqui apresentadas percebe-se que o objeto reforma — no qual a 

formação continuada tem sua gênese — surge imbricado por um movimento de caráter 

mundial, e não local; e sua compreensão requer estudos exploratórios desse espaço global. 

Dessa forma, as idas e vindas ao passado, a partir da visão do presente, permitem 

compreender e afirmar a historicidade desses objetos em estudo, pois seu imbricamento 

comum e suas transformações como “coisa em si” através de seus discursos instituidores 

edificam a escola dentro de cada contexto histórico específico.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Eis a voz, eis o adeus, eis a fala, eis 
que a luz se acendeu na casa e não 
cabe mais na sala.  
— PAULO LEMINSKI, 2001. 

 

 

A polifonia de vozes que ressoam disseminadas neste estudo prediz que há uma caminhada 

infinita. São estradas abertas a novas reflexões, indicando que não há esgotamento de idéias 

que sugira término da caminhada. “Eis a voz, eis o adeus, eis a fala...” — eis os dizeres que 

nos permitem repensar na importância do estudo sobre os discursos proferidos acerca da 

educação; após serem analisados, possibilitam pensar na provisoriedade de nossas falas como 

condição da própria vida, em que tantos significados atestam: nada é tão absoluto ou exato, 

nada é tão rebaixado ou inexato, pois o mais relevante é o sentido que adquirem essas falas no 

contexto de um espaço localizado e um tempo determinado. Também aponta a necessidade de 

os discursos continuarem para que outros com pontos de vista diferentes os emitam: fazer 

novas considerações e apresentar novas análises discursivas com novas dispersões semânticas 

e novos jogos de palavras possibilita construir novos conhecimentos. 

Por si só, a palavra revoluciona. Nasce e traz o novo ao mundo. Muda situações 

estabelecidas. As riquezas que traz em si, expressas nos discursos, permitem que se debruce 

sobre eles e se produzam descobertas do estado dos objetos a serem estudados com mais 

profundidade. Quando esse aprofundamento analítico ocorre, como nesta pesquisa, às vezes 

requerem tempo de maturação as idéias para novas formulações e prosseguimento dos 

estudos. Como que paralisado no ar, o pensamento não sintetiza para concluir. É impossível 

afirmar como Leminski — “[...] eis o adeus” —, pois uma “luz se acendeu na casa”. Essa luz, 

ou conhecimento, a que chegamos e que deve prosseguir não nos pertence mais: é dádiva a ser 

esparramada para frutificar, às vezes alhures, silenciosa e anonimamente. Essas metáforas 

leminskianas são incontestes para dizer o estado de espírito de quem se propôs a fazer uma 

história aberta dos cursos de formação de professores do ensino médio pela perspectiva de se 

estudá-los como conseqüência da reforma educacional brasileira em relação com a crise, o 

poder e o discurso; o estado de espírito de quem se reconhece uma pessoa diferente e 
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transformada no decorrer desse percurso porque a luz acendeu em nossa casa, em nosso 

espírito e “não cabe mais na sala”. 

Fruto de inquietação pessoal, o transbordamento de idéias dirige novas formas de 

viver o compromisso com a educação. Dessa maneira, surgem questionamentos e dúvidas que 

provocam e esperam respostas; provocam um caleidoscópio que faz emergir uma percepção 

mais aguçada — características apenas delineadas dessa nova escola que se propõe para o 

ensino médio; que se gesta e se desenvolve com rapidez, como fruto que nasce sob uma égide 

do controle, pelo aprofundamento do novo modelo de sociedade, do novo modelo disciplinar, 

que substituem as antigas formas herdadas da escola da modernidade. Neste estudo, esboça-

se, portanto, traços de uma nova busca, em que ficam algumas perguntas: como educar os 

jovens para viverem nesse novo modelo de sociedade? Como formar o professor para atuar no 

contexto de uma sociedade de controle? Quais estratégias possibilitariam a crítica analítica 

desse modelo de escola? Tanto a genealogia quanto a arqueologia levadas a efeito aqui 

possibilitaram reflexões, discussões, diálogos e debates que podem ser retomados e 

seqüenciados para se responderem a esses questionamentos formulados no presente contexto. 

Situando-se no espaço-tempo como interpretação de uma mentalidade 

contemporânea, os diálogos encetados convidam à continuidade de raciocínios para se 

transpô-los aos novos contextos educacionais. São como “fios de Ariadne”, que em novas 

tecituras permitem avançar na análise crítica da educação no ensino médio, cuja produção é 

incipiente na atualidade quando se refere às formas de controle da escola. Como conclusão, 

não se pretende prescrever soluções mágicas para se enfrentarem os problemas, pois as várias 

possibilidades de solução intensamente discutidas estão no bojo deste estudo, na fala dos 

vários agentes educacionais, que permitem a qualquer momento repensá-las como fator de 

solução para diversas questões educacionais complexas do ensino médio. 

A fala dos professores se mostra relevante na medida em que revela, na educação em 

Goiás, uma oposição de âmbito pedagógico entre técnicos versus críticos e ciência aplicada 

versus práxis política. Entrevê-se aí uma disputa de certas palavras, uma luta em silêncio pelo 

poder na qual o uso da palavra é controlado para se chegar a certos fins, sugerindo uma 

ocultação do discurso mediante uma forma oblíqua de fala, na qual se pode reconhecer o 

desejo daquilo pelo que se luta: o poder. O sentido da fala dos professores pode ser tomado 

como experiência de sentido: ao experimentarem o curso, captaram o discurso; ao refletirem 

sobre ele, deram-lhe significado particularizado segundo o que lhes sucedeu no curso de 

formação; criticaram-no pela atividade de inventar, impor, proibir e transformar palavras e, 

nesse processo, produziram jogos de linguagem importantes que dão sentido às experiências 
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educacionais. Mais que isso, os discursos dos professores permitem repensar as eventuais 

conseqüências para a educação, tendo-se em vista que vão guiar o ensino médio de Goiás. De 

origem comum — didática, espaço público e métodos —, esses discursos resultarão na 

construção da realidade educacional, pois a definem como objeto histórico cujo contexto se 

ajusta à formação de capital humano e de forças produtivas que necessitam de formas de 

trabalho mais flexíveis. Noutros termos, essa é a lógica que guia a educação no terceiro milênio. 

As análises e práticas discursivas se retroalimentaram da reflexão crítica desses 

agentes educacionais, que validam suas condições e podem, às vezes, indicar uma tomada de 

posição para se enfrentarem os problemas apontados no ensino médio, que necessitam ser 

superados. Esse é um aspecto possivelmente típico das genealogias compostas por estudos 

curtos e específicos de documentos educacionais localizados em um tempo breve e um espaço 

localizado regionalmente, pois à medida que se foi construindo o caminho investigativo desta 

pesquisa a seleção do material delimitou o trabalho de campo, permitindo aprofundar 

analiticamente o material e analisar criticamente os discursos. 

Nesse sentido, pode-se dizer que os discursos dos professores não são neutros, por 

isso se deve pensar no risco de adentrarem as salas de aula sem a análise necessária. Como foi 

dito, vão instituir a escola que se quer para a sociedade, isto é, o modelo de ensino e formação 

e o tipo de sujeito, logo é preciso cautela, pois o discurso educacional contém armadilhas que 

podem padronizar, homogeneizar e excluir. Além disso, nota-se claramente a co-existência 

híbrida de modelos da escola disciplinar e de um novo modelo de controle, o que nos faz 

pensar numa terceira via de análise: se não desapareceu a escola disciplinar, então o controle 

pode ser tomado como seu aperfeiçoamento: dispositivo disciplinar para adaptá-la às novas 

formas de flexibilização e à abertura ao espaço exterior, extramuros. Assim, pode-se pensar 

que outro conceito se firmaria como paradigma para o modelo disciplinar híbrido: a “escola 

internacional” — cujo cerne seria a abertura total à flexibilização e cujo pensamento seria 

universalista. A educação serviria a uma sociedade de controle tanto local quanto 

internacional e globalizado. Trata-se de uma hipótese; mas é certo: a escola se transforma e 

perde suas formas antigas, deixando entrever o surgimento de outra.  

As análises aqui apresentadas revelam o objeto reforma imbricado por um 

movimento mundial, cuja compreensão exige estudos exploratórios desse espaço global. 

Desse modo, ir e vir ao passado à luz do presente possibilita entender — e afirmar — a 

historicidade desses objetos em estudo, cujo imbricamento comum e cujas transformações 

como “coisa em si” mediante seus discursos instituidores constroem a escola em cada 

contexto histórico específico. A pesquisa se alicerçou e mostrou a concretude das ações 
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desenvolvidas nos campos que a compuseram — escolas de ensino médio e salas de aula de 

cursos de formação, com destaque para práticas docentes nas escolas — para o estudo das 

possíveis interferências do referencial teórico aprendido pelos professores nesses cursos. 

