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RESUMO 

 

 

Este estudo de doutorado tem como objeto o campo contra-hegemônico em educação na 
década neoliberal analisado sob os aspectos histórico e político, orientado por pesquisas 
bibliográficas e entrevistas em profundidade realizadas com os teóricos-educadores: 
Dermeval Saviani (Pedagogia Histórico-Crítica), José Carlos Libâneo (Pedagogia Crítico-
Social dos Conteúdos), Oder José dos Santos (Pedagogia da Prática ou Pedagogia dos 
Conflitos Sociais) e Lisete Regina Gomes Arelaro (Pedagogia Libertadora fundamentada por 
Paulo Freire). O tratamento teórico-metodológico, numa concepção dialética, apresenta as 
diferentes maneiras de ser contra-hegemônico a partir do conflito de ideias entre diferentes e 
não entre antagônicos, concebendo o papel social e político da educação na perspectiva da 
transformação social. A categoria analítica de referência para o desenvolvimento dessa tese é 
hegemonia/contra-hegemonia em Antonio Gramsci e Boaventura de Sousa Santos. Justifica-
se a relevância na investigação do tema também como respaldo para futuras análises do 
movimento contra-hegemônico em educação no Brasil para as novas gerações de educadores. 
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ABSTRACT 

 

 

This PhD thesis has as object the counter-hegemonic field in education in the Neoliberal 
Decade analyzed by historical and polítical aspects, oriented by bibliographical research and 
deep interviews with theoretical-educators: Dermeval Saviani (Historical-Critical Pedagogy), 
José Carlos Libâneo ( Critical-Social Pedagogy of Contents), Oder José dos Santos (Practice 
Pedagogy, or Social Conflicts Pedagogy) and Lisete Regina Gomes Arelaro (Liberating 
Pedagogy by Paulo Freire). The theoretical and methodological treatment, in a dialectical 
conception, presents different ways to be counter-hegemonic from the conflict of ideas 
between the different and not between the antagonistic, showing the social and polítical role 
of the education for the social transformation. The analytic category as reference for this study 
development is hegemony/counter-hegemony by Antonio Gramsci and Boaventura de Sousa 
Santos. The relevance of the investigation the theme is justified as support for counter-
hegemonic movement future analyzes in education in Brazil and for the new educators 
generation. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Minhas inquietações atuais têm origem na dissertação de mestrado Educação e 

resistência na geração 1980: em busca da utopia necessária, que defendi na Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo, em 2006, no Programa de Pós-Graduação em Educação: 

Currículo. 

No cenário da redemocratização brasileira nos anos 1980, inversamente ao movimento 

internacional que fazia referência à “década perdida”, no Brasil houve o florescimento das 

lutas populares e a consolidação de sindicatos e associações de categorias profissionais.  

Tal quadro, animado pelo final da Ditadura Civil-Militar, desenvolveu-se 

paralelamente a uma grave crise estrutural do capitalismo de repercussão mundial, 

desencadeada em 1945, com o final da Segunda Guerra Mundial, e se estendendo até os anos 

de 1973, quando sobrevieram as “Décadas da Crise”, o que conduziu inexoravelmente à 

falência dos paradigmas que sustentavam o Mundo Bipolar.  

Essa quebra de paradigmas questionou o mundo até então conhecido e, para tentar 

entendê-lo, se faz necessário perceber as novas articulações do poder hegemônico na relação 

direta com as propostas da contra-hegemonia e os espaços alternativos definidos a partir do 

olhar do subalterno. 

Para a educação, emerge nesse terreno árido o que neste estudo denomino Tendências 

Pedagógicas Contra-Hegemônicas, com suas respectivas proposições político-pedagógicas: 

Pedagogia Histórico-Crítica, Pedagogia Crítico-Social dos Conteúdos, Pedagogia da Prática 

ou Pedagogia dos Conflitos Sociais e Pedagogia Libertadora, que, na relação com a forte 

antítese conjuntural, marcada pela hegemonia neoliberal dos anos 1990, elaboraram as 

primeiras sistematizações e promoveram o enraizamento dessas concepções nas décadas de 

1970 e 1980.  

Em uma perspectiva dialética, essas diferentes maneiras de ser contra-hegemônico 

expressam o conflito de ideias entre diferentes e não entre antagônicos. Na verdade, o 
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trabalho sério, a pesquisa meticulosa e a reflexão crítica refizeram a necessidade de se ouvir 

“outras” falas e elevar à condição de escritores os que antes se reconheciam por subalternos.   

Neste estudo de doutoramento, aspectos conjuntural, histórico e epistemológico 

confluem para o desenvolvimento do tema Educação e Contra-Hegemonia na Década 

Neoliberal: as tendências pedagógicas contra-hegemônicas entre a crise paradigmática e a 

construção de “outra” hegemonia possível no limiar do século XXI, tendo como tratamento 

teórico-metodológico a concepção dialética, fundamentando-se na lógica interna e nos 

métodos que explicitam a gênese do campo contra-hegemônico, por meio da identificação das 

contradições concretas e mediações específicas a partir do movimento histórico, envidando 

uma visão de mundo inacabado, de universo em construção.  

O desenvolvimento desta pesquisa de natureza teórica, com abordagem qualitativa, 

abarca dois momentos: 1. pesquisas bibliográficas; e 2. entrevistas em profundidade com 

teóricos-educadores formuladores e/ou representantes das Tendências Pedagógicas Contra-

Hegemônicas: Dermeval Saviani, José Carlos Libâneo, Oder José dos Santos e Lisete Gomes 

Arelaro. 

Esta pesquisa se estrutura em uma abordagem qualitativa, que apoiando-se na análise 

de Chizzotti (2003), entende que os dados – no caso, os relatos dos teóricos-educadores 

entrevistados – não são apenas colhidos, mas também resultado de interpretação e 

reconstrução pelo pesquisador, descrevendo processos e fluxos em diálogo crítico com a 

realidade. 

A opção metodológica pela entrevista individual em profundidade permite explorar o 

tema a partir da busca de informações, percepções e experiências dos teóricos-educadores, 

para que o assunto seja analisado e apresentado na forma de entrevista não diretiva e de livre 

narrativa.  

Os depoimentos delineiam o percurso histórico-acadêmico-político dos entrevistados, 

alinhavando-os à história da educação nos últimos vinte anos do final do século XX, sendo 

estruturados em dois momentos que se interseccionaram: 1. o percurso dos entrevistados, 

enquanto representantes das Tendências Pedagógicas Contra-Hegemônicas, sujeitos ativos na 

proposta de construção de outra hegemonia possível; e 2. a contextualização histórica, 

demarcando períodos decisivos para a educação no Brasil. 

O critério de escolha dos entrevistados envolveu o reconhecimento que têm esses 

teóricos-educadores, não apenas como referência teórico-bibliográfica caracterizada pela 
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densidade epistemológica, mas também pelo compromisso com a educação e a transformação 

social, marcando por si uma posição. A manifestação do objeto impôs a escolha dos sujeitos, 

o que, ao mesmo tempo, enriquece e evidencia os diferentes caminhos tomados pelo discurso 

contra-hegemônico. 

Penso serem válidas essas diretrizes, pois, enquanto pesquisadora, em lugar de 

alimentar elementos da conjuntura polêmica, cabe resgatar o que tem caráter perene, que 

resistiu às adversidades do tempo e perdura como conhecimento historicamente construído. 

Tarefa nada fácil.     

Para a explicitação do objeto dessa tese, ou seja, o campo da contra-hegemonia na 

educação brasileira na década neoliberal fez-se necessário eleger, hegemonia, como categoria 

analítica central.  

Tal opção resultou na configuração da problemática a partir da necessidade de se 

compreender quais as variantes que proporcionaram a fundamentação e o enraizamento das 

tendências pedagógicas contra-hegemônicas no ápice da crise paradigmática pós 1989, 

quando se tornou urgente debater a reinvenção do poder a partir de novas concepções de 

Estado e Democracia.  

O levantamento das hipóteses sinalizava para um contexto complexo, quando 

estruturas politicas e econômicas antagônicas (capitalismo X socialismo) herdadas da Guerra 

Fria , portanto desde os anos 1940, caíram por terra dando lugar, na educação em particular, a 

um vazio existencial premido pela falência do mundo bipolar e contraditoriamente no Brasil, 

alimentado pela euforia da redemocratização após 21 anos de ditadura civil-militar. Para 

entender como aconteceu, ou não, a construção da hegemonia dos subalternos as entrevistas 

foram fundamentais e esclarecedoras. 

Portanto, a sistematização e enraizamento das tendências pedagógicas contra-

hegemônicas no entroncamento das duas décadas finais do século XX no Brasil, e a 

construção de ‘outra’ hegemonia possível, permite perceber, enxergar uma riqueza de 

elementos contraditórios, que se sobrepõem.  

Para a organização dessas premissas optei por quatro eixos referenciais: 

1. No recorte teórico, as categorias analíticas – hegemonia e contra-hegemonia – e os 

substratos teóricos – Estado e Democracia – serão desenvolvidos a partir das leituras 

com Antonio Gramsci (1891-1937) e Boaventura de Sousa Santos (1941), 
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respeitando-se a lógica e a riqueza interna de suas propostas teóricas1, que, apesar dos 

distanciamentos e principalmente em razão destes, provocam a interlocução com os 

movimentos contra-hegemônicos em educação no Brasil na década neoliberal; 

2. Estudo conjuntural em retrospectiva histórica, destacando a falência do Estado do 

Bem Estar Social, para os países centrais (do capitalismo), e do nacional-

desenvolvimentismo, para as periferias do mundo, passando pelas crises cíclicas, e a 

derrocada final do Mundo Bipolar; 

3. Fundamentação teórico-metodológica apresentada pelos teóricos-educadores 

formuladores e/ou representantes das Tendências Pedagógicas Contra-Hegemônicas 

no Brasil: Pedagogia Histórico-Crítica (Dermeval Saviani), Pedagogia Crítico-Social 

dos Conteúdos (José Carlos Libâneo), Pedagogia da Prática ou Pedagogia dos 

Conflitos Sociais (Oder José dos Santos) e Pedagogia Libertadora (Paulo Freire, 

representado por Lisete Arelaro); e 

4. Análise do enraizamento e sistematização do campo contra-hegemônico em educação, 

tendo, por um lado, a “retomada democrática” na euforia dos anos 1980 e, por outro, o 

avanço do projeto hegemônico neoliberal nos anos 1990. 

No primeiro capítulo, Hegemonia e contra-hegemonia: no limite da crise 

paradigmática na década neoliberal, balizaram-se as categorias analíticas hegemonia e 

contra-hegemonia a partir das leituras de Antônio Gramsci e Boaventura de Sousa Santos, 

partindo-se do princípio de que hegemonia e contra-hegemonia, sendo categorias dinâmicas, 

possuem uma ligação de organicidade, definindo-se na disputa pelo poder na articulação com 

da base econômica, a superestrutura política, cultural e ideológica de determinado período. 

No subcapítulo Estado e Democracia: a (re)invenção do poder no limiar do século 

XXI, a centralidade do poder, em suas inúmeras manifestações, é apresentada em Antonio 

Gramsci e Boaventura Santos, destacando momentos significativos da história em que esses 

paradigmas se confrontam com diferentes significados e concepções,  salientando a 

hegemonia da classe dirigente ou questionando a legitimidade dessa classe, propondo a 

adequação da sociedade a um “novo” quadro político-ideológico, forjando a hegemonia de 

outra classe social, numa complexa trama entre coerção e consenso.  

                                                           

1 As categorias analíticas centrais, hegemonia/contra-hegemonia, interligadas dialética e organicamente aos 
substratos teóricos, Estado e Democracia. 
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Em Hegemonia: a construção do conceito e a práxis em Antonio Gramsci, o 

intelectual e ativista político entende a hegemonia articulada na dinâmica da luta de classes, 

em que a liderança de uma classe sobre as outras será exercida por meio de concessões e 

reformas, considerando as demandas “dos de baixo”. Desta forma, preservando o instável 

equilíbrio entre as forças, esta luta constante pelo consenso nunca é completa, ocorrendo na 

esfera da sociedade civil.  A construção de “outra” hegemonia corresponderia a um projeto de 

classe distinto, envolvendo a atuação dos aparelhos privados de hegemonia. 

Cabe esclarecer, desde já, que o conceito de contra-hegemonia não foi formulado por 

Gramsci, mas consolidou-se na disputa contra uma hegemonia estabelecida, sendo que 

tendências marxistas das mais variadas orientações introduziram o conceito, considerando-o 

uma perspectiva crítica, como objetivo de demarcar um projeto antagônico em relação à 

hegemonia burguesa. 

O desenvolvimento de Contra-hegemonia: os embates na arena transfronteiriça em 

Boaventura de Sousa Santos apresenta o intelectual-militante da contra-hegemonia que 

identifica a crise paradigmática, no limiar do século XXI, como um momento de transição dos 

paradigmas societais, referindo-se aos diferentes modos de organizar e viver a vida em 

sociedade, e dos paradigmas epistemológicos, presentes no projeto da modernidade ocidental 

capitalista e colonial que entraram em colapso. 

Boaventura Santos, ao definir os parâmetros da transição paradigmática, procede a 

uma crítica forte do paradigma da modernidade ocidental e propõe um quadro epistemológico, 

teórico e analítico que torne possível a definição dos Paradigmas Emergentes, explorando 

suas possibilidades emancipatórias. 

Boaventura de Sousa Santos (2010) destaca, dentre as várias questões que se 

esgueiram por entre “as perplexidades e os desafios” do “breve século XX”, destaca dois 

elementos essenciais para compreensão desta conjuntura: 1. (re)definição do papel do Estado, 

consequência da intensificação das práticas transnacionais e da internacionalização da 

economia; e 2. consenso em torno de um dos grandes paradigmas sociopolíticos da 

modernidade: a Democracia. 

Neste sentido, conclui Santos, a globalização econômica e o neoliberalismo são 

alternativas para a crise do capitalismo, produtores da concentração de riquezas e da exclusão 

social, sinalizando para a reconstrução da tensão entre regulação social e emancipação social, 

condição sine qua non da transformação social emancipatória com base na “Epistemologia do 

Sul”. 
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No segundo capítulo, Conjuntura na década neoliberal: a crise (pré)anunciada 

destaco: 1. a mudança estrutural após 1945, marcada pelo ideário do Estado Previdência de 

keynesiano, definidor da “Era de Ouro” (1947-1973); 2. a crise estrutural do capitalismo 

desencadeada entre os anos de 1973 a 1989, as “Décadas da Crise”; e 3. a falência dos 

paradigmas que sustentavam o Mundo Bipolar e colocaram em questão os ícones da 

modernidade, nos anos de 1990. 

Os desdobramentos desses argumentos acontecem no subcapítulo A falência dos 

paradigmas do Mundo Bipolar, que descreve e analisa o desmonte na estrutura da 

bipolarização mundial, resultado de um processo construído desde o término da Segunda 

Guerra Mundial (1939-1945), trazendo uma combinação explosiva de fatores: 1. as sucessivas 

crises econômicas do mundo capitalista, destacando a crise do petróleo em 1973; 2. os 

sucessivos déficits econômicos que levaram os capitalistas a questionarem o papel do Estado 

na economia; 3. propostas dos neoliberais (Consenso de Washington); 4. o fortalecimento dos 

governos conservadores na Europa e Estados Unidos; 5. a dissolução da esquerda tradicional 

stalinista no mundo, com o desmonte dos Partidos Comunistas (PCs), com a Glasnost (1991) 

e a Perestroika (1990) de Gorbachev; 6. a queda do dito “socialismo real”, vinculada ao golpe 

sofrido pelo marxismo na versão estruturalista, economicista e determinista que imperou 

aproximadamente até os anos 1960; 7. especulações sobre o “Fim da História” e o surgimento 

de “novas” vertentes teórico-ideológicas, pós-industriais, pós-classista, pós-moderna, nos 

países de capitalismo desenvolvido. 

No subcapítulo Os movimentos contra-hegemônicos e os rumos das 

“redemocratizações” na América Latina desvelo o confronto dos latino-americanos com o 

poder hegemônico estadunidense e europeu e a (re)ação das forças conservadoras de direita 

formadas a partir de privilégios “conquistados” por barganhas políticas com os países 

hegemônicos.  

Os processos de “redemocratização”2 ocorreram em meio a um quadro de 

“direitização”, com caráter conservador, marcado pela manutenção das estruturas herdadas 

dos anos das ditaduras, desta vez impregnadas pela ideologia neoliberal3. 

                                                           
2 Os anos de 1970-1980 demarcaram significativamente os processos de “redemocratização” dos regimes na 
América Latina, com o desmonte das economias nacionais e do sistema de proteção social, além dos provocaram 
protestos populares com diferentes reivindicações e radicalidade. 
3 O realinhamento dos países para acompanhar o novo receituário neoliberal obrigou seus governantes a: 1. 
manterem-se no poder de Estado para fazerem as reformas impostas pelo Consenso de Washington; 2. pedirem 
empréstimos ao FMI (Fundo Monetário Internacional), na tentativa de sair de suas crises econômicas; 3. fazerem 
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O drama latino americano estava instalado: nem bem esses países “entraram na 

modernidade”, já foram obrigados, pela conjuntura internacional, a aderirem ao receituário 

neoliberal para sobreviverem. Aliaram o abandono das premissas que vigoraram sob a égide 

do Estado Desenvolvimentista (nacionalismo e populismo) às sucessivas crises do 

capitalismo, fortalecendo, por um lado, as ideias de “livre comércio”, da “mão invisível” 

como único e legítimo regulador da sociedade, e, por outro, revigorando a agenda de 

reivindicações dos subalternos, embora reconhecidamente a hegemonia neoliberal tivesse 

colocado os atores desses movimentos na defensiva. 

No subcapítulo três demonstro como se deu O desmonte do Estado nacional-

desenvolvimentista e o avanço do projeto neoliberal no Brasil, efetivado com as eleições de 

1989, início do fim dos modelos de desenvolvimentismo e populismo herdados da Revolução 

de 1930,  sendo que quatro momentos políticos-ideológicos se inter-relacionaram: 1. herança 

nacional desenvolvimentista; 2. a “redemocratização” depois de vinte e um anos de Ditadura 

Civil-Militar; 3. o avanço das políticas neoliberais no contexto dos países periféricos e 

semiperiféricos; e 4. a resposta dos movimentos contra-hegemônicos nessa conjuntura 

desfavorável. 

Os governos aprofundaram a implementação da política neoliberal, adequando o 

Brasil à dinâmica mundial com: 1. privatização de empresas; 2. entrada de capitais e 

mercadorias do exterior, com a abertura do mercado aos investimentos transnacionais; 3. 

redução do papel do Estado na economia; 4. redução das iniciativas do setor público; 5. 

desregulação da economia; 6. flexibilização da legislação do trabalho; 7. diminuição dos 

gastos públicos. 

Entre o fim da Ditadura Civil-Militar e a euforia dos movimentos sociais nos anos de 

1980, os descaminhos da redemocratização, demarcados na derrota do “Movimento das 

Diretas Já”, os desmandos do Governo Collor, o Plano Real e os mandatos do presidente 

Fernando Henrique Cardoso (1995-2003), pode-se concluir que a burguesia internacional foi 

favorecida, com seu projeto hegemônico de poder, em detrimento das lutas contra-

hegemônicas tradicionais, diminuindo espaços disponíveis para a mobilização da classe 

trabalhadora e das propostas dos partidos de esquerda, mas abrindo caminho para múltiplas 

reivindicações das minorias, que se caracterizaram no Novo Movimento Social.  

                                                                                                                                                                                     

alianças com adversários políticos; e 4. fazerem cortes do governo endividado na área social, impostas pelo FMI, 
para o pagamento da dívida e para obtenção de novos empréstimos. 
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Nessa perspectiva pouco favorável, discutir educação e contra-hegemonia requer 

estabelecer um recorte histórico e, por esse motivo, o terceiro capítulo, denominado Educação 

e contra-hegemonia no Brasil: do Manifesto dos Pioneiros (1932) às Tendências 

Pedagógicas Contra-Hegemônicas nos anos 1990, traz a análise da conjuntura da educação 

brasileira demarcada pela: 1. disputa nos anos 1930 entre a educação tradicional católica e o 

grupo formado por intelectuais liberais, socialistas e comunistas, agrupados em torno da 

Escola Nova, que, mesmo com divergências internas, superaram suas diferenças e 

articularam-se para o lançamento do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, de 1932; 2. 

a primeira “retomada democrática” pós Ditadura do Estado Novo (1937-1945), quando 

emergem, no contexto dos movimentos populares, o educador Paulo Freire e os traços 

preliminares da Pedagogia Libertadora; 3. a segunda “retomada democrática” (pós-1985)4, 

com o fim da Ditadura Civil-Militar (1964-1985), quando acontece o enraizamento das 

Tendências Pedagógicas Contra-hegemônicas, delimitando, desta forma, o campo contra-

hegemônico em educação; 4. os anos 1990 e o avanço do projeto neoliberal no país, que 

refreou o movimento dos educadores. 

Portanto, esta tese identifica que nas contradições da conjuntura política dos anos 

1980-1990 ocorrem o enraizamento e a sistematização do campo contra-hegemônico, 

localizado entre a retomada dos Movimentos Sociais e das propostas de esquerda; o impacto 

da eleição de Fernando Collor (1990-1992), representando uma guinada à direita com a 

“abertura” do país às demandas neoliberais; e a implementação, no governo de Fernando 

Henrique Cardoso (1995-2003), do ideário hegemônico neoliberal capitalista. 

Os desdobramentos da implementação, com Fernando Henrique Cardoso, do ideário 

capitalista, são apresentados no subcapítulo As repercussões da “Reforma de 1990” nas 

Políticas Públicas Educacionais e no Currículo. A Reforma Educacional dos anos 1990 foi 

orientadora das Políticas Públicas, contando com a colaboração de especialistas, de nossas 

melhores universidades e instituições de pesquisa, afinados com o compromisso assumido 

pelas autoridades políticas brasileiras.  

Neste sentido, para atingir os novos patamares de excelência ditados pelo capitalismo 

internacional, deveríamos (o Brasil) abandonar o perfil burocrático do Estado e aderir ao 

perfil gerencial que apostava na: 1. descentralização; 2. redução do tamanho do Estado e das 
                                                           
4 Agrega-se aos aspectos políticos as teorias epistemológicas que justificam o ideário hegemônico como a Teoria 
do Capital Humano desde os anos 1950 adentrando as décadas seguintes e se reeditando nos anos 1980, e as 
abordagens contra-hegemônicas fundamentadas no pessimismo pedagógico das Teorias Reprodutivistas da 
segunda metade dos anos 1970 e o boom Gramsciano no início dos anos 1980.  
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iniciativas do setor público; 3. foco nos resultados e não no  processo; 4. privatizações; 5. 

apelo à iniciativa privada e às organizações não-governamentais. 

Desta maneira, a reforma no ensino processou-se na redefinição do papel da educação 

para o Estado, dispondo de dispositivos legais (LDB e PNE), das Diretrizes e Parâmetros 

Curriculares e dos Sistemas de Avaliação, institucionalizados para todos os níveis de ensino 

com a implementação do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (SAEB). 

Essas e outras questões foram motivo de embates acirrados por parte dos contra-

hegemônicos e constam no subcapítulo Rumos e desafios da contra-hegemonia na década 

neoliberal. Na chamada década neoliberal, os educadores se mobilizaram a partir de um 

projeto de articulação das instâncias democráticas de participação popular, por meio das 

Conferências Brasileiras de Educação e do Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública. O 

objetivo estava na formulação de propostas de políticas públicas que encaminhassem a 

articulação das instâncias democráticas de participação popular à construção de um projeto 

para a educação nacional, respeitando o conteúdo expresso na Constituição de 1988, e não 

poupando esforços para a aprovação do Plano Nacional de Educação, proposta da sociedade 

brasileira, que explicitava as concepções de ser humano, de mundo, de sociedade, de 

democracia, de educação, de autonomia, de gestão, de avaliação e de currículo radicalmente 

distintas daquelas que os setores hegemônicos vinham utilizando.  

Os espaços de disputa ocupados pela contra-hegemonia uniram a esfera das 

mobilizações populares às produções acadêmicas, enraizando e consolidando as Tendências 

Pedagógicas Contra-Hegemônicas. 

O subcapítulo PUC-SP e UFMG: universidade e “construção” dos espaços contra-

hegemônicos em educação centraliza os argumentos arregimentados nas entrevistas, 

entrelaçando-os às trajetórias acadêmica e profissional dos teóricos-educadores, alicerçadas 

em uma breve abordagem histórica dessas instituições, espaços de construção da contra-

hegemonia, como: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, que possibilitou a 

sistematização da Pedagogia Histórico-Crítica e da Pedagogia Critico-Social dos Conteúdos 

e atuou como forte polo irradiador da já estabelecida Pedagogia Libertadora; e a 

Universidade Federal de Minas Gerais, que, por meio das práticas educativas dos Movimentos 

Autônomos dos Trabalhadores, desenvolveu a Pedagogia da Prática ou Pedagogia dos 

Conflitos Sociais.    
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O subcapítulo Anarquismo e educação: para além da contra-hegemonia ganha um 

espaço peculiar neste estudo, pois, não fazendo parte dos que defendem a perspectiva contra-

hegemônica, o Anarquismo define-se para além das tramas e artimanhas da conquista do 

poder, defendendo, em uma perspectiva histórica, teórica e política, a prática para a 

libertação, lutando contra a opressão do ser humano. 

No quarto capítulo, Tendências Pedagógicas Contra-Hegemônicas: as diferentes 

maneiras de ser contra-hegemônico apresentadas pelos teóricos-educadores, as entrevistas 

com os teóricos-educadores Dermeval Saviani, José Carlos Libâneo, Oder José dos Santos e 

Lisete Gomes Arelaro, tendo por objetivo explorar a inserção (enraizamento e 

desenvolvimento) das Tendências Pedagógicas Contra-Hegemônicas, mobiliza os vários 

elementos integrantes de suas opções políticas, da literatura na qual se apoiaram para a 

construção teórica e da apropriação reflexiva do contexto histórico em que estavam inseridos. 