Percebeu-se que o discurso dos professores incorpora o discurso pedagógico da formação 

após tais pedagogias serem experimentadas em sala de aula. Foi importante ir à escola porque 

percebemos que o discurso oficial dos documentos dos cursos de formação é transposto, 

cooptado, transformado e adaptado para entrar nos conteúdos programáticos dos professores 

do ensino médio e que, nessa ação, manifestam-se o poder e a autoridade do professor. Nessa 

seleção, notamos relações de saber-poder presentes na sala de aula. 

Essa é uma história aberta, inacabada, porque se torna às vezes impossível, fora do 

contexto da fala discursiva, estabelecer ou não os critérios de escolha dos professores para 

escolher esse ou aquele conteúdo a ser ensinado; apenas a fala dos professores pode de fato 

esclarecer o porquê de tais escolhas, e não cabe aqui estabelecer uma verdade acabada como 

premissa dessa explicação. Sempre que possível, delineou-se neste estudo a proposta de 

revitalizar o ensino médio em Goiás, através do Projeto Escola Jovem, abrangendo o curso de 

formação continuada ofertado nesse estado e as possíveis interferências dos referenciais teóricos 

dos programas dessa formação no exercício do trabalho educacional. Ainda não houve um 

tempo de maturação específico para transformar e reformar o ensino médio pela mudança da 

metodologia empregada pelo professor após o curso de formação continuada. Cada docente 

como indivíduo ou como coletivo dos professores precisa experimentar concretamente as 

propostas feitas para a posteriori para aceitá-las em seu trabalho. Esse laboratório de 

experiências demanda tempo para que as transformações ocorram. Observações encetadas 

durante este trabalho mostram uma mudança no cotidiano através de práticas renovadoras, com 

destaque para projetos de pesquisa (extraclasse) ocorridos nas escolas goianas. 

É preciso voltar nossos olhares à aprendizagem no confronto das ações do educando 

e do educador presentes no âmbito da escola, pois não basta entender essa aprendizagem do 

ponto de vista do educando: é necessário compreender a atuação do professor para 

oportunizar a melhoria dos cursos de formação continuada para sua qualificação e 

profissionalização. Os discursos estudados demonstraram infinitas possibilidades de se 

abordar o conhecimento dessa ação educativa através da fala do próprio professor; e ao longo 

deste trabalho, mostrou-se que há uma porta aberta a esse desconhecido mundo da sala de 

aula onde está o cerne da educação: a aprendizagem do aluno mediada pelo professor. 

A forma de incorporar as epistemologias pedagógicas ao discurso, ao repertório, ao 

capital cultural e à memória do professor como trabalhador que executa sua prática foi, talvez, 
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a mais importante contribuição dada pelos professores em exercício neste estudo. Ao falarem 

de suas práticas realizadas ou a serem realizadas, mostraram a instituição da discursividade 

como parte de um processo de resistência frente à sua identidade na condição de profissional 

da educação e ao seu compromisso com a qualidade do ensino. Estas são veias abertas, as 

quais originam questões que demonstram a infinitude do diálogo sobre a educação. A palavra, 

com suas significações, pode transformar uma realidade quando dita pelo grupo social: o 

coletivo dos professores. Pode-se revolucionar o cotidiano pelo processo de união dos 

docentes que pensam em um projeto de educação, de sociedade e organização, uma escolha 

democrática que lhes pertence. As mudanças da instituição escolar podem transformá-la num 

espaço de organização da consciência da coletividade de quem vive seu cotidiano. 

Ante as questões que a reforma anuncia, fica a proposta de construir a prática do 

diálogo nas e entre as instituições escolares que ofertam esse nível de ensino como 

instrumento planejado, instituindo discursos que indiquem e planifiquem os caminhos 

traçados pelas escolas — conscientes de que educar é produzir a existência humana nas 

relações sociais escolares e na sociedade, tendo em vista que essas possibilidades concretas 

vão se configurar se nos dispusermos a construí-las. 
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APÊNDICE – Fala dos professores 
 
1. Como será efetuada a reforma do ensino médio em Goiás? 
GA1 – O que se propõe é que seja efetuada de forma gradativa, devendo promover a 
autonomia intelectual do aluno, por meio da construção de competências básicas, e estimular 
o seu protagonismo. 
GA2 – A reforma será feita através de uma alteração no ensino médio, mudança essa que 
ocorrerá não apenas no papel, mas também na estrutura do mesmo, como um todo; e os 
professores também estarão participando da mesma através de uma discussão sobre o ensino 
médio e o que se propõe para o mesmo. 
GA3 – A reforma do ensino médio está sendo efetuada há algum tempo, com a capacitação 
dos educadores. A reforma é uma proposta de grande valia para o ensino, tanto para 
professores quanto para os alunos, quebrando assim com aquela antiga herança que o 
professor é o ser supremo em sala de aula. 
GA4 – A reforma do ensino médio em Goiás será efetuada de forma gradual, através de 
mudanças do currículo escolar, da preparação dos professores em suas respectivas áreas de 
conhecimento, mudanças de atitudes na organização de práticas novas com base nos 
parâmetros curriculares nacionais. 
GA5 – Será efetuada através da capacitação dos professores, através de cursos presenciais 
sobre a reforma curricular, através das Telessalas em 5 encontros (4 já estudados), cada 
encontro com a duração da carga horária de 16 horas-aula, objetivando os princípios 
pedagógicos estruturadores dos currículos do EM — identidade–diversidade–autonomia — 
interdisciplinaridade e contextualização. 
GA6 – Gradativamente e só será possível numa perspectiva que repense os princípios e os fins 
da educação postos nas atuais condições de ensino e na cultura escolar vigente. 
GA7 – Através de encontros preparatórios denominados de Telessalas e com a orientação de 
coordenadores que estarão discutindo com os cursistas os temas indicados em cada Telessala. 
 
GRUPO GB1 
GB1 – Com certeza, esta proposta da reforma do ensino médio em nosso Estado veio em 
direção aos nossos anseios como educadores, se iniciando com a mudança e reorganização da 
grade curricular, estabelecendo princípios básicos, destacando-se em três grandes áreas do 
conhecimento: a área de linguagens, códigos e suas tecnologias; a de ciência da natureza, 
matemática e suas tecnologias e as ciências humanas e suas tecnologias cada área é composta 
por um conjunto de competências e habilidades elaboradas pelos alunos, no decorrer de seus 
três anos no ensino médio. Competências e habilidades dos nossos educandos se tornarão 
sólidas e seguras, usufruindo do conhecimento adquirido anteriormente. 
GB2 – A reforma compreende uma alteração na estrutura do ensino médio que hoje não sabe 
se prepara o aluno para a vida ou para o vestibular, não possui livros didáticos nem merenda 
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escolar, não pode contar com o apoio do governo financeiramente. A reforma apresentará 
novos paradigmas para o ensino médio, este que há tempos não é analisado nem questionado. 
GB3 – A reforma do ensino médio em Goiás está acontecendo com um enorme avanço, pois o 
governo de Goiás, a partir do tempo novo, instituiu políticas para o ensino médio, com o 
objetivo de proporcionar aos jovens goianos a oportunidade de concluírem a educação básica, 
um direito garantido na legislação brasileira, usando os Parâmetros Curriculares Nacionais 
como referencial orientador na construção de um currículo por competências fundamentais 
para a vida em sociedade. 
GB4 – Partindo da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (9.394/96), o Ministério 
da Educação, num trabalho conjunto com os educadores de todo o país, construíram um novo 
perfil para o currículo do ensino médio, apoiado em competências básicas para a inserção de 
nossos jovens no mundo tecnológico. 
GB5 – Mediante os avanços científicos e tecnológicos e as transformações da sociedade 
contemporânea, é fundamental a construção coletiva de um projeto ético, político e 
pedagógico de ensino médio que esteja comprometido com as múltiplas necessidades sociais 
e culturais da população brasileira. Em Goiás, essa reforma ocorrerá através de seminários, 
cursos de capacitação, discussões temáticas, grupos de estudo e outros. 
GB6 – A reforma será efetuada através de cursos de aperfeiçoamento oferecidos aos 
professores como o Projeto Escola Jovem – Telessalas e a efetivação do projeto pelos 
professores. 
GB7 – A reforma será feita de maneira tranqüila, pois o processo de transformação já está 
acontecendo mediante as diversas capacitações direcionadas aos professores, professores estes 
que estão ligados diretamente aos alunos na sala. 
 