A Pedagogia Histórico-Crítica é aqui apresentada por Dermeval Saviani, em 

entrevista realizada em uma das salas da Faculdade de Educação da UNICAMP 

(Universidade de Campinas), em abril de 2013, sistematizada nos seguintes pontos: 1. 

referências teóricas: origem e desenvolvimento da Pedagogia Histórico-Crítica; 2. a década de 

1990 e a atuação dos Autores Associados; 3. alguns apontamentos sobre a ANPEd e os GTs; 

4. a dupla peculiaridade da PUC-SP; 5. a Pedagogia Histórico-Crítica e a Pedagogia 

Libertadora; 6. reflexões para a atualidade sobre a Pedagogia Histórico-Crítica. (SAVIANI, 

APÊNDICE A) 

Sobre a Pedagogia Crítico-Social dos Conteúdos, apresentada em entrevista cedida 

por José Carlos Libâneo em um das salas da Pontifícia Universidade Católica  de Goiás, em 

novembro de 2013, foi organizada a partir dos seguintes eixos referenciais: 1. contexto dos 

anos 1980-1990; 2. Dermeval Saviani e a Pedagogia Histórico-Crítica; 3. Oder José dos 

Santos e a Pedagogia da Prática; 4. trajetória pessoal e profissional; 5. matrizes teóricas, 

origens e repercussão da Pedagogia Crítico-Social dos Conteúdos; 6. entre 1990-2000; 7. 

políticas públicas; 8. Teoria Crítica do Currículo; 9. Currículo e Didática. (LIBÂNEO, 

APÊNDICE B) 

A Pedagogia da Prática é nesta tese apresentada por Oder José dos Santos, em 

entrevista cedida em uma das salas da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), em 

dezembro de 2013, com os destaques: 1. matriz teórica e prática docente; 2. movimentos 

sociais e prática social; 3. Pedagogia dos Conflitos Sociais; 4. Pedagogia Libertária; 5. 
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inserção da Pedagogia da Prática na Escola; 6. Pedagogia da Prática ou Pedagogia dos 

Conflitos Sociais? (SANTOS, APÊNDICE C) 

A Pedagogia Libertadora, fundamentada por Paulo Freire, está nesta tese apresentada 

por Lisete Regina Gomes Arelaro, em entrevista realizada em junho de 2014, destacando: 1. 

Paulo Freire e o contexto histórico na década de 1950; 2. Paulo Freire e a Teologia da 

Libertação; 3. Paulo Freire e a Escola Nova; 4. Paulo Freire e a Pedagogia Libertadora; 5. A 

PUC-SP e a Educação Libertadora; 6. Paulo Freire na Secretaria da Educação do Município 

de São Paulo; 7. Paulo Freire, conteúdos e currículo; 8. o legado de Paulo Freire para a 

discussão sobre políticas públicas. (ARELARO, APÊNDICE D) 

As Considerações finais: as tendências pedagógicas contra-hegemônicas no limiar do 

século XXI, a partir da conjuntura internacional, nacional e da educação, em particular, 

aprofundou-se a análise sobre o enraizamento e a consolidação das Tendências Pedagógicas 

Contra-Hegemônicas, discutindo a possibilidade da construção catártica de outra hegemonia, 

referendada por práticas educativas alternativas.  

Defendo que a dinâmica imprimida para a construção de “outra” hegemonia, 

interligada organicamente à (re)conceptualização epistemológica e à construção da práxis 

política, necessita da construção de um novo projeto de sociedade, que deverá emergir a partir 

dessa crise de sentido.  

Essa é a proposta desafiadora a ser enfrentada no limiar do século XXI: hegemonia e 

contra-hegemonia? Ou: para além da contra-hegemonia, uma anti-hegemonia? 

Por fim, a ideia de que, a produção e a disseminação teóricas e práticas apresentadas 

na perspectiva da busca de “outra hegemonia”, mais do que mero enfrentamento (polarização) 

ou crise de sentidos (epistemológicos e paradigmáticos), permitem-nos fazer uma leitura 

peculiar, observando-se as condições conjunturais, sem deixar de considerar um aspecto 

essencial, qual seja a de que o mundo vivo está sempre por se fazer. 
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CAPÍTULO I 

 

 

HEGEMONIA E CONTRA-HEGEMONIA: 

no limite da crise paradigmática na década neoliberal 

 

 

A etimologia da palavra hegemonia vem de guiar, conduzir, mandar, governar, ser 

chefe. A mitologia grega confirma este significado “ao atribuir o título de condutora suprema 

a Artêmis [...]. Primeira a ser invocada, por deter uma posição de precedência sobre os outros 

deuses [...] por presidir as portas e os caminhos e por exercer o poder nos céus e na terra” 

(JESUS, 1989, p. 31). 

Estabelecendo uma ligação direta entre hegemonia e poder, teremos uma percepção 

clara “pelas mãos” de quem ele já passou. Entre os séculos V e VI a.C., na Antiguidade 

Clássica, a hegemonia foi exercida pela aristocracia, tanto nas cidades-estados gregas como, 

posteriormente, em Roma, determinada pelo modo de produção escravista. Depois, durante 

quase mil anos, do século VI ao XIV d.C., período do universalismo medieval, o modo de 

produção feudal deslocou o poder para os nobres e clérigos.  

Nos tempos modernos, entre os séculos XV e XX, o projeto hegemônico da classe 

burguesa inicialmente buscou fundamentação na Razão Iluminista, tendo como base a 

emancipação humana de dogmas de qualquer natureza. À medida que as relações no interior 

do modo de produção capitalista foram adquirindo maior complexidade, contradições e 

antagonismos ficaram evidenciados, principalmente a partir do século XIX, quando da relação 

direta e perigosa com as normas do Mercado.  

O poder, carregado de ambiguidades, entendido como componente fundante da 

organização humana, é identificado nas relações que o sustentam pelos binômios dominação-
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consenso e poder-direção, trazendo no cerne de sua concepção a necessidade humana de 

exercê-lo, podendo tornar-se, ao longo do processo, opressivo ou consensual. 

Quando o foco é o poder opressivo, fica evidente sua capacidade de gerar 

desigualdades sociais, autoritarismos, exacerbações de toda espécie, desencadeadas no 

interior das contradições da sociedade. O poder consensual promove as bases de “outras 

hegemonias” possíveis, principalmente quando aliada à agenda de reivindicações dos 

chamados subalternos5.  

Portanto, hegemonia é uma categoria dinâmica. Eleger contra-hegemonia como 

categoria analítica central deste estudo exige considerar que não existe dicotomia entre ambas, 

mas sim uma ligação de organicidade, ou seja, a disputa pelo poder na articulação com a base 

econômica, a superestrutura política, cultural e ideológica. 

Para a construção conceitual de hegemonia/contra-hegemonia a presença dos 

intelectuais e ativistas políticos Antonio Gramsci (1891-1937) e a Boaventura Santos (1940) 

deve-se ao fato de que suas reflexões, respeitando a lógica e a riqueza interna de suas 

propostas teóricas6, apesar dos distanciamentos e principalmente em razão destes, possam 

promover a interlocução com os movimentos contra-hegemônicos em educação no Brasil na 

década neoliberal. 

Antonio Gramsci, contemporâneo da Revolução de Outubro de 1917, ativista dos 

movimentos operários de Turin durante a Primeira Guerra Mundial e militante no Partido 

Socialista e Comunista Italianos, tem no estudo sobre hegemonia um de seus mais 

significativos fundamentos teóricos, analisado principalmente nos Cadernos do Cárcere. 

Boaventura de Sousa Santos, contemporâneo da derrocada do mundo bipolar na 

entrada da década final do século XX, militante e fundador do Fórum Social Mundial, 

apresenta as tendências teóricas hegemônicas e contra-hegemônicas, a partir de uma discussão 

político-epistemológica, englobando, entre outros aspectos, a globalização econômica e 

política, colocando em questão o conteúdo dos principais ícones da modernidade, incapazes 

de gerar uma sociedade mais livre e igualitária.   

                                                           
5 Na relação dialética entre a síntese da hegemonia burguesa (tese) é concebida a base da contra-hegemonia 
deflagrada pelos subalternos (antítese), o que promove a construção e transformação contínua da realidade social 
(nova síntese), “outra” hegemonia. 
6 As categorias analíticas centrais, Hegemonia/Contra-hegemonia, interligadas dialeticamente e organicamente 
aos substratos teóricos, Estado e Democracia. 
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A convergência entre esses teóricos está na discussão sobre o poder e as relações que o 

sustentam, tomado por diferentes perspectivas: Gramsci, no início do século XX, quando o 

avanço dos partidos de esquerda anunciava a possibilidade de construir uma hegemonia, desta 

vez nas mãos dos subalternos, e Boaventura de Sousa Santos, no final desse mesmo século, 

quando o lugar de luta mais próximo do pessimismo, ante às constatações de que tanto o 

capitalismo como o “socialismo” naufragaram. 

A construção da hegemonia passa pela necessidade de reinvenção do poder. Em 

Gramsci, o exercício do poder do proletariado, ao contrário da burguesia, se daria pelo 

consenso gerado na sociedade civil, representada pelos movimentos populares, e não na 

sociedade política, o Estado. Somente o amalgama entre o Estado e a sociedade civil forjaria 

a “sociedade regulada”, expressão usada por Gramsci para identificar a sociedade comunista. 

Nos Cadernos do Cárcere, principalmente no estudo sobre Maquiavel, referencia a 

construção de um projeto social alternativo à sociedade capitalista, o socialismo. 

O exercício da hegemonia se daria no controle sobre o poder do Estado e, desta forma, 

garantindo uma maneira diferente (da burguesia) de exercício do poder. A partir de Carlos 

Nelson Coutinho (1999, p.  127), pode-se concluir que a “sociedade civil, ou seja, os 

aparelhos “privados” de hegemonia (que) são espaços responsáveis pela elaboração e/ou 

difusão das ideologias, são primordiais para a conquista do poder de Estado nas sociedades 

complexas do capitalismo recente”.  

Sobre esta questão, Moacir Gadotti, em Pedagogia: diálogo e conflito no diálogo com 

Paulo Freire e Sérgio Guimarães, entende que 

 

[...] a interpretação gramsciana da questão do poder se distancia da leitura de 
Lênin, isto é, a missão histórica da classe trabalhadora, na expressão de 
Marx, que é mudar a história, segundo Gramsci se daria através de uma 
“reinvenção do poder”. O exercício do poder do proletariado, ao contrário da 
ditadura da burguesia, se daria pelo convencimento (voltamos a ele), onde a 
sociedade civil, e não a sociedade política, o Estado, o poder do Estado, teria 
a hegemonia. Conforme a expressão de Gramsci, a sociedade civil seria 
“cimentada” com o Estado. Esse cimento criado pela sociedade civil, que 
hoje nós chamamos de movimentos populares, é que traria essa “sociedade 
regulada” (esta era a expressão usada por Gramsci). Essa reinvenção do 
poder corresponderia à “sociedade regulada” de Gramsci, em que os 
movimentos populares exerceriam o controle sobre o poder do Estado e 
garantiriam uma maneira diferente da burguesia de exercício do poder? 
(GADOTTI, 1995, p. 54) 
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Para responder a esta questão, em qualquer contexto histórico, há necessidade de se 

ponderar sobre a organicidade que une hegemonia e poder, recuperando outro conceito, que 

lhes conferirá maior amplitude de sentido, ou seja, a ideologia, que sedimenta e mantém o 

poder do Estado por meio da cooptação/consenso.  

A peculiaridade deste conceito é que, sendo a hegemonia constantemente atualizada, 

nunca garantida indefinidamente, faz uso da ideologia e reforça o predomínio da concepção 

das classes dominantes (poder político-econômico). 

A partir das contribuições de Frigotto, vale a pena considerar o conceito de ideologia a 

partir das interpretações marxiana e gramsciana. 

 

Tomaremos, no terreno marxista, a análise marxiana e gramsciana de 
ideologia; a primeira define ideologia como falsa consciência, mistificação, 
falseamento da realidade, nas relações de dominância entre as classes 
sociais, baseando-se em Marx e Engels; e a segunda aprofunda esse 
significado, expondo o caráter não puramente reflexo e mecânico da 
inculcação, mas acenando para a existência de contradições, sendo que o 
papel das classes subalternas consiste em fazer valer sua visão de mundo por 
meio do estabelecimento do embate contra-hegemônico. Para Gramsci, 
existem as ideologias não orgânicas ou arbitrárias, que buscam mistificar e 
conciliar interesses historicamente antagônicos entre as classes sociais com o 
objetivo de manter o poder hegemônico das classes dominantes com o 
consentimento das classes subalternas; e a ideologia orgânica constituída 
pelos valores, concepções e visão de mundo das classes subalternas, cujo 
objetivo final é superar a forma capitalista de produção e com ela a própria 
existência da humanidade dividida em classes. (FRIGOTTO, 2001, p. 77) 

 

A luta de classes7, dínamo para a “construção” hegemônica, na interpretação 

gramsciana, desenvolve, por meio das contradições latentes, o germe de uma “outra” 

hegemonia, apoiada na “vontade coletiva”8.   

                                                           
7 Cabe aqui um esclarecimento: apesar do conceito marxista de luta de classes não ser abordado nesta tese, é 
interessante entender que, atualmente, a polêmica em torno do conceito assume formas distintas do momento em 
que Gramsci atuava. Conjunturalmente, situações como o confronto entre partidos conservadores e partidos 
socialistas de matriz marxista; a ação dos sindicatos enfraquecida após 1989; os países periféricos e os 
movimentos guerrilheiros da América Latina e da Ásia; as revoluções nacionais populares anticapitalistas 
causaram desgaste ao “capitalismo realmente existente” e, consequentemente, aos paradigmas teóricos que 
alicerçavam as categorias analíticas no Breve Século XX. Entre as categorias que foram questionadas encontra-se 
a definição de luta de classes. 
8 Assegura Carlos Coutinho (1999, p. 245-246): 

Em 1918, por exemplo, no célebre texto em que defende a revolução bolchevique até mesmo contra o 
“suposto positivismo” de Marx, Gramsci formula do seguinte modo a questão da vontade. “O máximo 
fator da História não são só fatos econômicos, brutos, mas o homem, a sociedade dos homens, que se 
aproximam uns dos outros, entendem-se entre si, desenvolvem através desses  contatos (civilização) uma 
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Quanto mais os valores hegemônicos são interiorizados e transmitidos no plano 

consciente, mais são validados coletivamente, produzindo um aprendizado ativo, pedagógico 

e político. A educação, em geral, e a escola, em particular, têm dupla atribuição estratégica, 

neste caso, pois pode conservar, ou não, e mesmo deteriorar o conjunto das ideias dominantes, 

no limite, abrindo espaço para a consolidação de “outras possibilidades” políticas. 

 

Partindo desse princípio e parafraseando Marx, pode-se dizer que toda 
hegemonia traz em si o germe da contra-hegemonia. Há, na verdade, uma 
unidade dialética entre ambas, uma se definindo pela outra. Isto porque a 
hegemonia não é algo estático, uma ideologia pronta e acabada. Uma 
hegemonia viva é um processo. Um processo de luta pela cultura. 
(COUTINHO, E. 2008, p. 77) 

 

Conclui-se que o campo contra-hegemônico se define a partir da disputa pelo poder 

hegemônico e da proposta de construção de uma “outra” hegemonia possível, validando a 

ideologia, constituída pelos seus valores, concepções e visão de mundo das classes 

subalternas, tendo como objetivo final a superação da desigualdade social.    

Essa proposta mantém impressionante vigor, com destaque para a construção do 

conceito e da práxis da Hegemonia, principalmente se considerada para os ditos países 

periféricos ao mundo capitalista, nas proposições de Antonio Gramsci, contemporâneo da 

Primeira Guerra Mundial (1914-1918); da Revolução Socialista na Rússia (1917); do 

surgimento de partidos comunistas9 em diversos países, inclusive o Partido Comunista 

                                                                                                                                                                                     

vontade social, coletiva, e compreendem  os fatos econômicos e os julgam, e os adéquam à vontade  
deles, até que essa se torna o motor da economia, a plasmadora da matéria telúrica em ebulição que pode 
ser dirigida para onde a vontade quiser”. [...] Já nas reflexões da maturidade, contidas nos Cadernos, 
Gramsci [...] assume, ao contrário, uma outra posição [...] “é preciso que seja definida a vontade coletiva 
e a vontade política em geral no sentido moderno, ou seja, a vontade como consciência operosa da 
necessidade histórica, como protagonista de um real e efetivo drama histórico”. 

9 Sobre a relevância do partido político em Gramsci (2007, p. 59), encontramos as seguintes considerações: 
 

Afirmou-se que protagonista do Novo Príncipe não poderia ser, na época moderna, um herói pessoal, mas 
o partido político, isto é, em cada oportunidade e nas diferentes relações internas das diversas nações, 
aquele determinado partido que pretende (e está racional e historicamente fundamentado para este fim) 
fundar um novo tipo de Estado. [...] Embora todo partido seja a expressão de um grupo social, e de um só 
grupo social, ocorre que, em determinadas condições, determinados partidos representam um só grupo 
social na medida em que exercem uma função de equilíbrio e de arbitragem entre os interesses de seu 
próprio grupo  e os outros grupos, fazendo com que  o desenvolvimento do grupo representado  ocorra 
com o consenso e a ajuda dos grupos aliados, se não mesmo dos grupos decididamente adversários. A 
fórmula constitucional do rei ou do presidente da república que “reina mas não governa” é a formula 
jurídica que exprime esta função de arbitragem [...] são a casuística do principio geral de defesa da 
concepção da unidade estatal, do consenso dos governados à ação estatal, qualquer que seja o pessoal 
imediato de governo e o seu partido. 
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Italiano (PCI), do qual foi um dos “quadros” mais importantes10; do fracasso das tentativas 

socialistas no Ocidente; da ascensão e repressão fascista, que determinou sua prisão por  20 

anos nos cárceres de Mussolini. No fascismo mussoliniano, Gramsci, o que não torna o 

pensamento gramsciano meramente conjuntural.11 

O boom das obras de Gramsci12, no Brasil, aconteceu em meados dos anos 1970 e 

início dos anos 1980, respondendo a um fluxo internacional que, segundo Lincoln Secco, 

influenciou e serviu de referência em distintas áreas, como a historiografia, pedagogia, 

religião, jornalismo, estudos literários etc. 

 

Entre 1956 e o fim dos anos sessenta os estudos gramscianos seguem duas 
linhas divergentes: de um lado, os marxistas estrangeiros, que participam do 
clima geral de oposição ao dirigismo ideológico e político da URSS [...]; de 
outro lado, os marxistas italianos, que assistem à derrota da política do 
partido comunista e sofrem a desilusão pela não realizada libertação nacional 
e pela nova pesada estagnação política, iniciam a discussão crítica quanto à 
versão togliattiana13 com a qual Gramsci tinha sido divulgado e procuram 
novas interpretações e ângulos de análise. [...] Após 1968 as duas correntes, 
a interna e a externa, parecem convergir para o mesmo interesse, com uma 
única preocupação: a de eliminar, nas leituras gramscianas, aquelas 
superposições decorrentes das variáveis do meio cultural e sócio ideológico 
que revelam em formas inevitavelmente contraditórias as instâncias do nosso 
tempo. [...] o segundo ciclo gramsciano se iniciaria em 1975 e se estenderia 
até os anos 1980, aberto com o fracasso da luta armada, este ciclo se 
caracterizaria pela forte influencia do eurocomunismo de Berlinger, o 
secretario geral do Partido Comunista Italiano. (SECCO, 2002, p. 60-61) 

  

                                                           

10 Segundo seus biógrafos, quando foi preso pelo fascismo, aos 35 anos de idade, Antonio Gramsci era 
Secretário-geral do Partido Comunista da Itália e deputado do Parlamento Italiano. 
11  “É preciso calar este cérebro durante vinte anos”, teria recomendado o ditador fascista ao carcereiro. 
12 Publicações de artigos para revistas e jornais socialistas: L ´Ordine Nuovo; L´Unità; Avanti!; Il grido del 
popolo; 33 cadernos escritos na prisão (publicação temática organizada por Palmiro Toagliatti e publicação 
crítica editada por Valentino Gerratana em 1975) e mais 428 cartas. 
13 Palmiro Togliatti e os intelectuais a ele próximos consideravam a obra de Gramsci como fundamento teórico 
de uma estratégia de luta e de uma perspectiva de transformação socialista na Itália. Esta versão, que não é 
completamente injustificada se pensarmos na preocupação política fundamental dos escritos de Gramsci, 
permitiu, todavia, que muito facilmente se pudesse identificar Gramsci com a política, a ele posterior, do partido 
comunista e, como observa Eric Hobsbawm, atribuir ao teórico as falhas que são mais propriamente de uma 
atuação política. (SECCO, 2002, p. 60-61). 
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Portanto, na segunda metade dos anos 1980, ocorreu uma dispersão dos interesses 

pelos conceitos gramscianos14, porém independentemente da sua aceitação ou não pelos 

partidos políticos de esquerda, hoje é um clássico não só do marxismo, mas do pensamento 

político15. 

Após 1989, o “socialismo real”, na versão stalinista, não representa mais uma 

alternativa aos desmandos do capital, por fatores que serão abordados com mais profundidade 

no próximo capítulo, no estudo sobre conjuntura Resta-nos, de acordo com Boaventura de 

Sousa Santos, alertar que, em uma nova ordem mundial, não se pode pensar de outra maneira 

sem se conceber também o viver em outro mundo possível, estabelecendo lutas contínuas 

contra o capitalismo de forma a enfraquecê-lo, mostrar-lhe as debilidades, abrindo espaço 

para o desenvolvimento da contra-hegemonia.  

A radicalidade do embate contra-hegemônico tem como proposição superar a(s) 

forma(s) capitalista(s) de produção da existência, que legitima as desigualdades, focalizando 

as contradições do desenvolvimento econômico, as perspectivas históricas e culturais e as 

alternativas de poder e influência ideológica. 

                                                           

14 Conceitos e Formulações: Estrutura; Superestrutura; Sociedade civil; Sociedade política; Ampliação do 
conceito de Estado; Bloco histórico; Guerra de posição; Guerra de movimento; Oriente; Ocidente; Hegemonia; 
Transformismo; Ideologia; Intelectual. 
15 De acordo com Saviani, em seu estudo sobre A recepção de Gramsci na Educação Brasileira e a importância 
da ortodoxia metodológica, resultado da Conferência proferida em 18 de agosto de 2010 na FE-UNICAMP, 

[...] a obra de Gramsci começou a ser divulgada no Brasil em 1966, com a iniciativa da Editora 
Civilização Brasileira de publicar as Cartas do cárcere, uma seleção de 233 cartas traduzidas a partir das 
edições italianas de 1947 e 1955. Ainda em 1966, pela mesma editora, veio a lume Concepção dialética 
da história, tradução de Il materialismo storico e la filosofia de Benedetto Croce, seguida de Os 
intelectuais e a organização da cultura (1968), Maquiavel, a política e o Estado moderno (1968) e 
Literatura e vida nacional (1968).[...] A  Revista Les Temps Modernes dedica a Gramsci um número 
especial (n. 343, Février, 1975) Cartas do cárcere, são reeditadas em 1978[...]. Os volumes derivados dos 
Cadernos do Cárcere foram objeto de novas edições: Concepção dialética da história (1978 e 1981); Os 
intelectuais e a organização da cultura (1978, 1979 e 1981); Maquiavel, a política e o Estado moderno 
(1976, 1978 e 1981) e Literatura e vida nacional (1978) [...]. A publicação integral dos Cadernos do 
cárcere, tendo por base a edição crítica italiana de 1975, veio a ocorrer apenas a partir de 1999, também 
pela Editora Civilização Brasileira[...] Em 1980 publiquei o livro Educação: do senso comum à 
consciência filosófica reunindo estudos escritos entre 1971 e 1979. O último texto, “A orientação 
educacional no atual contexto brasileiro”, resultou da conferência proferida no dia 10 de novembro de 
1979 no II Encontro Estadual de Orientação Educacional, em São Paulo, de certo modo se inspirou em 
Gramsci ao tratar do contexto brasileiro distinguindo o aspecto estrutural (movimento orgânico) e o 
conjuntural. Em 1981 a Revista Reflexão, da PUC de Campinas, publicou no n. 19, jan./abril, o dossiê 
“Antonio Gramsci: intelectual e militante” com quatro artigos: de Sérgio Miceli, “Gramsci: ideologia, 
aparelhos do Estado e intelectuais”; Júlio César Tadeu Barbosa, “A filosofia da práxis em Gramsci”; 
Maria do Carmo Marangoni, “A noção de “bloco histórico”; e Betty Antunes de Oliveira, A educação nos 
escritos de Gramsci. (SAVIANI et al., 2013, passim) 
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Boaventura de Sousa Santos se apoia na definição do conceito de hegemonia 

elaborado por Gramsci, mas se diferencia deste quando emprega essa categoria analítica para 

explicar os processos de globalização na atualidade, nas perspectivas contra-hegemônica e 

hegemônica. Começa por definir “[...] globalização hegemônica como o processo através do 

qual um dado fenômeno ou entidade local consegue difundir-se globalmente, e ao fazê-lo, 

adquire a capacidade de designar um fenômeno ou uma entidade rival como local” (SANTOS, 

B. 2002a, p. 63). 

A partir dessa premissa, Boaventura Santos centraliza a proposição paradigmática 

emergente em um “novo ativismo transfronteiriço, que é designado como o paradigma da 

globalização contra-hegemônica”, estabelecendo estratégias políticas para que os excluídos 

“integrados na economia global pelas formas específicas como são excluídos dela” 

(SANTOS, B. 2010, p. 195-196), consigam organizar-se “por diferentes formas de resistência 

– iniciativas populares de organizações locais, articuladas com redes de solidariedade 

transnacional- que reagem contra a exclusão social, abrindo espaços para a participação 

democrática para a construção [...] de novas formas de inclusão social” (Idem, 2007, p. 196). 

 

 

1. Estado e Democracia: a (re)invenção do poder no limiar do século XXI 

 

Estado e Democracia, conceitos fundamentais da Ciência Política e Social, sofreram 

ao longo da recente história do mundo importantes modificações que ou salientaram a 

hegemonia da classe dirigente, ou, questionando a legitimidade deste grupo, propunham a 

adequação da sociedade a um “novo” quadro político-ideológico, forjando a hegemonia de 

outra classe social, numa complexa trama entre coerção e consenso.  

Neste estudo sobre hegemonia, prevalece a perspectiva histórico-conjuntural na 

construção conceitual em Gramsci e Boaventura Santos, desenvolvendo preliminarmente, no 

estudo sobre os anos 1990, as concepções de Estado e Democracia com o propósito de 

organizar um quadro sinóptico com os momentos mais significativos em que esses 

paradigmas foram “reconceptualizados”.  