GRUPO GC1 
GC1 – Tenho participado do processo desde o início e posso dizer que começou formando 
coordenadores que fariam o repasse de tudo aos colegas. Porém, antes de ser concluído o 
curso de formação ou capacitação dos coordenadores, resolveram iniciar as telessalas, que 
também não foram concluídas. Dessa forma, não sei dizer como será efetuada. 
GC2 – Não acredito que esta reforma do ensino médio esteja acontecendo só em Goiás; mas 
como será efetuada, acho que ninguém sabe, pois estamos sempre iniciando cursos que não se 
concretizam. Fica difícil saber se realmente se efetuará a reforma.  
GC3 – Será efetuada através de um planejamento conjunto entre SEE [Superintendência do 
Ensino Médio] e professores, por meio de diálogos, debates, seminários, cursos... em busca de 
um projeto por ensino de qualidade, comprometido com as múltiplas necessidades sociais e 
culturais dos alunos. 
GC4 – A proposta é que os professores passem inicialmente por uma formação, que se iniciou 
com as Telessalas, mas que, até o momento, não foi concluída. Em particular, acredito que 
nem irá ser concluída. Após esta formação ou paralela a ela, os professores possam aplicar as 
mudanças em suas práticas educacionais. 
GC5 – Ela foi implantada, mas esbarra na morosidade do Estado, que em 2000 capacitou 
coordenadores para o ensino médio e iniciou a capacitação de professores efetivos, 
informatizou algumas escolas e se encontra num processo apresenta poucos resultados, 
principalmente na escola do interior. Percebemos que as transformações propostas são 
excelentes, mas estamos longe de comemorar. 
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GC6 – Por meio de um curso de aperfeiçoamento oferecido a todos os professores do ensino 
médio da rede pública estadual. 
GC7 – De acordo com o curso ministrado pela Secretaria de Educação do Estado de Goiás, 
“Projeto Telessala”, observei que o intuito da reforma é trabalhar os conteúdos observando as 
múltiplas inteligências dos alunos, buscando valorizar o que cada um tem de melhor e 
trabalhando sempre através de projetos. 
 
GRUPO GD1 
GD1 – Através de minicurso em algumas disciplinas para o desenvolvimento do 
conhecimento da nova reforma. 
GD2 – A reforma se iniciou com o curso de formação para os professores, mas infelizmente 
não concluímos o curso, estamos aguardando o último encontro. 
GD3 – A reforma do ensino médio está baseada na definição de três grandes áreas: a área das 
linguagens, códigos e suas tecnologias; a de ciências da natureza, matemática e suas 
tecnologias e a de ciências humanas e suas tecnologias, onde cada área é composta por um 
conjunto de competências e habilidades a serem construídas pelos educandos, consolidando e 
aprofundando aprendizados anteriores. 
GD4 – Segundo informações repassadas nos encontros de professores chamados de 
Telessalas, a reforma do ensino médio será efetuada de forma gradativa, não por escola, mas 
sim por série. 
GD5 – Com encontros de professores para um treinamento de novas maneiras de 
ensino/aprendizagem na busca de novas abordagens e metodologias para o aperfeiçoamento 
da prática educativa. 
GD6 – A reforma visa a uma reorganização curricular baseada na definição de 3 grandes 
áreas: a área de linguagens, a de ciências da natureza e de ciências humanas. Ao invés de uma 
lista de disciplinas e de conteúdos obrigatórios, cada área é composta por um conjunto de 
competências e habilidades a serem construídas pelos educandos ao longo de três anos e 
ensino médio. 
GD7 – O programa tem início com a capacitação de professores, informatização e 
melhoramento dos aspectos físicos da escola. Porém com poucas realidades efetivadas. 
 
2. Como será efetuada a reforma do ensino médio em Goiás? 
GA1 – Qualificar o mesmo, fazendo com que professores e alunos superem a fragmentação 
dos conhecimentos escolares. 
GA2 – O objetivo principal é formar um aluno com capacidade para atuar frente aos 
obstáculos, com condições de expressar seus pensamentos de forma crítica e construtiva tendo 
capacidade de perceber, compreender e desenvolver suas habilidades e competências. 
GA3 – Os objetivos da reforma é colocar o professor como facilitador da aprendizagem, tendo 
como proposta um ensino diversificado em que alunos e professores aprendam juntos. 
GA4 – Os objetivos são criar uma nova forma de ensinar os conteúdos escolares, integrando-
os com a vida do aluno, para que este possa aprender sempre, preparando estes para se 
integrar também com o mundo do trabalho. 
GA5 – Capacitar o professor para trabalhar com a pesquisa no ensino através de “projetos 
interdisciplinares”, onde a interdisciplinaridade e a contextualização sejam uma prática 
coletiva, sistemática, matricial, organizada e intencional. 
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GA6 – À constante ação reflexiva por parte dos profissionais da educação, à participação 
efetiva da sociedade em geral (respaldo, definição e legitimação da proposta educacional 
adotada). 
GA7 – Melhorar as metodologias utilizadas em sala de aula pelos profissionais e garantir uma 
melhor aprendizagem aos alunos. 
 
GRUPO GB2 
GB1 – A reforma do ensino médio veio para dar condições aos educadores para: conhecer e 
fazer evoluir os dispositivos de diferenciação, envolver os alunos na aprendizagem, 
auxiliando-os na reestruturação de compreensão de mundo, aprender e ensinar a trabalhar em 
equipe, dominar e fazer uso das novas tecnologias, vivenciar e superar os conflitos éticos da 
profissão e administrar sua formação contínua e permanente, administrar a sua própria 
formação e enriquecimento contínuo. 
GB2 – O objetivo principal é formar um ensino médio com identidade própria, com mudanças 
de concepções, valores e práticas, onde o aluno tenha condições de desenvolver o pensamento 
abstrato e crítico, privilegiando sua capacidade de aprender. 
GB3 – Objetivo é promover o desenvolvimento pessoal e a autonomia intelectual do aluno, 
tornando-o capaz de tomar decisões ao longo de sua vida, de modo a interferir criticamente na 
sociedade em que vive. 
GB4 – Formar melhor os cidadãos e trabalhadores, preparando-os para participarem da vida 
democrática e para lidar com as novas tecnologias e as novas formas de produzir bens, 
serviços e conhecimentos etc. 
GB5 – Resgatar os valores e a filosofia que norteiam a formação de jovens e adultos, 
identificar o sentido da formação do ensino médio, contemplando as expectativas individuais 
e coletivas, em consonância com as transformações socioculturais, políticas e econômicas de 
nossa sociedade. 
GB6 – Um dos principais objetivos desta reforma é organizar o sistema de ensino em 
conformidade com os princípios pedagógicos da identidade, diversidade e autonomia, através 
da interdisciplinaridade e da contextualização. 
GB7 – O objetivo principal desta reforma é proporcionar ao educando um ensino de qualidade 
o qual possibilite condição de competir no mercado de trabalho. 
 
GRUPO GC2 
GC1 – O principal objetivo desta reforma é estimular e envolver os estudantes de modo a 
fazê-los construir o seu conhecimento, ou seja, fazer que o busquem de forma mais 
entusiasmada e fiquem prontos para o mercado de trabalho e ao mesmo tempo continuar 
estudando, vencendo os desafios da vida. 
GC2 – Os objetivos são de dinamizar o ensino acompanhando a tecnologia, dando mais 
espaço para o aluno de se inteirar e enriquecer, seus conhecimentos de uma forma mais 
prática. 
GC3 – Ampliar espaços de participação dos alunos através da criação de projetos, estimulando 
sua autonomia intelectual, atuando e construindo uma base sólida de conhecimento e 
construção coletiva. 
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GC4 – Preparar ou possibilitar ao aluno vivenciar e ingressar nesta realidade social da qual faz 
parte, não apresentando para o aluno a escola apenas como degrau para se chegar à 
universidade, passando pelo vestibular.  
GC5 – Bem, pelo que entendo, é tornar o ensino significativo, que leve o educando a ter maior 
aprendizagem, menos evasão, possibilitando uma formação de um cidadão participativo e 
crítico da realidade em que vive. 
GC6 – Preparar os professores para reformular os currículos do ensino médio, de acordo com 
a realidade de cada escola, visando à implantação de projetos interdisciplinares. 
GC7 – Os objetivos não ficaram muito claros durante o curso, pois havia uma divergência, ou 
melhor, uma disparidade enorme entre o que se propõe e a realidade da sala de aula, e fato 
concreto é que houve muito debate e pouca conclusão. 
 
GRUPO GD2 
GD1 – Para que venha material para o professor e para o aluno. Desenvolver o ensino nos 
critérios que se aprende nas faculdades, fazendo que o conhecimento seja alcançado. 
GD2 – Melhorar o ensino médio, reformulando o currículo de acordo com os PCN [Parâmetros 
Curriculares Nacionais] mas atentando para as habilidades e competências a serem 
desenvolvidas nos alunos. 
GD3 – Desenvolver competências e habilidades que permita ao indivíduo dar conta de gerir 
sua vida pessoal, tomando decisões a cerca de sua saúde e sexualidade, gerir sua vida civil, 
respeitando as diferenças, saber ouvir e dialogar, saber trabalhar em grupo, enfim, saber viver 
socialmente. 
GD4 – O objetivo principal teria que ser a melhor qualidade do ensino, em seguida a 
qualificação do professor com a valorização profissional. 
GD5 – Levar o aluno a sair da condição de agente passivo para ativo, na construção do 
conhecimento e preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. 
GD6 – Realizar um planejamento baseado em competências e habilidades, onde essas 
competências e habilidades pressupõem a consolidação e o aprofundamento de aprendizagem 
anteriores. 
GD7 – Melhorar a qualidade do ensino, ampliando a participação dos jovens e da comunidade 
no processo.  
 
3. Como tem sido os treinamentos em cursos de formação de professores para a reforma do 
ensino médio? 
GA1 – Tem sido bom. Deve ser melhorada a questão de intervalos regulares e seqüência 
lógica. Precisa maior atenção no planejamento buscando a verdadeira identidade da proposta e 
equilibrando a integração interdisciplinar, propiciando a unidade da aprendizagem. 
GA2 – Os treinamentos aconteceram nos finais de semana. 
GA3 – Os treinamentos são muito bons, os monitores capacitados para tal cargo. 
GA4 – Os treinamentos têm sido feitos de forma que os professores possam em suas 
respectivas áreas do conhecimento se encontrarem e discutirem as formas de se fazer a 
mudança de postura e integrar os diversos saberes, para não dicotomizar o conhecimento. 
GA5 – Têm sido proveitosos quando presenciais onde novos conhecimentos são adquiridos, 
consumidos e interagidos nos grupos de estudo, mas não aplicados na prática. 
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GA6 – Têm sido afirmado de que a função social e política da escola é ampliar a compreensão 
de mundo das novas gerações, formando cidadãos críticos, solidários e participantes do 
projeto de democratização e humanização da sociedade. 
GA7 – Tem sido ótimo, pois tem contribuído para os professores para melhorarem a didática 
utilizada atualmente. 
 
GRUPO GB3 
GB1 – Quando iniciou o curso há quase dois anos para tentar mudar o perfil do Ensino Médio, 
não tínhamos uma base sólida sobre as transformações, mas no decorrer do curso, e as leituras 
feitas no material, as discussões com os colegas, acontecimentos do dia-a-dia, já nos iluminou 
um pouco, mas deixo claro, que há muito para se discutir e ver. 
GB2 – Os treinamentos aconteceram nos finais da semana (de sexta-feira a domingo), onde 
fazíamos 4 horas de estudo na sexta e 8 horas aos sábados e domingos. 
GB3 – Através de capacitação e cursos à distância para os professores do Ensino Médio. Ex.: 
Telessalas, grupos de Estudos etc. 
GB4 – através de formação continuada com cursos (Telessalas); programas do MEC (Proinfo, 
TV Escola, Especialização em ciências da natureza pela parceria com a UnB; multicurso de 
matemática os GEMA (Grupo de Estudos de Matemática). 
GB5 – Alguns são bem estruturados e fundamentados, seguindo uma seqüência sistematizada, 
como é o caso do GEMA (grupo de estudo de matemática), outros não apresentam uma 
proposta clara e objetiva. 
GB6 – Tivemos alguns cursos visando a reforma do Ensino Médio como o “Telessalas” — 
com previsão para cinco encontros, porém o último encontro ainda não aconteceu. Está 
paralisado. 
GB7 – Os treinamentos têm acontecido através das Telessalas, programas específicos como “o 
GEMA” matemática e outros. 
GRUPO GC2 
GC1 – Os encontros são bons. Os tutores tentam fazê-los de forma criativa e prática. Nesse 
ponto há poucas novidades porque nossas escolas (pelo menos a maioria delas) trabalham de 
forma envolvente e criativa. Esbarrando apenas na avaliação. 
GC2 – Foi iniciado um curso de treinamento voltado para a Reforma do Ensino Médio, mas 
não foi concluído. O curso foi bom, dando mais segurança ao professor perante as novas 
propostas. 
GC3 – Têm sido muitas vagas, e sem finalização, são interrompidas principalmente se o curso 
vier beneficiar financeiramente o professor. 
GC4 – Em nossa escola, há um grupo de estudos formado por professores da área de 
matemática, junto com a direção e coordenação, para estudar a proposta de mudança e sua 
devida aplicação. 
GC5 – Bastante teórico, muitas vezes deixa a desejar, porque não há tempo suficiente e nem 
pessoas que têm um entendimento maior ou seja técnico no assunto. 
GC6 – No decorrer dos encontros têm sido discutidas várias formas de inovações 
metodológicas, contando com a experiência e a participação dos professores. Porém, há uma 
parcela significativa que não concordam com os pressupostos teórico-práticos da reforma. 
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GC7 – De real, só vem acontecendo na área da matemática, com o projeto GEMA, 
patrocinado pela Fundação Roberto Marinho, as demais disciplinas não tem recebido qualquer 
tipo de orientação. 
 
GRUPO GD3 
GD1 – Mais ou menos, porque em algumas disciplinas o treinamento é ótimo, como 
português, matemática, tanto material como os mini-cursos. Mas na disciplina Artes só tive 
até hoje um treinamento e incompleto que foi as Telessalas. 
GD2 – Os encontros aconteceram na cidade de Goiás. Os coordenadores distribuíam os 
materiais pertinentes à Reforma, discutia-se e, socializava-se o conhecimento. 
GD3 – Não tenho conhecimento (atualmente). 
GD4 – Existem os grupos de estudos por disciplinas como por exemplo na área de matemática 
existe o GEMA, que realiza encontros freqüentes e também o grupo de estudo de português. 
GD5 – O treinamento aconteceu em 2003, foram quatro (4) encontros de 16 horas de duração 
cada. Na 1ª telessala o tema foi: Competências e habilidades e inteligências múltiplas no 
planejamento curricular. Na 2ª: Planejamento Escolar. Na 3ª: Trabalhos e projetos e na 4ª: 
Avaliação. Infelizmente não houve a conclusão do curso. 
GD6 – O treinamento se realizou por encontros presenciais periódicos. 
GD7 – Tem sido de forma lenta, e a participação pequena em relação a quantidade de 
professores, e sem dizer que um desses cursos foi interrompido sem a conclusão.  
 
4. Como funcionam os cursos de treinamento dos professores e em que locais? 
GA1 – Os cursos são ministrados por monitores capacitados para esse fim, em metodologias 
que não considero inovadoras a contento, mas que valem a pena. Provocam uma socialização 
positiva. 
GA2 – Os cursos funcionam em pólos; os cursistas se deslocam de suas cidades e vão para os 
pólos mais próximos. 
GA3 – São realizados em finais de semana, tendo pausa para almoço e lanche. Os cursos têm 
sido feitos na cidade de Goiás. 
GA4 - Os cursos funcionam em finais de semana em locais predeterminados, em salas que se 
recebem (professores) por área de conhecimento. Os locais são cidades-pólo, que é o meu 
caso [a cidade de Goiás]. 
GA5 – Eles são realizados nas escolas na cidade de Goiás e têm sido desenvolvidos de uma 
maneira interessante e prazerosa, com atividades bem diversificadas. 
GA6 – Têm funcionado como promoção de vivência de valores e atitudes consideradas 
fundamentais da convivência social. Os cursos normalmente são oferecidos na cidade de 
Goiás, subsecretarias, e nas próprias instituições de ensino. 
GA7 – Os cursos funcionam às sextas-feiras e aos sábados, marcados pela superintendência do 
ensino médio e acontecem na cidade de Goiás, onde os professores ficam hospedados em 
hotéis por conta dos financiadores da reforma. 
 
GRUPO GB4 
GB1 – Funcionou bem em alguns pontos, regular em outros e ruim no final, pois até hoje o 
referido curso ainda não terminou; estamos aguardando ansiosos para ver o final do curso 
sobre a reforma do ensino médio. 
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GB2 – Os cursos funcionam em pólos, onde os cursistas se deslocam de suas cidades e vão 
para os pólos mais próximos, onde há uma infra-estrutura montada para recebê-los (hotéis, 
alimentação, escola bem equipada), etc. 
GB3 – Em pólos (nosso na cidade de Goiás) com os grupos de estudos, primeiro estudando 
sobre as competências e habilidades e inteligências múltiplas no planejamento curricular, 
depois grupos de estudo por áreas de conhecimento. 
GB4 – grupos de estudos nas unidades escolares; 
– nos pólos (cidade de Goiás com as telessalas); 
– multicurso de Matemática (parceria com a Fundação Roberto Marinho e Fundação Pró-
cerrado em Caldas Novas, Pirinópolis, Goiânia); 
GB5 – Funcionam por meio de encontros periódicos (bimestrais, trimestrais...) ou esporádicos 
promovidos e/ou organizados pela Superintendência do Ensino Médio/Secretaria da educação 
e MEC. 
GB6 – Os cursos são bem planejados, com ótimos monitores e acomodações, os quais 
acontecem, normalmente, nas cidades de Goiás, Caldas Novas e Pirinópolis. 
GB7 – Funcionam com encontros periódicos onde há espaços para debates, discussões, trocas 
de experiências e avaliações. 
 