Portanto, recorrendo a uma rápida exposição desde meados do século XV e início da 

Idade Moderna, o Absolutismo respaldou a formação do Estado Nacional (“o Estado era o 
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Rei”), submetendo instituições políticas, como assembleias e parlamento, ao seu poderio 

hegemônico.  

O liberalismo alterou esses princípios, apregoando a igualdade jurídica – todos são 

iguais perante as leis –, o que não significa dizer que haja a igualdade política e econômica; 

valorizam-se o empenho individual e a capacidade para enriquecer (self-made-man)16.  

Tais ideias repercutiram automaticamente na busca de uma (re)concepção de Estado, 

pois era preciso fazer surgir “do povo”, constituído por diversos grupos, uma “força” capaz de 

os unir. Essa força, gestada a partir das ambiguidades do triunvirato liberalismo, 

nacionalismo e democracia, formaram as bases do Estado Moderno cercado por autonomia e 

privilégios. Segundo Boaventura Santos (2002b) o Estado se configura como a arena política 

onde o capitalismo procura realizar todas as suas potencialidades. 

A ascensão do capitalismo, que se consolida a partir dos elementos que deram origem 

à falência do feudalismo, a formação dos estados-nacionais a partir do absolutismo e a 

consolidação dos “Estados Modernos” revelaram “novas” formas de poder hegemônico que 

emergiram nos fins do século XIX e início do século XX. 

 

[...] o consenso democrático liberal consiste na promoção internacional de 
concepções minimalistas da democracia como condição de acesso dos 
Estados Nacionais aos recursos financeiros internacionais. A convergência 
entre esses consensos e os anteriores (consenso econômico neoliberal e 
consenso do Estado fraco) tem sido reconhecida como estando ancorada na 
própria origem da modernidade política. A verdade é que, enquanto a teoria 
democrática do século XIX estava tão preocupada em justificar a soberania 
do poder estatal, como capacidade reguladora e coercitiva, quanto em 
justificar os limites do poder do Estado, o consenso democrático liberal não 
está minimamente preocupado com a soberania do poder estatal, sobretudo 
na periferia e semiperiferia do sistema mundial. As funções reguladoras do 
Estado são vistas mais como incapacidades do que como capacidades do 
Estado. (SANTOS, B. 1999, p. 47) 

 

                                                           
16 Filósofos iluministas como Thomas Hobbes (com a obra Leviathan, de 1651), John Locke (com a obra Ensaio 
sobre o entendimento humano, de 1689) e Jean-Jacques Rousseau (com a obra Do Contrato Social, de 1762) são 
os mais famosos contratualista, embora suas postulações teóricas apresentem grandes divergências em suas 
formulações. De acordo com Coutinho, quando Rousseau se propõe a indicar o que pode tornar legítima a 
mudança do estado natural para o estado social, não se deve entender essa proposta como a simples busca de 
uma ordem estatal legítima. O que ele nos apresenta é não apenas uma proposta de remodelação da sociedade 
como um todo, mas também – enquanto pressuposto e resultado necessário dessa remodelação – a construção de 
um novo tipo de indivíduo humano. Do ponto de vista dos fundamentos econômico-sociais, ele propõe uma 
sociedade que elimine os principais inconvenientes da propriedade privada (a polarização extrema entre riqueza 
e pobreza) e, desse modo, evite a conflitualidade e a desigualdade própria da “sociedade civil” burguesa. 
(COUTINHO, C. 2011, p. 31) 
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Na orla de tais evidências, longos conflitos foram deflagrados pelas superpotências17 

capitalistas na disputa pelo poder hegemônico: 1. a Guerra dos Trinta Anos (1618-1648) entre 

França e Inglaterra foi encerrada com o Tratado de Westfália (1648): surgiu a noção 

embrionária de que uma paz duradoura derivaria de um equilíbrio de poder; 2. no Período 

Napoleônico, o Congresso de Viena (1815) redesenhou o mapa político do continente europeu 

após a derrota da França Napoleônica; 3. a Primeira Guerra Mundial (1914-1918) foi 

encerrada oficialmente pelo Tratado de Versalhes (1919). Todos esses elementos  demarcam 

importantes estratégias para manter ou mudar o poder político de mãos, caracterizando mais 

um reformismo no interior do Estado burguês do que propriamente uma revolução que se 

propusesse contra o Estado burguês18. 

No caso, tais tratados, sujeitos a permanentes revisões e mudanças elaboradas após 

longos períodos de conflito, se sucederam pela necessidade de redefinição da correlação de 

força entre os Estados hegemônicos e destes com os países chamados periféricos. 

 

A nova divisão internacional do trabalho, conjugada com a nova economia 
política “pró-mercado”, trouxe também algumas importantes mudanças para 
o sistema interestatal, a forma política do sistema mundial moderno. Por um 
lado, os estados hegemônicos, por eles próprios ou através das instituições 
internacionais que controlam (em particular as instituições financeiras 
multilaterais) comprimiram a autonomia política e a soberania efetiva dos 
Estados periféricos e semiperiféricos com uma intensidade sem precedentes, 
apesar de a capacidade de resistência e negociação desses últimos poder 
variar imensamente. Por outro lado, acentuou-se a tendência para os acordos 
políticos interestatais (União Europeia, NAFTA, MERCOSUL). [...] o 
Estado-nação parece ter perdido a sua centralidade tradicional [...]. O 
impacto do contexto internacional na regulação do Estado-nação, mais do 
que um fenômeno novo, é inerente ao sistema interestatal moderno e está 
inscrito no próprio Tratado de Westfália (1648) que o constituiu. (SANTOS, 
B. 2002a, p. 36) 

 

A reconfiguração contínua, a partir das crises paradigmáticas cíclicas de maiores ou 

menores proporções, pelas quais o capitalismo passou ao longo do “Breve Século XX”, 

                                                           

17 Para definir a nova relação de forças internacionais, cunharam-se duas expressões: superpotências e 
bipolarização – mostrando que o planeta se encontrava dividido em duas zonas de influência econômica, política 
e ideológica, controladas respectivamente pelos EUA e URSS. 
18 Neste aspecto, saliento que Boaventura Santos apresenta como paradigmas de transformação social da 
modernidade dois paradigmas, altamente polêmicos: a Revolução exercida contra o Estado; e a Reforma 
exercida pelo Estado. Portanto, no reformismo, quando um problema se instala, a sociedade torna-se o objeto 
desta reforma (problema) e o Estado, o sujeito da reforma (solução). 
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principalmente na última década, evidenciou, pela emergência dos debates, a construção do 

conceito de “outra” hegemonia possível à luz da ação política. 

 As “novas” formas de relações sociais, “novas” instituições sociais, “novas” formas 

de inserção dos indivíduos no mercado de trabalho, “novos” conceitos, “novos” princípios e 

“novos” paradigmas, estão sendo protagonizado, nesse “novo” quadro geral, pela hegemonia 

das empresas, núcleo organizador de todo o processo econômico e social. 

  

O desenvolvimento atual do capitalismo, tanto no nível nacional como no 
nível mundial, caracteriza-se pela mudança dos parâmetros de integração e 
coordenação do seu próprio sistema. De um período em que o papel 
principal de constituição das condições gerais de produção cabia ao Estado, 
vê-se, hoje, o aparecimento de novos polos integrativos formados pelas 
grandes empresas. Assiste-se, cotidianamente, à importância que essas 
empresas têm assumido, ao estreito relacionamento entre elas e, acima de 
tudo, à manifestação cada vez maior deste novo aparelho de poder. É 
facilmente observável a intervenção cada vez maior das empresas não só na 
planificação geral da vida econômica; antes prerrogativa exclusiva dos 
governos, mas também em todas as esferas do social e do cultural. Tal 
intervenção assume, hoje, tamanha proporção que muitas dessas atribuições, 
tradicionalmente assumidas pelos aparelhos de Estado, em seu sentido 
restrito, - Estado Restrito – passaram para o âmbito das empresas – Estado 
Amplo. Desta forma; seja de modo direto ou indireto, as empresas detêm 
hoje os mecanismos de controle do econômico, do social, do cultural e das 
pessoas. (SANTOS, B. 1997, p. 84) 

 

De acordo com Oder Santos, esse controle é estabelecido por meio de uma relação não 

linear de casualidade complexa, dinamizada pelos padrões de acumulação do capital, 

marcados por transformações profundas e sem precedentes desde o final da década de 1960. 

Portanto, a partir do segundo quartel do século XX assistimos o desenvolvimento de 

“novos” formatos das empresas (capitalistas), entendidas aqui enquanto instituições partícipes 

da sociedade civil “burguesa”, que exerce o poder hegemônico por meio da supremacia do 

poderio econômico, atuando decisoriamente sobre os demais matizes da sociedade.  

Partindo desta perspectiva e caminhando para analise conjuntural das décadas finais 

do século XX, a apresentação das categorias analíticas, Estado e Democracia, recorrerão a 

Antonio Gramsci e Boaventura Santos. 

Considerando-se sucintamente, o conceito Estado corresponde a “sociedade política” 

em sentido estrito, ou seja, é o aparelho governamental que detém o monopólio da coerção 
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legitimada socialmente; mais a “sociedade civil”, compreendendo o conjunto dos aparelhos 

“privados”19 de hegemonia. 

  

A hegemonia gramsciana se materializa precisamente na criação dessa 
vontade coletiva, motor de um “bloco histórico” que articula numa totalidade 
diferentes grupos sociais, todos eles capazes de operar, em maior ou menor 
medida, o movimento “catártico” de superação de seus interesses meramente 
“econômico-corporativos”, no sentido de uma consciência “ético-política”, 
universalizada. [...] Essa passagem catártica do particular para o universal 
representa uma superação dialética, mas qual o ético-político, a vontade 
coletiva, conserva e ao mesmo tempo eleva a nível superior os interesses 
particulares dos diversos componentes plurais do “bloco histórico”. 
(COUTINHO, C. 1999, p. 251) 

 

O conceito de “Estado ampliado” sintetizado na fórmula, hegemonia revestida de 

coerção no âmbito da sociedade civil, cria o consenso necessário para que a sociedade política 

seja dotada de legitimidade, o que a exime de estar constantemente recorrendo à coerção. É, 

pois, por excelência, a sociedade civil o lugar do exercício da hegemonia. Portanto, o bloco 

histórico ensejado pelo exercício da hegemonia se institucionaliza na forma do Estado que, 

em Gramsci, adquire um sentido ampliado, abrangendo não apenas a sociedade política 

(Estado-coerção), mas também a sociedade civil20. 

  

Ao dar-se conta da emergência dessa nova esfera do ser social, do que 
chamou de “sociedade civil”, Gramsci tornou possível uma ampliação do 
conceito marxista de Estado: enquanto para Marx e Engels, na época do 
Manifesto Comunista, e para Lênin e os bolcheviques, no conjunto de sua 
produção teórica, o Estado é essencialmente coerção, [...] para Gramsci, ao 
contrário, ele aparece dotado também de uma nova e importante dimensão, a 
dimensão do consenso ou da legitimidade. Com a socialização da 
participação política [...]. Para Engels (1895), o Estado moderno é fruto de 
um “contrato” entre governantes e governados: “O Império Alemão assim 
como todos os pequenos Estados e, em geral, como todos os Estados 
Modernos, é produto de um pacto: primeiramente, de um pacto entre os 
príncipes entre si e, depois, entre os príncipes e o povo. Deste modo, já com 

                                                           
19 “Gramsci deu-se conta, por sua vez, de que grupos e classes sociais, em seu processo de auto-organização e de 
defesa dos próprios interesses, criam aparelhos ‘privados’ de hegemonia. Esses aparelhos são ‘privados’ porque 
pressupõe de seus membros uma adesão voluntária, contratual, não formando assim parte do que Gramsci 
chamou estado-coerção [...] mas são ‘privados’ porque, com sua ação, tem um inegável papel nas relações de 
poder, na determinação do modo pelo qual se constitui a esfera pública da sociedade.” (COUTINHO, C. 1999, p. 
247) 
20 “Estado = sociedade política + sociedade civil. A sociedade civil subordina e absorve em si o Estado-coerção 
e o mercado.” (GRAMSCI, Quaderni [6], vol. II, p. 763-764 apud COUTINHO, C. 1999, p. 269) 
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o velho Engels, mas, sobretudo com Gramsci, a problemática contratualista 
reaparece no seio da reflexão política marxista”. (COUTINHO, C. 1999, p. 
248-249) 

 

Nesse sentido, ainda segundo Carlos Coutinho, a proposição gramsciana de uma 

sociedade baseada no consenso (problemática contratualista), pode ser entendida como uma 

“ideia reguladora”, como uma meta que, por meio das estratégias estabelecidas na “guerra de 

posição”, caminha para o estabelecimento de uma sociedade “regulada”21, expressão usada 

por Gramsci para designar o comunismo e o fim do Estado strictu sensu. 

Esse projeto de sociedade, proposto por Gramsci, percorre a trilha aberta pelas 

interlocuções com as obras rousseuniana, hegeliana e marxista abrindo caminho para a 

caracterização atual do conceito de Democracia, deixando importante legado para o século 

que se inicia. A crítica de Gramsci à visão ainda idealista e abstrata com que o autor do 

Contrato Social trata da problemática da vontade geral e da democracia resulta em grande 

parte do fato de que ele soube recolher através, sobretudo da mediação de Marx, o que havia 

de positivo na crítica hegeliana do contratualismo. Desse modo 

 

situou sua reflexão na trilha aberta pelas melhores tradições da modernidade: 
ele não só se tornou um dos principais interlocutores da cultura democrática 
e socialista do seculo XX, mas também – o que é ainda mais importante – 
deixou-nos um insubstituível legado para a elaboração do que Giuseppe 
Vacca chamou “democracia do século XXI”. (Ibidem, p.  270) 

 

O que configura uma relação de hegemonia é o movimento de superação do interesse 

meramente “econômico-corporativo” (ou egoístico-passional) dos sujeitos-políticos (aparelhos 

“privados” de hegemonia) que se orientam no sentido de uma consciência “ético-política” 

(práxis humana/práxis política) por meio da cartase. O processo de ampliação das esferas 

consensuais, controle intersubjetivo das interações sociais, vai se concretizando na construção 

de uma nova hegemonia, cada vez mais contratual e menos coercitiva.  

Desta forma, resgatando a proposição teórica em Gramsci, a construção da hegemonia 

está interligada organicamnete a (re)conceptualização do conceito de Democracia, passo 

                                                           
21 “Gramsci sabe que a vitória do consenso sobre a coerção depende um complexo processo de lutas sociais 
capaz de conduzir à progressiva eliminação da sociedade divida em classes antagônicas, ou seja, do principal 
obstáculo para que os homens possam efetivamente regular de modo consensual as suas interações sociais.” 
(COUTINHO, C. 1999, p. 27) 
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definitivo na construção da praxis política rumo a uma sociedade regulada, que aboliu as 

desigualdades sociais. 

Trazendo essa discussão para os últimos trinta anos do seculo XX, após a derrocada do 

socialismo real do leste europeu e a consequente falência dos paradigmas que animavam o 

mundo bipolar, identificamos mudanças significativas na economia capitalista geradas pela 

crise da tumultuada década de 1970, revelando rachaduras no padrão de crescimento do pós-

guerra (pós 1945) que merecem ser compreendidas, neste momento, à luz de uma sucinta 

apresentação de aspectos conjunturais.  

Nas décadas de 1980 e 1990, a presença forte do Estado capitalista neoliberal sobrevivia 

da (re)combinação de novos elementos e relações, ou mesmo velhos elementos em novas 

relações, que se combinavam estrategicamente para a superação das crises e, eventualmente, 

formar um novo padrão relativamente estável de crescimento. Tais deliberações foram 

resultado do que ficou conhecido como Consenso de Whashington22. 

 

[...] o consenso econômico neoliberal, também conhecido por Consenso de 
Washington [...] diz respeito à organização da economia global, incluindo a 
produção, os mercados de produtos e serviços, os mercados financeiros, e 
assenta em liberalização dos mercados, desregulamentação, privatização, 
minimalismo estatal, controle da inflação, primazia das exportações, cortes 
nas despesas sociais, redução do déficit público, concentração do poder 
mercantil nas grandes empresas multinacionais e do poder financeiro nos 
grandes bancos transnacionais. As grandes inovações institucionais do 
consenso econômico neoliberal23 são as novas restrições à regulamentação 
estatal, os novos direitos internacionais de propriedade para investidores 
estrangeiros e criadores intelectuais e a subordinação dos Estados Nacionais 

                                                           

22 “A avaliação objeto do Consenso de Washington abrangeu 10 áreas: 1.disciplina fiscal; 2.priorização dos 
gastos públicos; 3.reforma tributária; 4.liberalização financeira; 5.regime cambial; 6.liberalização comercial; 
7.investimento direto estrangeiro; 8.privatização; 9.desregulação; e 10.propriedade intelectual”. As 10 áreas 
convergem para dois objetivos básicos: por um lado, a drástica redução do Estado e a corrosão do conceito de 
Nação; por outro, o máximo de abertura à importação de bens e serviços e à entrada de capitais de risco. Tudo 
em nome de um grande princípio: o da soberania absoluta do mercado autorregulável nas relações econômicas 
tanto internas quanto externas. (BATISTA, 1994, p. 118) 
23 “O Consenso de Washington formou-se a partir da crise do consenso keynesiano [Hicks (1974) e Bleaney 
(1985)] e da correspondente crise da teoria do desenvolvimento econômico elaborada nos anos 40 e 50 
[Hirschman (1979)]. Por outro lado, essa perspectiva é influenciada pelo surgimento, e afirmação como 
tendência dominante, de uma nova direita, neoliberal, a partir das contribuições da escola austríaca (Hayek, Von 
Mises), dos monetaristas (Friedman, Phelps, Johnson), dos novos clássicos relacionados com as expectativas 
racionais (Lucas e Sargent) e da escola da escolha pública (Buchanan, Olson, Tullock, Niskanen). Essas visões 
teóricas, temperadas por certo grau de pragmatismo, próprio dos economistas que trabalham nas grandes 
burocracias internacionais, é partilhada pelas agências multilaterais em Washington, o Tesouro, o FED e o 
Departamento de Estado dos Estados Unidos, os ministérios das finanças dos demais países do G-7 e os 
presidentes dos 20 maiores bancos internacionais [...].” (BRESSER PEREIRA, 1991, p. 5) 
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a agências multilaterais, como o Banco Mundial, o Fundo Monetário 
Internacional e a Organização Mundial do Comércio. (SANTOS, B. 1999, p 
46-47) 

 

Boaventura Santos (1999), ao analisar o processo de reforma do Estado encaminhado 

pelos mais diversos países após 1989, nas condições acima descritas, aponta que a destruição 

da articulação entre as estratégias: 1.de acumulação, 2.de confiança e 3.de hegemonia 

(presentes no Estado-Providência 24), fortalece a estratégia da acumulação.  

Nesta perspectiva, o Estado se compromete a gerir e legitimar, no espaço nacional, as 

exigências do capitalismo global, no sentido de submeter todas as interdependências à lógica 

mercantil.  

O capitalismo global e seu braço político, o Consenso de Washington, 

“desestruturaram os espaços nacionais de conflito e negociação, minaram a capacidade 

financeira e reguladora do Estado, ao mesmo tempo em que aumentaram a escala e a 

frequência dos riscos até uma e outra ultrapassarem os limiares de uma gestão nacional 

viável”. (Ibidem, p.  8) 

Pode-se considerar que “o potencial caótico do mercado” foi mantido sob domínio – 

na fase do Estado-previdência, nos países centrais, e o Estado Desenvolvimentista, nos países 

periféricos e semiperiféricos – na medida em que a questão social entrou na agenda política 

pela mão da “democracia” e da “cidadania social”. 

No entanto, a capacidade de efetuação de políticas específicas, para as diversas 

demandas das “minorias”, que, ao mesmo tempo, fossem universalizantes para a sociedade 

como um todo, nesta dimensão espaço nacional, gerou situações de desigualdades sociais e 

processos antidemocráticos que ameaçaram a cidadania. 

Com “a queda do muro de Berlim (1989)25, a questão da reforma do Estado-nação é 

substituída pela questão da governabilidade, entendida como a capacidade política de 

governar ou governabilidade derivada da relação de legitimidade do Estado e do seu governo 

com a sociedade. 

                                                           

24 De acordo com Boaventura Santos, a forma política mais acabada de reformismo foi o Estado-Providência , 
nos países centrais do sistema mundial, e o Estado Desenvolvimentista, nos países periféricos e semiperiféricos. 
25 De acordo com Santos, passamos de um período pós-revolucionário para um período pós-pós-revolucionário. 
Deixou de ser possível (o reformismo do Estado) porque deixou de ser necessário [...] um período histórico 
demasiado prematuro para ser pré-revolucionário e demasiado tardio para ser pós-revolucionário. 
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Nestes termos, as reflexões gramscianas ganham muita atualidade quando propõem 

que a hegemonia do aparato estatal deve se preocupar com a questão da legitimidade do 

governo, em um constante paradoxo entre coerção e consenso, sendo que o poder não pode 

sustentar-se apenas na sociedade política, mas também buscar apoio na sociedade civil. 

Desta forma, legitimação e acumulação do capital não são funções de natureza 

instrumental do Estado para manter a “ordem e progresso”, antes são resultante do conflito 

entre as forças presentes na sociedade e dentro do próprio Estado/aparelho estatal. Para a 

garantia da governabilidade e legitimidade do Estado é necessário (re)dimensionar, 

(re)definir, (re)inventar o Estado-nação e a Democracia Representativa, em uma perspectiva 

contra-hegemônica. 

Para a efetivação e a (re)definção da democracia, encontramos em Boaventura Santos 

(2002a), na obra Democratizar a democracia: os caminhos da democracia participativa, uma 

proposta alternativa por intermédio da construção do campo da democracia contra-

hegemônica, a partir da ruptura com as tradições liberais, na tentativa de instituição de 

“novas” determinações, “novas” normas e “novas” leis, que abram espaço para o 

reconhecimento do papel dos movimentos sociais, inserindo-os como “novos” atores na cena 

política.  

Portanto, fazendo uma síntese das ideias expostas por Boaventura Santos (1999), três 

questões importantes emergem nesta circunstância: 1.relação entre procedimento e 

participação social como uma nova forma de relação entre Estado e Sociedade, transformando 

o Estado em um novíssimo movimento social;2.aumento da participação social, que implica 

questionar os limites participativos no interior do debate democrático; 3.relação entre 

representação e diversidade cultural e social dos setores sociais menos favorecidos e etnias 

minoritárias.  

O “procedimentalismo democrático” deve ser o exercício coletivo do poder político e 

não um método de autorização de governos, baseando-se em um processo livre de 

apresentação de razões entre iguais, passando pela reinvenção da Emancipação Social e 

consequente reconceptualização dos conceitos de Estado e Democracia Participativa. 

A Democracia, neste final de século, é apresentada como um dos campos sociais e 

políticos que irão respaldar o aperfeiçaomento da sociedade atual, mas não sem polêmica, 

pois tais premissas são contestadas por intelectuais e militantes políticos que se fundamentam 

nos paradigmas da esquerda, reelaborados a partir do atual estágio do capitalismo, afirmando 
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fundamentalmente que a estrutura da desigualdade social, base de uma sociedade divida em 

classes, ainda perdura. 

 

 

2. Hegemonia: a construção do conceito e a práxis em Antonio Gramsci 

 

Em Antonio Gramsci, intelectual e ativista político, de acordo com seus biógrafos, 

pode-se distinguir, em sua produção, sobretudo na discussão sobre hegemonia, três momentos 

decisivos que interligaram organicamente sua vida pessoal à conjuntura de sua época: 1. nos 

estudos pré-cárcere definindo, hegemonia aparece como estratégia política, sistema de 

alianças que o proletariado deve empreender com o objetivo de derrubar o Estado burguês; 2. 

fase do seu pensamento maduro em que a necessidade de analisar e explicar a derrota da 

revolução soviética na Europa e de encontrar uma estratégia alternativa e promissora, 

constituíram seu o ponto de partida; 3. no período do cárcere, momento em que suas 

elaborações passaram a se constituir em uma concepção de mundo, um projeto de classe em 

que, de acordo com o emprego maior ou menor da coerção ou do consenso e mediado pela 

conjuntura, as classes antagonistas, no caso, as classes subalternas, poderiam criar condições 

de desestabilizar as classes hegemônicas. 

 

Categorias como Bloco Histórico, Filosofia da Práxis, Hegemonia, 
Intelectuais Orgânicos, não são originárias do pensamento gramsciano, mas 
sim o resultado das suas interlocuções com Sorel, Gentile, Lênin e Croce. 
Daí a fertilidade de Gramsci não estar na originalidade dos seus conceitos ou 
categorias e sim na reelaboração historicista dessas categorias, movido pela 
intenção de fazer análise concreta de situação concreta26. Ao abstrairmos a 
consistência historicista do marxismo, este se transforma em “formulário 
mecânico, que dá a impressão de poder colocar toda a história no bolso” 

                                                           
26 Eis ai o que significa a ortodoxia metodológica. Como já assinalei, trata-se do empenho em pôr em prática o 
método da análise concreta de situações concretas. De acordo com Saviani (2005, p. 21-22): 

“Situações concretas”, isto é, um todo articulado tal como o entendera Marx no “método da economia 
política”: “o concreto é concreto por ser a síntese de múltiplas determinações, logo, unidade da 
diversidade” (Marx, 1973, p. 229). 
“Análise concreta”, ou seja, o procedimento que permite apreender a situação (o concreto real) e 
reproduzi-lo no plano do pensamento: “o método que consiste em elevar-se do abstrato ao concreto é para 
o pensamento precisamente a maneira de se apropriar do concreto, de reproduzi-lo como concreto 
pensado” (Ibidem). 
Assim procedendo, Gramsci foi construindo um conjunto articulado (um sistema) de categorias que lhe 
permitiu apreender com clareza o movimento orgânico do “bloco histórico capitalista-burguês” na forma 
como ele se consolidava, cimentando suas características básicas a partir do início do século XX. 
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(GRAMSCI, 1978, p. 152). O chamado método dialético acaba reduzido a 
um conjunto de cânones. (VIEIRA, 1994) 

 

No regime parlamentar, o exercício da hegemonia, combinação da força e do consenso 

que se equilibram sem que a força supere o consenso, procura desta forma que a força pareça 

apoiada no consenso da maioria. Os órgãos de opinião pública, jornais e as mídias em geral, 

por possuírem capacidade de disseminar e multiplicar os valores hegemônicos, têm um papel 

destacado na construção do consenso. 