GRUPO GC4 
GC1 – Funcionaram apenas até o ano de 2003 e parou sem conclusão. Mas eram realizadas 
em pólos e por área de atuação. À regional de Jussara se encontrava em Goiás com outras 
regionais. 
GC2 – Só houve um curso de treinamento e foi realizado na Cidade de Goiás. O curso foi 
ministrado por professores que receberam treinamento para repassar as propostas. 
GC3 – Funcionavam de forma precária, em locais distantes, de nossas cidades nos finais de 
semana roubando de nós profissionais e mães, nosso descanso e o pouco tempo que se tem 
para dedicar a nossos filhos. 
GC4 – Se reúnem aos finais de semana no próprio prédio da Unidade Escolar. 
GC5 – Funcionam em sistema de grupos que recebe um material que se lê e debate entre os 
que têm mais facilidade ou domínio sobre o assunto.) Na cidade de Goiás. 
GC6 – O estado foi dividido em pólos. A cidade de Jussara está agrupada ao pólo da Cidade 
de Goiás. 
GC7 – No ano de 2004, houve uma seqüência de 4 encontros com o escopo de capacitar os 
professores para esta Reforma. Estes encontros aconteceram na Cidade de Goiás, no início de 
forma interdisciplinar, ou seja, sem diferenciar os grupos por suas áreas específicas. Foram 
encontros confusos e mal organizados. 
 
GRUPO GD4 
GD1 – O que fiz foi em Goiás com monitores bastante treinados só que incompleto. 
GD2 – Na cidade de Goiás, em escolas estaduais da cidade. 
GD3 – Atualmente os cursos de treinamento estão paralisados. 
GD4 – São realizados encontros onde são repassadas algumas metodologias. 
GD5 – A cidade de Goiás foi um dos pólos de encontros das regionais. Os professores 
viajavam e ficavam hospedados até concluírem o encontro em uma unidade escolar local. 
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GD6 – Há uma equipe de tutores que foram treinados para repassarem a nova proposta 
curricular e que realizassem simulações de planos de aula visando às inteligências múltiplas. 
Os cursos aconteceram em cidades pólos, em nosso caso: Cidade de Goiás. 
GD7 – São ministrados na própria escola e ou cidades vizinhas como a Cidade de Goiás. 
Geralmente são ministrados aos sábados e domingos, o que leva alguns professores a não 
participar, alegando ser o seu dia de folga. 
 
5. Quem financia a reforma do ensino médio? 
GA1 – Ele teve o apoio do Governo de Goiás, SEC (GO), Superintendência do Ensino Médio e 
Patrocínio do MEC e BID. 
GA2 – A Reforma foi feita através de uma parceria do Ministério da Educação (Governo 
Federal), Secretaria da Educação (governo estadual) e Banco Interamericano de 
Desenvolvimento. 
GA3 – Banco Interamericano de desenvolvimento, Governo Federal e Governo de Goiás. 
GA4 – BID, Ministério da Educação (governo federal) e a Secretaria da Educação (governo 
estadual). 
GA5 – É financiada pelo BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento) em parceria com o 
MEC/SEE–GO. 
GA6 – BID, MEC e SEE. 
GA7 – BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento pelo governo federal e governo 
estadual). 
 
GRUPO GB5 
GB1 – Não tenho certeza, mas penso que é o Ministério da Educação, a Secretaria Estadual da 
Educação e o Banco Interamericano de Desenvolvimento. 
GB2 – Na verdade foi feita uma parceria entre o Ministério da Educação (Governo Federal), 
Secretaria da Educação, (Governo Estadual) e Banco Interamericano de Desenvolvimento. 
Contaram ainda com o apoio didático dos professores da UFG. 
GB3 – BID, Governo Federal e Estadual. 
GB4 – Governo federal; 
– governo estadual; 
– BID; 
– e as parcerias (Roberto Marinho, Fundação Pró-cerrado, Universidades [UnB] etc.). 
GB5 – O governo federal e estadual. 
GB6 – Acredito que esta Reforma é financiada pelo Governo Estadual e Federal. 
GB7 – A Reforma do Ensino Médio vem acontecendo através do Governo do Estado com 
várias parcerias como por exemplo BID e Fundação Roberto Marinho. 
 
GRUPO GC5 
GC1 – Esse é mais um Projeto financiado pelo BID. Não deixa de ser um bom projeto, mas 
como todo projeto financiado por banco internacional, o resultado é visto por estatística, isso 
obriga o autor do projeto a mostrar altos índices de aproveitamento, embora isso não tenha 
sido alcançado totalmente. 
GC2 – O curso citado foi financiado pelo governo do Estado de Goiás. 
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GC3 – Banco Interamericano de Desenvolvimento. Coordenado pelo Ministério da Educação 
e Secretaria da Educação. 
GC4 – É uma proposta federal em parceria com a Secretaria de Educação do nosso Estado, 
junto com a Universidade Federal de Goiás e o apoio financeiro do BIRD. 
GC5 – O BIRD, juntamente com o governo do Estado e o MEC. 
GC6 – O Banco Interamericano de Desenvolvimento em parceria com os governos federal e 
estadual. 
GC7 – Não tenho essa informação com precisão, mas supunha que seja um trabalho em 
conjunto do governo brasileiro e do Banco Mundial, na verdade a impressão que tive que este 
curso que não foi concluído até hoje, foi uma forma de lavagem de dinheiro. 
 
GRUPO GD5 
GD1 – Até hoje acho que ninguém, porque não recebiam nada, mal vieram livros de português 
e matemática, dizem que é do governo federal. 
GD2 – FUMIN, Banco Interamericano de Desenvolvimento, Ministério da Educação e governo 
do Estado de Goiás. 
GD3 – SEE. 
GD4 – Somente com a aprovação do FUNDEB pelo Congresso Nacional é que o ensino médio 
terá o financiamento próprio. Por enquanto o Ensino Médio funciona de “carona” com o 
ensino fundamental. 
GD5 – A reforma é patrocinada pelo BID (Banco Internacional) e MEC. 
GD6 – Através de parcerias entre o Banco Interamericano de Desenvolvimento, Ministério de 
Desenvolvimento, Ministério da Educação e governo de Goiás. 
GD7 – O governo Estadual, MEC, através de financiamento do BID. 
 
 
6. Como será transformado o ambiente escolar para efetuar a reforma? 
GA1 – O ambiente será reformado, ou melhor, transformado numa escola jovem, aberta à 
comunidade, buscando parcerias e utilizando os multimeios fornecidos pelo Governo e outros 
que proporcionem o crescimento educacional. 
GA2 – A Reforma será feita através de várias mudanças no ambiente, desde a estrutura nas 
salas de aulas até na maneira de conduzir as aulas onde o aluno buscará o saber sob a 
supervisão e orientação dos professores. 
GA3 – A escola se transformou em uma gestão democrática e participativa, onde há parceria. 
GA4 – O ambiente escolar será transformado a dar sustentação às novas formas de 
ensinar/aprender. O espaço físico das escolas será modificado para se adequar às novas 
necessidades (biblioteca, sala ambiente, laboratórios, etc.) e também dentro da comunidade 
escolar, com uma nova prática educacional com o clima de acompanhamento entre docentes, 
alunos, comunidade. 
GA5 – Se a direção acredita na mudança para a nova metodologia, vai apoiar os professores 
com relação à grade horária, à flexibilização do currículo, à participação em propostas de 
formação continuada e reuniões para estudos. Os alunos irão perceber novas perspectivas de 
aprendizado com as novas tecnologias promovendo o debate de princípios e o planejamento 
de consenso. 
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GA6 – Deverá ser transformado num espaço de participação e criatividade onde se promove o 
diálogo, cujos profissionais qualificados e dinâmicos, contribuem para o desenvolvimento do 
raciocínio crítico e reflexivo, propiciando o crescimento do educando em diversos aspectos. 
GA7 – Será transformado gradativamente à medida que cada professor começa a aplicar as 
atividades propostas ou criar as suas próprias metodologia. 
 
GRUPO GB6 
GB1 – Caso o curso venha ter a sua etapa final, penso eu que existirá situações prazerosas e 
agradáveis, transformando totalmente o nosso ambiente escolar, oferecendo oportunidades 
infinitas e valorizando com mais eficácia o nosso educando. 
GB2 – O ambiente escolar de acordo com as telessalas será um ambiente mais participativo, 
onde a aprendizagem poderá acontecer no pátio da escola, na sala de informática, na praça, 
etc., e os alunos serão, ou melhor, farão o papel de mestres, os professores serão os 
norteadores desse trabalho. 
GB3 – Pensou-se em preparar um ambiente exclusivo para o Ensino Médio com salas para 
laboratórios (ciências, línguas, informática). 
GB4 – Ampliando os espaços de participação do aluno, através da criação de projetos, 
incentivando a autonomia intelectual deles, conduzindo-os a participar da construção do seu 
conhecimento, assim o currículo ganha mais significado; nas escolas foram criados os 
laboratórios de: ciências, línguas e informática. 
GB5 – Ocorrerá a implementação de algumas escolas, que serão escolas de referência para o 
Ensino Médio, com a montagem de laboratórios das diversas áreas do conhecimento e a 
ampliação das bibliotecas. 
GB6 – O ambiente escolar será transformado de modo geral, desde a gestão que deve ser 
democrática, abrangendo todo o corpo docente que terão que se aperfeiçoar e enquadrar-se 
nas propostas pedagógicas atuais e o administrativo, os quais, juntos buscarão também o 
apoio da família do educando, fator muito importante para a concretização de tal reforma. 
GB7 – Criando-se novos ambientes de aprendizagem, como laboratório de Ciências, Física e 
Biologia, de Línguas, de informática e bibliotecas. 
 
GRUPO GC6 
GC1 – Promessas... haverá uma biblioteca, laboratório de informática, de línguas, de 
Ciências... tudo isso chegou, mas em pouquíssimas escolas do Estado. 
GC2 – Diante das propostas, as aulas terão que ser mais atrativas, utilizando recursos 
tecnológicos. Os alunos participando mais da prática didática, um ambiente com mais 
liberdade para o aluno construir seu conhecimento. 
GC3 – Adequar a escola à realidade dos alunos portadores de deficiência, ampliar e 
informatizar as escolas, salas com números menores de alunos para que sejam trabalhados em 
círculo ou semicírculo. 
GC4 – Até o momento, as UEs estão se organizando como podem; na realidade não foi 
oferecido nem uma TV e vídeo para transmissão dos vídeos tão requisitados no material 
didático que foi oferecido para a escola. Infelizmente, até o momento não se tem feio muito 
pelo ambiente. 



 204

GC5 – Consta-se no programa que as escolas receberá laboratórios de informática, línguas e 
de ciências físicas e biológicas, ampliação das bibliotecas, aulas planejadas através de 
projetos e implantação do protagonismo juvenil. 
GC6 – Pouco se falou sobre a adequação do ambiente escolar para auxiliar na aplicação dos 
novos métodos e técnicas de ensino decorrentes da reforma. 
GC7 – Não houve nenhuma proposta real quanto a mudança, pelo menos não foi repassado 
durante o curso da Telessala, ou talvez eu nem esteja sabendo de verdade sobre esse projeto 
de reforma para o ensino médio. 
 
GRUPO GD6 
GD1 – Não sei. Deveria ser um ambiente bastante coerente, porque os jovens merecem. 
GD2 – A sugestão é que se trabalhe com projetos interdisciplinares, planejando de 
competência e habilidades a serem desenvolvidas a partir dos conteúdos. Um ambiente 
estimulador. 
GD3 – [O entrevistado não quis responder a esta questão]. 
GD4 – Somente com investimento financeiro e também tecnológico, porque nossa escola 
[nem] sequer tem laboratório de informática, nem um computador ligado à internet. 
GD5 – Foi implantado somente uma biblioteca em nossa Escola, mas no momento, se 
encontra sem uma pessoa apta para exercer o cargo de bibliotecária. 
GD6 – A reforma permitirá a escola incorporar a realidade social e cultural vivida pelos 
alunos, ressignificando-a, conforme os conhecimentos sistematizados que ela detêm, mas 
também dar aos alunos acesso a outros conhecimentos estranhos à sua realidade cotidiana. 
GD7 – As escolas deverão ser adaptadas a atender a todos, inclusive aos portadores de 
necessidades especiais, laboratórios, etc.  
 
7. Você participou destes cursos de treinamento/formação? Como aluno ou monitor? 
GD1 – Sim. Como aluno. 
GD2 – Cursista. 
GD3 – Participei como aluno. 
GD4 – Participei como aluno (aprender) e também como cursista (aprimorar) para o meu 
conhecimento e preparação docente, que é essencial para ensinar, tendo em mente sempre 
criar uma escola de qualidade. 
GD5 – Como professor/cursista 
GD6 – Sim, participei como aluno. 
GD7 – Sim. Participei como cursista. 
 
GRUPO GB7 
GB1 – Participei como aluno e, mesmo assim, ainda estou mergulhada em muitas dúvidas. 
GB2 – Participei como cursista. 
GB3 – Participei sim, como cursista. 
GB4 – Sim, participei de vários cursos que houve desde 1999, como cursista. 
GB5 – Sim. Participei como cursista. 
GB6 – Eu participei de dois cursos como aluna, em Goiás (Telessalas) e em Pirinópolis. 
GB7 – Sim, participei como cursista. 
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GRUPO GC7 
GC1 – Participei de todos os cursos como cursista, no início como coordenadora da reforma 
curricular, depois nas Telessalas, como todos os colegas cursistas. 
GC2 – Participei como aluna, como todos os professores do ensino médio. 
GC3 – Participei como cursista. 
GC4 – Sim, como cursista. 
GC5 – Como cursista. Participei de todos os encontros. 
GC6 – Acredito eu que tenha sido como cursista, pois sou muito polêmica e busquei contribuir 
com idéias positivas e critiquei aquelas que não passaram do papel, como é o maior costume 
dos projetos educacionais brasileiros. 
GC7 – [O entrevistado não quis responder a esta questão]. 
 
GRUPO GD7 
GD1 – Com os cursistas em Goiás. 
GD2 – Participei de todos os encontros como professora, cursista. Infelizmente o curso não 
terminou. Estamos aguardando. 
GD3 – Cursista. 
GD4 – Sim, como professor cursista. 
GD5 – Como cursista. 
GD6 – Minha participação foi como cursista. 
GD7 – Participei como cursista. 
 
8. Quais os aspectos que foram estudados no curso de formação? 
GA1 – Todos os aspectos críticos do sistema educacional sustentável a longo prazo na 
garantia de continuidade das ações escolares. 
GA2 – As diretrizes curriculares nacionais para o ensino médio; planejamento escolar; 
trabalho por projetos; avaliação; curricular. 
GA3 – Competências e habilidades e inteligências múltiplas no planejamento curricular; 
avaliação; trabalho por projetos. 
GA4 – Dos vários, destaco que: a necessidade de mudanças na forma de ensinar dos 
professores (projetos); a forma de se planejar as aulas; a forma de avaliar os alunos. 
GA5 – Estudo sobre as competências e habilidades e inteligências múltiplas, planejamento 
escolar, trabalho por projetos avaliação. 
GA6 – A formação dos alunos (educadores); o baixo desempenho dos alunos; a força dos 
agentes multilaterais, financiadores de projetos educacionais. 
GA7 – Na 1ª Telessala: competências e habilidades e inteligências múltiplas no planejamento 
curricular. Na 2ª Telessala: planejamento escolar na reforma do ensino médio. Na 3ª 
Telessala: trabalho por projetos. Na 4ª Telessala: avaliação. Na 5ª e última Telessala, ainda 
não sei o que será abordado. 
 
GRUPO GB8 
GB1 – Foram estudadas as competências e as habilidades e inteligências múltiplas; 
planejamento; projetos/como avaliar etc. 
GB2 – Os principais aspectos foram: as diretrizes curriculares nacionais para o ensino médio; 
planejamento escolar; trabalho por projetos; avaliação; currículo. 



 206

GB3 – Os objetivos da reforma curricular para o ensino médio; competências e habilidades, 
inteligências múltiplas no planejamento curricular; trabalho com projetos pedagógicos; 
avaliação. 
GB4 – Os parâmetros curriculares foram organizados por áreas de conhecimento: linguagens, 
códigos e suas tecnologias; ciências da natureza; matemática e suas tecnologias. 
GB5 – Dentre os principais aspectos que foram e são estudados destacam-se: uma didática 
mais flexível que corresponda aos anseios e ao desenvolvimento cognitivo do aluno, o 
trabalho pedagógico a partir de projetos e a ressignificação do ensino médio na formação do 
indivíduo. 
GB6 – No curso de formação: projeto Escola Jovem — foram estudados os aspectos: reforma 
do ensino médio, planejamento escolar na reforma do ensino médio, trabalho por projetos e 
avaliação. 
GB7 – Os desafios do processo ensino–aprendizagem no ensino médio, como trabalhar com 
projetos e avaliação numa nova perspectiva inovadora. 
 