Por isso, o pensador italiano dá importância à luta política pela hegemonia articulando 

todos os níveis da sociedade: a base econômica, a superestrutura política e a superestrutura 

ideológica, sobretudo, na sociedade civil, na construção de valores antagônicos aos da classe 

que detém a hegemonia27.  

Segundo Carlos Nelson Coutinho (1999, p. 247), 

 

a sociedade civil gramsciana é formada pelo conjunto do que ele chamou de 
“aparelhos ‘privados’ de hegemonia” tem sua gênese nos processos de 
socialização da política, que foram ao mesmo tempo causa e efeito de uma 
crescente complexificação dos mecanismos de representação dos interesses e 
do mundo dos valores, complexificação que, em última instância, resultou 
por sua vez de uma maior estratificação social. [...] Gramsci deu-se conta, 
por sua vez, de que os grupos e classes sociais, em seu processo de auto-
organização e de defesa dos próprios interesses, criam aparelhos “privados” 
de hegemonia. Esses aparelhos são privados porque pressupõem de seus 
membros uma adesão voluntária, contratual [...] mas são “privados” porque, 
com sua ação, têm um inegável papel nas relações de poder, na determinação 
do modo pelo qual se constitui a esfera pública da sociedade. 

 

Gramsci, segundo Carlos Coutinho, analisa a Revolução Francesa e o Risorgimento 

italiano, procurando entender como se construiu nestes países a chegada e a manutenção da 

burguesia no poder, definindo o Estado, a partir de Maquiavel, como força mais 

consentimento, coerção mais consenso, sociedade política mais sociedade civil.  

                                                           

27 “Gramsci alerta que práticas para desarticular as ações contra-hegemônicas como, corrupção, fraude, 
assistencialismo, clientelismo, patrimonialismo estão na intersecção entre o consenso e a coerção. Tais situações 
são usadas quando o uso da força apresenta algum perigo, e estrategicamente a desarticulação e a paralisação do 
antagonista ou dos antagonistas através da absorção dos seus dirigentes, seja disfarçadamente, seja, em caso de 
perigo emergente, abertamente, promove confusão e a desordem nas fileiras adversárias.” (GRAMSCI, 1976 
apud COUTINHO, C. 1999) 
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Dessa forma, amplia a teoria leninista do Estado, defendendo que a hegemonia não se 

limita à força econômica e militar (coercitiva), mas antes resulta de uma luta constante pelo 

consenso no conjunto da sociedade, principalmente dos grupos subalternos e de seus 

potenciais aliados. 

De acordo com Carlos Coutinho (1999, p. 123), “a dimensão contratual da política em 

Gramsci (tem) sua expressão conceitual mais explícita precisamente no conceito de 

hegemonia. A hegemonia é para ele, sem lugar a dúvida, o momento do consenso [...]”. 

Pensar hegemonia é entender que a dinâmica da luta de classes corresponde à 

liderança cultural e ideológica de uma classe sobre as outras, pressupondo a capacidade de um 

bloco histórico, aliança de classes e frações de classes duradoura e ampla, dirigir moral e 

culturalmente, de forma sustentada, toda a sociedade.  

Essa é uma categoria dinâmica, pressupõem negociações, compromissos, renúncia por 

parte do grupo dirigente que se pretende hegemônico; é construída a partir de concessões e 

reformas com as quais se mantém a liderança de uma classe, ou frações de classe, e pelas 

quais outras classes, aliadas ou subordinadas, têm suas reivindicações atendidas.  

Para Gramsci, a hegemonia não pode ser garantida se desconsiderar demandas 

mínimas dos “de baixo”, sendo fundamental a classe dirigente saber ceder, saber realizar 

sacrifícios no intuito de preservar este instável equilíbrio de forças. 

 

O fato da hegemonia pressupõe indubitavelmente que sejam levados em 
conta os interesses e as tendências dos grupos sobre os quais a hegemonia 
será exercida, que se forme certo equilíbrio de compromisso, isto é, que o 
grupo dirigente faça sacrifícios de ordem econômico-corporativa; mas 
também é indubitável que tais sacrifícios e tal compromisso não podem 
envolver o essencial, dado que, se a hegemonia ético-política, não pode 
deixar de ser também econômica, não pode deixar de ter seu fundamento na 
função decisiva que o grupo dirigente exerce no núcleo decisivo da atividade 
econômica. (GRAMSCI, 2002, p. 48) 

 

O pensador sardo reitera que estas concessões são sempre assimétricas, ou seja, que 

existe um grupo que dirige e outros que são dirigidos, logo, a renúncia da classe hegemônica 

não pode nunca permitir um desequilíbrio em sua relação com a classe subalterna e, mais que 

isso, um desequilíbrio a nível estrutural, que garante o poder. (Ibidem, p. 47-48) 
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Referência no estudo da hegemonia em Gramsci, Luciano Gruppi28 defende que o 

marxista italiano apresenta este conceito em toda a sua amplitude, ou seja, “como algo que 

opera não apenas sobre a estrutura econômica e sobre a organização política da sociedade, 

mas também sobre o modo de pensar, sobre as orientações ideológicas e inclusive sobre o 

modo de conhecer” (GRUPPI, 1978, p. 3). 

Em outras palavras, Gruppi destaca que a hegemonia só é possível se a liderança de 

uma classe se dá também no plano da superestrutura, num viés marxista mais ortodoxo29, se 

ela é uma liderança cultural e ideológica que produz consenso e adesão à sua agenda. A ação 

coercitiva não é suficiente se o objetivo é o domínio hegemônico.  

As formas da hegemonia sofrem variação de acordo com a natureza das forças que as 

exercem nunca é “completa”, pois o poder de uma classe não está garantido, vinculando a luta 

de classes à discussão sobre hegemonia.  

Gramsci defendia a existência de dois tipos de embate político: 1.guerra de posição e 

2.guerra de movimento. A guerra de posição, conquista da hegemonia civil, se daria em 

países onde a sociedade civil estivesse estruturada (sociedades de “Estado ampliado”) e se 

constituiria numa “guerra de trincheiras”, com recuos e avanços, através dos aparelhos 

“privados” de hegemonia, conquistando posições de direção e governo dentro da sociedade.  

Os aparelhos “privados” de hegemonia – escola, partido, meios de comunicação, 

sindicato, Igreja – não são monopólio da classe dominante e hegemônica; as classes 

dominadas também desejam conquistá-los, ocupando espaços nesses locais que permitam a 

construção de “trincheiras” e, logo, de firmar uma guerra de posição.  

A guerra de movimento refere-se à elaboração de estratégias de luta das classes 

subalternas. Por exemplo, nos países de frágil sociedade civil, como a Rússia pré-1917, 

                                                           
28 No prefácio à obra O conceito de hegemonia em Gramsci, de Luciano de Gruppi (1978), Luiz Werneck 
Vianna (1978) considera 

[...] o livro extraordinário que ora apresentamos, criativo, rigoroso, não chega a nos devolver a intensa 
complexidade e riqueza da obra gramsciana e nem se pretende a isso. Porém, não se pode mais, nesse país 
contraditório em que juntos, os conservadores e essa esquerda bem educada do marxismo retórico fizeram 
de Gramsci – esse duro, esse leninista- um pensador quase manso e liberal, ler e interpretar seus trabalhos 
sem recorrer ao magistral roteiro de Gruppi. 

29 Análise marxista do movimento operário recai sobre a economia e a política. 
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sociedades de “Estado restrito”,  tal movimento corresponderia a uma revolução contra o 

Estado30. 

Conclui-se que hegemonia, estabelecida na convergência entre direção mais 

dominação, deverá ser exercida a partir da sociedade civil por intermédio dos aparelhos 

“privados”; neste caso, destacamos o papel da escola, campo favorável para o 

desenvolvimento da filosofia da práxis apresentada por Gramsci. 

 De acordo com Jesus (1989, p. 120), em sua obra Educação e hegemonia no 

pensamento de Antonio Gramsci, somente na “sociedade regulada” se efetivaria “o fim das 

divisões sociais, situação na qual a sociedade civil será atuante e eficiente. [Cabendo] 

salientar que o emprego maior ou menor da coerção será mediado pelas condições 

conjunturais”.  

A proposta teórica gramsciana sobre educação, conforme Saviani (2013, p. 66), pode 

ser agrupada em dois tipos: “aqueles que se propõem a explicitar aspectos da concepção 

pedagógica de Gramsci; e aqueles que tomam Gramsci como referência teórica para analisar 

aspectos da educação brasileira”. 

Nesse contexto, a escola desponta para assumir um papel estratégico, ou seja, 

desenvolver a capacidade de organização tanto para as tarefas individuais (a nível molecular), 

quanto as sociais e culturais (em nível de massa), tornando-se essencial para a mudança da 

estrutura de poder, o estabelecimento e agravamento da crise hegemônica (da classe 

dominante), acionado e exercido pelas forças contra-hegemônicas. 

No início do processo educativo certa coerção “proposta”, não imposta, atuará como 

impulsionadora do aperfeiçoamento da vontade coletiva, sendo que, posteriormente, cederá 

lugar à direção, reestruturada a partir de novas forças hegemônicas, no caso em Gramsci, as 

classes subalternas. 

 

Dizer que as relações hegemônicas são pedagógicas equivale a dizer que a 
filosofia não preexiste à sua utilização pela política, mas é descoberta aos 
poucos, ou pelo menos concomitantemente ao aparecimento das tensões 

                                                           
30 Conforme Carlos Coutinho (2007), 

 
A revolução passiva, portanto, não é sinônimo de contrarrevolução e nem mesmo de contrarreforma; na 
verdade, numa revolução passiva, estamos diante de um reformismo “pelo alto”. “Pode-se aplicar ao 
conceito de revolução passiva (e pode-se documentar no Risorgimento italiano) o critério interpretativo 
das modificações moleculares, que, na realidade, modificam progressivamente a composição anterior das 
forças e, portanto, transformam-se em matriz de novas modificações (CC, 5, 317)”.  
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sociais em relação ao poder. Ao afirmar que o apelo à informação filosófica, 
isto é, à toda atividade pedagógica, é motivado por necessidades políticas ou 
hegemônicas, Gramsci aceita que as relações hegemônicas impulsionam o 
desenvolvimento do processo pedagógico-filosófico e dá prioridade ao 
projeto político. Neste, a educação se impõe e aparece como organicamente 
necessária às relações de direção e de dominação. (JESUS, 1989, p. 122-
123)  

 

Sem dúvida, a escola representa um dos mais poderosos aparelhos privados de 

hegemonia, que pode utilizar a guerra de posição como movimento de elaboração de contra-

hegemonia, por meio de uma formação crítica, desalienada, que promova a autonomia dos 

educandos, permitindo conquistar posições importantes nos embates com a hegemonia 

dominante, fortalecendo a contra hegemonia. 

Outra contribuição fundamental de Gramsci é a compreensão de que hegemonia e 

educação mantêm uma relação dialética entre si, pois, toda relação pedagógica é 

hegemônica, assim como qualquer relação hegemônica é necessariamente pedagógica 

(Ibidem, p. 122-123). 

Em outras palavras, a educação é imprescindível para as relações de consenso e 

coerção da classe hegemônica, ou seja, uma classe só é hegemônica, de fato, quando sua 

liderança ideológico/cultural é consensual. 

A relação hegemonia/educação está no consenso instalado no terreno da ideologia, 

“[...] uma concepção de mundo que se manifesta implicitamente na arte, no direito, na 

atividade econômica, em todas as manifestações de vida individuais e coletivas.” (GRAMSCI, 

1989, p. 16), pois toda pedagogia compreende uma dimensão hegemônica ou contra-

hegemônica, a partir do momento em que constrói, refuta ou legitima consensos. 

Não basta a força para que uma classe se torne hegemônica e se mantenha no poder; é 

necessário “educar” através das concepções de mundo explicitadas no projeto de sociedade ao 

qual se propõe. 

No legado gramsciano, categorias como hegemonia, sociedade civil e sociedade 

política, intelectual orgânico e tradicional, Estado ampliado, guerra de movimento e guerra 

de posição se tornaram moeda corrente nos discursos acadêmicos e políticos ao longo de toda 

a década de 1980. Certamente a área em que isso se verificou mais fortemente foi no campo 

da educação, onde ocorreu uma verdadeira onda “gramsciana”31. 

                                                           
31 Segundo a expressão de Paolo Nosella (2004, p. 192). 
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O conceito de contra-hegemonia não foi formulado por Gramsci; corresponde a uma 

interpretação do conceito de hegemonia a partir de uma perspectiva crítica, atualizada e, 

sobretudo, estratégica, por parte de inúmeros marxistas, objetivando demarcar um projeto 

antagônico de classe em relação à hegemonia burguesa.  

O termo, que se consolidou pelo uso, significa que a luta é contra uma hegemonia 

estabelecida, visando construção de “outra” hegemonia, que corresponde a um projeto de 

classe distinto. 