GRUPO GC8 
GC1 – Primeiro, foi realizado o trabalho de divulgação com coordenadores nas telessalas. 
Estudamos temas como: competências e habilidades; teoria das inteligências múltiplas; 
planejamento e metodologias; pedagogia de projetos e, por último, uma pincelada no tema 
AVALIAÇÃO. 
GC2 – Os aspectos foram vários, mas o que mais foi trabalhado é como a escola está sendo 
aproveitada no cotidiano do aluno. Como o ensino deve auxiliar no campo profissional do 
aluno. Aspectos preocupantes porque está havendo muito abandono escolar. 
GC3 – Competência e habilidades; planejamento curricular; planejamento escolar; trabalho 
por projetos. 
GC4 – As novas diretrizes para o ensino médio: plano de implementação da reestruturação 
curricular do ensino médio. Sistema de avaliação brasileiro: antecedentes e história. Exame 
Nacional do Ensino Médio (2000). Sistema de avaliação educação Goiás. Subprograma de 
apoio às inovações educação na escola. Subprograma de apoio ao protagonismo juvenil na 
escola. Proposta de formação inicial de professores. Em fases curriculares/As áreas de 
conhecimento do novo ensino médio. Subprograma de capacitação de dirigentes e de equipes 
de gestão escolar para o fortalecimento institucional de escolas eficazes. (Na formação de 
professores): reforma curricular ensino médio. Contextualização e interdisciplinaridade.  
Projetos na escola. Avaliação. Gestão democrática.  
GC5 – Os aspectos referentes ao planejamento, execução e avaliação dos projetos 
interdisciplinares. 
GC6 – Os quatro módulos apresentados trabalham as múltiplas inteligências, como elaborar 
planos de aula, trabalhar em forma de projeto, não me recordo do outro, pois não participei de 
um dos encontros. 
GC7 – [O entrevistado não quis responder a esta questão]. 
 
GRUPO GD8 
GD1 – Vários aspectos discutindo a melhoria para a reforma. 
GD2 – Planejamento escolar e trabalho por projetos entre outros. 
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GD3 – Trabalhar os conteúdos com projetos a ser desenvolvidos fazendo a 
interdisciplinaridade. 
GD4 – Avaliação; metodologias; currículo mínimo. 
GD 5 – Nós estudamos: 1) competências e habilidades; 2)  planejamento; 3) projetos e 4) 
avaliação. 
GD6 – As situações estudadas foram o destaque pela habilidade e competência vinculada às 
inteligências múltiplas, através de simulações de planejamento ou em participação de 
laboratórios. 
GD7 – Reforma curricular, gestão democrática, projetos. 
 
9. O que mais gostou e o que menos gostou quanto ao treinamento? 
GA1 – Apesar de ser contra empréstimos/financiamentos internacionais, gostei de estudar 
tudo aquilo. Embora acredite que as promessas iniciais não serão cumpridas, sei que o estudo 
em si é fundamental para a vida do professor. Isso foi o que mais gostei. 
GA2 – Gostei de conhecer e ter uma nova visão de trabalho para auxiliar meus alunos, não 
gostei de ver a resistência de muitos colegas em não mudar, uma maioria por comodidade. 
GA3 – Gostei da competência, habilidades e trabalho por projetos. 
GA4 – Projetos na escola/avaliação/gestão democrática. Não gostei da forma que foi 
desenvolvido o curso, se tivesse tido mais tempo ou fosse desenvolvido na própria escola pela 
dupla pedagógica, teríamos aprendido bem mais. 
GA5 – O material didático é muito bom, contudo, a preparação dos monitores não foi 
satisfatória. 
GA6 – Infelizmente os pontos negativos superaram os positivos, pois os monitores do meu 
grupo não estavam devidamente preparados, perdeu-se muito tempo debatendo idéias 
divergentes que não levaram a lugar algum. 
GA7 – [O entrevistado não quis responder a esta questão]. 
 
GRUPO GB9 
GB1 – Gostei das dinâmicas e das novas metodologias ensinadas sugerindo que tornássemos 
os conteúdos mais significativos. O que menos gostei foi da falta de compromisso em 
concluir o curso que ainda está em aberto. 
GB2 – Gostei do curso em si, dos momentos de estudo, da forma que foi conduzida as 
discussões. Porém, ainda estamos esperando o último encontro, e essa demora para acontecer 
é o ponto mais negativo. 
GB3 – Um ponto importante do curso é a interação entre os professores e a troca de 
experiências. 
GB4 – O que mais gostei foi a troca de experiências entre os colegas, professores; e o que eu 
menos gostei foi a forma desorganizada (seqüência) dos cursos e conseqüente paralisação. 
GB5 – O que mais gostei foi a introdução do trabalho por projetos e o mais polêmico é mais 
difícil foi o “tabu”, a avaliação. 
GB6 – Eu gostei das dinâmicas utilizadas e lamento ter paralisado o aprendizado, sem nem 
mesmos ter uma justificativa concreta. 
GB7 – Na verdade, gostei de todos os encontros, pois cada um deles trouxe uma 
particularidade especial, mas o que me chamou mais a atenção foi o trabalho por projetos, 
pois através deles é possível trazer o aluno para mais perto do professor. 
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GRUPO GC9 
GC1 – O que mais me chamou atenção foram as múltiplas maneiras de avaliar e a trabalhar 
com projetos. 
GC2 – Gostei muito da capacitação, dos momentos de discussão, das propostas, porém não 
gostei da paralisação do curso, até hoje falta um último encontro para ser realizado, sendo que 
há um ano e meio estamos esperando este último encontro. 
GC3 – Gostei do primeiro encontro, pois o mesmo tratou dos objetivos da reforma curricular, 
mas aprendi bastante com os outros cursos (encontros). 
GC4 – Gostei da estruturação e da organização da reforma curricular, onde a UNESCO 
apontam os eixos estruturais da educação na sociedade contemporânea — os quatro pilares da 
educação. 
GC5 – O que mais gostei: do entrosamento com os colegas profissionais, da socialização de 
angústias e idéias e da troca de experiências. O que menos gostei: da falta de 
comprometimento por parte de alguns colegas, o descaso com a educação. 
GC6 – Eu gostei bastante. Os professores, a localidade, a acomodação, os temas abordados, 
tudo foi muito bom. Só foi muito cansativo, por acontecer também nos finais de semana. 
GC7 – O que mais gostei foi o encontro de outros professores de outras cidades, e o que 
menos gostei foi o pouco tempo de aula, elas deviam ser mais vezes. 
 
GRUPO GD9 
GD1 – O que mais gostei foi a maneira como trabalhar artes no ensino médio, e o que menos 
gostei é que ficou incompleto. 
GD2 – O treinamento foi muito bom por estarmos discutindo assuntos tão importantes, para 
que realmente o ensino melhore. Os professores tiveram a oportunidade de parar e discutir a 
situação do ensino médio e principalmente trocarem experiências. 
GD3 – Infelizmente o curso ficou pela metade, ou seja, ficou até hoje inacabado. 
GD4 – Gostei dos vídeos, principalmente do Wesneck e do José Saramago. 
GD5 – Gostei mais no aspecto projetos, apesar de muito proveitoso, ainda ficou muito a 
desejar. Poderíamos ter concluído o curso, pois teríamos direito à titularidade. 
GD6 – Não posso dizer se houve algo que tenha gostado ou não, o que posso lamentar foi a 
não-conclusão do treinamento. 
GD7 – Gostei dos temas, da oportunidade de conhecer novos colegas e de poder compartilhar. 
Não gostei de ter interrompido o curso. 
 
10. Você tem colocado em prática na sala de aula o que aprendeu? De que modo? 
GA1 – Sim, pois a partir de tudo, passei a olhar meus alunos com outros olhos e a trabalhar de 
maneira mais segura, descobrindo os vários talentos, principalmente o trabalho com projetos e 
a descoberta das suas competências e habilidades. 
GA2 – Quando estava em sala de aula, procurei colocar em prática, dando mais oportunidades 
para meus alunos formarem seus próprios conceitos, trabalhando com projetos 
interdisciplinares e avaliando segundo orienta Philippe Perrenoud, examinando os resultados e 
questionando as finalidades da escola. 
GA3 – Eu coloco em prática sim, mas não em sala de aula e sim nos seminários e nos grupos 
de estudos. 
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GA4 – Sim, não em sala de aula, mas em visita em escolas, reforçando a visão de que a 
educação deve estar comprometida com o desenvolvimento total do ser humano, preparando-
o para ser cidadão autônomo, crítico frente às diferentes circunstâncias da vida. 
GA5 – Atualmente, não estou em sala de aula, mas procurei fazê-lo, enquanto estive, 
conscientizando os alunos sobre as mudanças, ou melhor, as transformações que ocorrem em 
nossa sociedade e que isso requer uma ruptura dos paradigmas educacionais vigentes. 
GA6 – Eu tenho tentado colocar em prática o que aprendi. Procurei melhorar minha 
metodologia de trabalho, procurando contextualizar os conteúdos e mudando a visão com 
relação ao aluno que deixou de ser mero espectador, mas sim construtor de seu conhecimento 
com a ajuda do professor. 
GA7 – Sim, o que foi repassado nos cursos eu procuro fazer uma constante através da minha 
prática pedagógica. 
 
GRUPO GB10 
GB1 – Tenho sim, há muito tenho tentado estimular meus alunos, pois trabalho com Língua 
Inglesa, isso já me obriga a buscar criatividade, por isso estou sempre elaborando projetos e 
buscando inovar. 
GB2 – Muito pouco, pois falta um compromisso maior com todos da unidade. Mas, na sala 
tenho trabalhado conteúdos a partir de pesquisas em que os alunos realizam, e com debates 
tenho aproximado mais os alunos com a disciplina. 
GB3 – Tento colocar, através de trabalho em conjunto e desenvolvimento de projetos. 
GB4 – Sim. Na utilização de projetos, na avaliação procuro ter uma visão do aluno como um 
todo. 
GB5 – Esbocei alguns projetos, mas colocá-los em prática não foi possível, pois não há 
colaboração de todos os colegas. 
GB6 – Passei a respeitar mais as habilidades individuais de cada aluno, porém não houve a 
conclusão do curso onde teria uma orientação mais específica dentro de cada disciplina, posso 
acrescentar que me sinto melhor orientada quanto a forma de fazer o planejamento das aulas. 
GB7 – [O entrevistado não quis responder a este questionário]. 
 
GRUPO GC10 
GC1 – Sim, de forma gradativa e com adaptações que atendam à realidade do corpo discente. 
GC2 – Sim, através de projetos e atividades que leve o aluno a pesquisar e formular seus 
próprios conceitos. 
GC3 – Não tive oportunidade de pôr em prática porque estava só na coordenação, mas ajudei 
no que pude repassando o conteúdo do curso para colegas que não participaram. 
GC4 – Gradualmente tenho colocado em prática, na forma de fazer o planejamento escolar 
(contextualização); na forma mais abrangente de avaliar as competências dos alunos; e 
também na forma de trabalhar os conteúdos didáticos que é mais direcionado à vivência do 
aluno, preocupando-se em integrar o ensino/conteúdo à vida do educando.  
GC5 – A Educação física tem caminhado um pouco na contramão do ensino, em função das 
mudanças ocorridas na área e muito pouco ocorreu no curso das reformas. 
GC6 – Tenho conseguido trabalhar pequenos projetos interdisciplinares. 
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GC7 – Assim que terminarmos o treinamento, terei uma melhor visão daquilo que poderei 
realizar para melhorar ainda mais as minhas aulas. Um dos trabalhos que já estou aplicando é 
o uso de métodos para melhorar a avaliação. 
 
GRUPO GD10 
GD1 – Pesquisando o material. 
GD2 – Infelizmente, atualmente não estou trabalhando no ens. médio, mas sei que meus 
colegas do colégio P. L. T. já estão trabalhando há algum tempo com o foco na mudança do 
ensino médio. 
GD3 – Procuramos repassar para todos os professores do ensino médio da nossa escola, visto 
que nem todos participaram do curso e os mesmos procuram colocar em prática os 
conhecimentos adquiridos através do material do projeto Escola Jovem. 
GD4 – Tenho procurado colocar em prática dentro das possibilidades da escola e também dos 
recursos humanos. É bom lembrar que o último encontro chamado de Telessala não 
aconteceu, o motivo ainda é desconhecido. 
GD5 – Tento colocar, mudei bem a minha prática. Desenvolvo projetos, uso dinâmicas com 
músicas, poesias, teatro, filmes, debates etc. 
GD6 – Ao participar desse treinamento, aprendi que há várias formas de ensinar, pois há 
várias maneiras de aprender. Assim, passei a avaliar de modo diferente. 
GD7 – Na medida do possível, sim. Promovendo aulas participativas, incentivo à pesquisa, 
trabalhos e grupos etc. 
 
11. O que já se efetivou sobre a reforma do ensino médio em sua escola? 
GA1 – Conteúdo mais voltado para a vida; preparo dos alunos para exercerem a sua 
cidadania; efetivação da interdisciplinaridade entre algumas disciplinas; capacitação de 
professores para uso de multimeios eletrônicos. 
GA2 – O planejamento já está quase todo reformulado em cima da “reforma”, e há um grande 
número de projetos interdisciplinares em desenvolvimento. 
GA3 – Os projetos desenvolvidos por alunos e professores são uma realidade maravilhosa em 
nossa escola. 
GA4 – Na minha escola já se efetivou a colocação de professores nas disciplinas específicas 
de sua área de formação e os professores trabalham o conteúdo escolar através de práticas 
renovadoras. 
GA5 – Como professor, tenho procurado ser mais orientador e mediador do conhecimento. 
GA6 – Muito pouco, pois a resistência por parte dos professores, a maioria de formação 
tradicional, dificulta muito para quem almeja mudanças. 
GA7 – Alguns professores já estão trabalhando por projetos e principalmente as avaliações já 
são trabalhadas da forma como é recomendada pelo curso da reforma do ensino médio. 
 
GRUPO GB11 
GB1 – O trabalho com projetos; o uso das novas tecnologias etc. 
GB2 – O planejamento já não está mais distante da realidade, é contextualizado, há muitos 
projetos interdisciplinares sendo desenvolvidos e ainda não se dá tanta importância para a 
enumeração de conteúdos, e sim para o desenvolvimento de competências e habilidades. 
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GB3 – Muitas técnicas e teorias têm acontecido em nossas escolas de Ensino Médio, os 
professores aprenderam a trabalhar com projetos, com a contextualização dos conteúdos 
visando à interdisciplinaridade. 
GB4 – Nas reformas das escolas com a criação de laboratórios; o currículo foi articulado em 
torno dos eixos temáticos, visando às competências e habilidades que se pretende desenvolver 
no ensino médio; a formação continuada dos professores. 
GB5 – Possibilitou a alguns professores repensar sua metodologia e rever conceitos sobre a 
formação do aluno no nível médio. Efetivou-se a sistematização de alguns grupos de estudo 
com a participação de professores e coordenadores. 
GB6 – Tenho notado que há muito a ser mudado, mas também percebemos o esforço de 
muitos docentes para que a reforma realmente se concretize, como mudança de postura 
metodológica, nova visão com relação ao aluno, a constante busca de capacitação etc. 
GB7 – O GEMA estuda programas de matemática e é auxiliado pela fundação Roberto 
Marinho. 
 
GRUPO GC11 
GC1 – Em minha escola, observo que a prática de todos os professores melhorou. Há muito 
mais trabalho em equipes do que há algum tempo. Há uma biblioteca na escola, porém devido 
à burocracia não há funcionário para mantê-la em funcionamento. 
GC2 – Quanto ao que vimos no curso, nada foi colocado em prática envolvendo toda a escola. 
Os professores ainda tentam em particular aproveitar alguns aspectos nas disciplinas que 
ministram. 
GC3 – Apenas o desempenho do professor que desembolsa para dar uma aula mais proveitosa 
aos alunos, locando um filme... não temos laboratório nenhum para incentivar nossos alunos 
do ensino médio. 
GC4 – Nada, pois a reforma é um processo lento e mudanças sempre têm um pouco de 
resistência, mas acredito e percebo que a conscientização dos professores é outra e se 
esforçam para fazer melhor a cada dia. 
GC5 – Praticamente nada mudou no tocante à implantação dos projetos. Há uma grande 
resistência por parte da escola em si às mudanças propostas pela reforma. O que parece, na 
verdade, é que os professores apenas participam do curso, na prática as mudanças não 
ocorrem. É a velha história do “pra inglês ver”. 
GC6 – Eu seria hipócrita se afirmasse que percebi alguma alteração, ou mesmo se afirmasse 
que está havendo uma reforma efetiva no ensino médio, pois ou estou vivendo em outro 
planeta, ou não há nada de concreto acontecendo, é só observar que ao final do ensino médio 
deparamos com o mesmo vestibular seletivo, que serve como processo de exclusão quando se 
refere as faculdades públicas para os alunos carentes que se beneficiam com a esmola do 
PROUNI nas faculdades particulares. 
GC7 – [O entrevistado não quis responder a esta questão]. 
 
GRUPO GD 11 
GD1 – As minhas aulas ficaram mais dinâmicas porque o aluno discute de maneira ampla os 
seus conhecimentos em arte. 
GD2 – Projetos interdisciplinares, planejamento por competências, avaliação contínua, rádio 
na escola etc. 
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GD3 – Procuramos desenvolver as competências e as habilidade, dando vida ao currículo, 
fazendo a contextualização de conteúdos de forma que atuem como ferramentas intelectuais 
no confronto com a realidade. 
GD4 – Algumas metodologias e a avaliação contínua. 
GD5 – Praticamente nada, não temos nem um laboratório, falta espaço físico, até agora nossa 
biblioteca está fraca. O que mais melhorou foi o desempenho do professor que se desdobra 
para fazer o melhor. 
GD6 – Pouca coisa, ou quase nada. Talvez os métodos avaliativos e os planejamentos que 
visam o conhecimento prévio do aluno. 
GD7 – O processo de avaliação já vem sendo efetivado, desenvolvimento de projetos, a 
ampliação da participação da comunidade nas atividades escolares. 
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