Essa abordagem tensional na definição de hegemonia no campo conceitual e político 

permite salvaguardar a atualidade dos conceitos gramscianos, amalgamando-os, sem perder a 

historicidade que garante a originalidade e a peculiaridade de sua obra, aos fundamentos 

teóricos surgidos pela emergência de “outro(s) paradigma(s)” no limiar do século XXI, desta 

vez resgatados em Boaventura Santos na definição de contra-hegemonia interseccionada a 

crise paradigmática (conjuntural) mais a construção de “outra” hegemonia possível.  

 

 

3. Contra-hegemonia: os embates na arena transfronteiriça em Boaventura de Sousa 

Santos 

 

Boaventura de Sousa Santos32, intelectual-militante da contra-hegemonia, identifica a 

crise paradigmática, no limiar do século XXI, como um momento de transição dos 

“paradigmas societais”, referindo-se aos diferentes modos de organizar e viver a vida em 

sociedade, e dos “paradigmas epistemológicos”, presentes no projeto da modernidade 

ocidental capitalista e colonial que entraram em colapso. 

                                                           
32 Estão entre as principais obras de Boaventura Santos: Um Discurso sobre as Ciências, São Paulo: Editora 
Cortez, 2003 (7ª edição em 2010); Introdução a uma Ciência Pós-Moderna. São Paulo: Graal (3ª edição); A 
Crítica da Razão Indolente: Contra o Desperdício da Experiência. São Paulo: Editora Cortez, 2000 (8ª edição); 
A Cor do Tempo Quando Foge. Porto: Afrontamento, 2001; Democracia e Participação: O Caso do Orçamento 
Participativo de Porto Alegre. Porto: Afrontamento, 2002; A Universidade no Séc. XXI: Para uma Reforma 
Democrática e Emancipatória da Universidade. São Paulo: Cortez Editora, 2004 (3ª edição); Fórum Social 
Mundial: Manual de Uso. São Paulo: Cortez Editora; A gramática do tempo. Para uma nova cultura política. 
São Paulo: Editora Cortez, 2006 (2ª edição); Renovar a teoria crítica e reinventar a emancipação social. São 
Paulo: Boitempo Editorial, 2007; Para uma revolução democrática da justiça. São Paulo: Editora Cortez, 2007; 
Pela Mão de Alice: O Social e o Político na Pós-Modernidade. Editora Cortez (14ª edição, revista e aumentada). 
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Ao definir os parâmetros da transição paradigmática, procede a uma crítica forte do 

paradigma da modernidade ocidental e propõe um quadro epistemológico, teórico e analítico 

que torne possível a definição de outros paradigmas, denominados emergentes, explorando 

suas possibilidades emancipatórias. 

Para Boaventura Santos (2007): 

 

El intelectual dejó de ser el detentor de un conocimiento privilegiado. El 
intelectual es un “acompañante solidario y crítico”, un “facilitador” en la 
articulación de experiencias y acciones que ocurren en las diferentes escalas, 
locales, nacionales, regionales y globales, que combinan diferentes agendas 
transformadoras, tales como la indígena, mujeres, campesinos, derechos 
humanos y ecología. 

 

Em seu livro Pela Mão de Alice - O social e o político na pós-modernidade (2010), 

Boaventura Santos apresenta-nos aos desafios desse milênio, o que possibilita compreender o 

entorno sócio-político-econômico a partir de questões cruciais levantadas após a derrocada 

final do “socialismo real” associada à crise sem precedentes do capitalismo no final do “breve 

século XX”. 

Boaventura de Sousa Santos (Ibidem, p. 20-22) provoca conflitos de ordem 

epistemológica, vulnerabilizando os argumentos do pensamento hegemônico e da mera 

aplicação da ciência. Dentre essas questões que se esgueiram por entre “as perplexidades e os 

desafios”, destacam-se: 

1. Problemas de natureza econômica:  “podemos mesmo dizer que a crítica que tem 

vindo a ser feita ao marxismo assenta, em parte, na desvalorização do econômico” 

(Ibidem, p.  20); 

2. (Re)definição do papel do Estado: a “marginalização do Estado nacional, a perda de 

sua autonomia e da sua capacidade de regulação social” podem ser consideradas como 

consequência da “intensificação das práticas transnacionais, da internacionalização da 

economia à translocalização maciça de pessoas como migrantes ou turistas, das redes 

planetárias de informação e de comunicação à transnacionalização da lógica de 

consumismo destas transformações” (Ibidem, p.  20); 

3. Distinção indivíduo-sociedade: o regresso do indivíduo com “as análises da vida 

privada, do consumismo e do narcisismo, dos modos e estilos de vida, do espectador 

ativo da televisão, das biografias e trajetórias de vida, análises servidas pelo regresso 

da fenomenologia, do micro em detrimento do macro” (Ibidem, p.  21);  
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4. Consenso em torno de um dos grandes paradigmas sociopolíticos da modernidade: a 

democracia: “iniciamos o século com clivagens sociopolíticas muito profundas, entre 

socialismo e capitalismo, entre revolução e reforma [...] chegamos ao fim do século 

com um surpreendente desaparecimento ou atenuação dessas clivagens e com a sua 

substituição por um não menos surpreendente consenso: a democracia” (SANTOS, B. 

2010, p. 21); 

5. Dialética de territorialização/desterritorialização, delimitadas pela presença ou até 

agravamento de velhas e novas opressões locais, sexuais, raciais ou étnicas. (Ibidem, 

p. 22) 

 

Com as raízes teóricas em Kant, o projeto emancipatório foi paulatinamente 

alimentado por debates nas áreas epistemológica e política, emergindo dessa dinâmica 

diversas tendências teóricas liberais e progressistas, seja para a confirmação ou a crítica de 

tais premissas, promovendo um rearranjo conceitual imprimido pela definição de 

colonialismo, entendido por Boaventura Santos como forma inaugural do conceito de 

globalização já no início do século XVI. 

Em sua construção teórica, o autor afirma que o projeto da modernidade possui duas 

formas de conhecimento: o conhecimento regulação (caos e ordem) composto pelo Estado, o 

mercado e a comunidade; e o conhecimento emancipação (colonialismo e solidariedade), 

concretizando três formas de racionalidade: 1.estético-expressiva, 2.cognitivo-instrumental e 

3.prático-moral do direito.  

Ao longo desse processo a convergência entre a modernidade e o capitalismo resulta 

na absorção do projeto emancipatório pelo projeto de regulação. (SANTOS, B. 2000, p. 42) 

Em outras palavras, as proposições iniciais da burguesia, enquanto classe social 

revolucionária promotora do projeto emancipatório, perde espaço para a razão instrumental. O 

projeto emancipatório passa a ser encarada como a possibilidade para a concretização do 

campo epistemológico e político, demandando a racionalização da vida coletiva baseada na 

ciência e no direito estatal.  

Boaventura Santos entende que, a partir da hipercientificização da emancipação, 

acontece a imposição da racionalidade cognitivo-instrumental sobre as outras formas de 

racionalidade; e a hipermercadorização da regulação é a imposição do princípio da regulação 

do mercado sobre os outros dois princípios (Estado e comunidade).  
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Portanto, a ciência tornou-se a forma de racionalidade hegemônica e o mercado, o 

único princípio regulador moderno; “o princípio da comunidade e a racionalidade estético-

expressiva são as representações mais inacabadas da modernidade ocidental” (SANTOS, B. 

2000, p. 75) e, por esse motivo, poderiam colaborar para a construção de nova dimensão 

emancipatória. 

Destaco a dimensão da participação, que trata do reconhecimento da limitação imposta 

por uma definição restrita do espaço da política, através da proposta do novo senso comum na 

dimensão política, a que Boaventura Santos denominou “repolitização global da vida 

coletiva” (Ibidem, p. 113).  

Trata-se de rompimento com o Paradigma Moderno em uma tentativa de ampliar os 

espaços da ação política para além do Estado e da esfera pública e na relação com o aumento 

da participação política dos cidadãos. 

O processo de desenvolvimento do capitalismo mundial é uma continuidade histórica. 

A globalização, portanto, não é recente, mostra-se antes como tentativa de sobrevivência do 

capitalismo, fundamentada na exacerbação da sua expansibilidade econômico-financeira 

facilitada pelo “avanço tecnológico”.  

Neste sentido, globalização econômica e neoliberalismo seriam respostas à crise do 

capitalismo e consequente produtores da concentração de riquezas e da exclusão social. 

 

[...] a globalização econômica é sustentada pelo consenso econômico 
neoliberal cujas principais inovações institucionais são: restrições drásticas à 
regulação estatal da economia, novos direitos de propriedade internacional 
para investimentos estrangeiros, inventores e criadores de inovações 
susceptíveis de serem objeto de propriedade intelectual [...], subordinação 
dos Estados Nacionais às agencias multilaterais tais como o Banco Mundial, 
o Fundo Monetário Internacional e a Organização Mundial do Comercio. 
[...] são os países periféricos e semiperiféricos os que mais estão sujeitos à 
imposição do receituário neoliberal, uma vez que este é transformado pelas 
agências financeiras multilaterais em condições para a renegociação da 
dívida externa através dos programas de ajustamento estrutural. (Idem, 
2002a, p. 31) 

 

O sistema mundial moderno, sustentado pela divisão em classes sociais no período 

1980-1990, depara-se com o surgimento de uma classe capitalista transnacional; “as empresas 

multinacionais são a principal forma institucional desta classe capitalista transnacional” que, 

juntamente à elite capitalista local e à “burguesia estatal”, formam o tripé da base de 

industrialização e crescimento econômico de um país periférico como, por exemplo, o Brasil. 
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A economia (no neoliberalismo) é, assim, dessocializada, o conceito de 
consumidor substitui o de cidadão e o critério de inclusão deixa de ser o 
direito para ser a solvência. Os pobres são os insolventes (o que inclui os 
consumidores que ultrapassam os limites do sobre-endividamento). Em 
relação a eles devem adotar-se medidas de lutas contra a pobreza, de 
preferência medidas compensatórias que minorem, mas não eliminem a 
exclusão, já que esta é um efeito inevitável (e por isso, justificável) do 
desenvolvimento ausente no crescimento econômico e na competitividade a 
nível global. Este consenso neoliberal entre os países centrais é imposto aos 
países periféricos e semiperiféricos através do controlo da dívida feito pelo 
FMI e o Banco Mundial. Daí que estas duas instituições sejam responsáveis 
pela “globalização da pobreza” [...]. A nova pobreza globalizada não resulta 
de falta de recursos humanos ou materiais, mas tão só do desemprego, da 
destruição das economias de subsistência e da minimização dos custos 
salariais à escala mundial. (SANTOS, B. 2002a, p. 35) 

 

A ideia de que o capitalismo global (agora chamado de globalização neoliberal) é o 

caminho inequívoco, e não há nada a fazer senão aderirmos às práticas e ideias que 

convergem e deságuam na globalização hegemônica, é falsa. O termo globalização faz parte 

do processo de convencimento, da construção da sua hegemonia. Não existe a globalização e, 

sim, globalizações hegemônicas e contra-hegemônicas.  

Nesse sentido, Boaventura de Souza Santos (Idem, p. 2) contrapõe e interliga essas 

possibilidades históricas, explicando que a globalização contra-hegemônica depende do que 

será a globalização hegemônica e vice-versa, “o objetivo da globalização alternativa é tornar o 

mundo cada vez menos confortável para o capitalismo. Este só pode ser declarado irreversível 

depois de esgotadas todas as alternativas, o que provavelmente nunca ocorrerá. Ou seja, o 

capitalismo global não é menos contingente e indeterminado do que as lutas contra ele”.  

Para Boaventura Santos (2002a, p. 5-6), o que é chamado de globalização é um 

“conjunto de arenas de lutas transfronteiriças”. As globalizações “de-cima-para-baixo” 

(hegemônicas) e “de-baixo-para-cima” (contra-hegemônicas) comportam quatro formas de 

globalização: 

1. Localismo globalizado, que é o “processo pelo qual determinado fenômeno local é 

globalizado com sucesso”; 
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2. Globalismo localizado, mostrado pelo “impacto específico de práticas e imperativos 

transnacionais nas condições locais, as quais são, por essa via, desestruturadas e 

reestruturadas de modo a responder a esses imperativos transnacionais”;33 

3. Cosmopolitismo é a antítese das formas predominantes de hegemonia: organizações 

transnacionais de Estados-nação, de regiões, de classes ou grupos sociais que 

explorariam as contradições do sistema mundial imposto, interagindo na defesa de 

seus interesses comuns; 

4. Patrimônio comum da humanidade inclui temas de sentido global.34 

A centralidade das lutas da globalização contra-hegemônica está na exclusão social, 

que é “produto de relações de poder desiguais”, gestados no e pelo sistema capitalista, 

sugerindo a adesão a um novo ethos que permitirá acesso com qualidade aos bens materiais, 

sociais, políticos, culturais e simbólicos, garantindo a equidade, entendida a partir do 

reconhecimento da diferença. 

 

Defendi, noutro local, que existem duas formas de globalização: a 
globalização neoliberal e aquilo a que eu chamo uma globalização contra-
hegemônica, que desde há algum tempo se vem opondo à primeira 
(SANTOS 2002: capítulos 5, 9). Designo por globalização contra-
hegemônica o conjunto vasto de redes, iniciativas, organizações e 
movimentos que lutam contra as consequências econômicas, sociais e 
políticas da globalização hegemônica e que se opõem às concepções de 
desenvolvimento mundial a esta subjacentes, ao mesmo tempo em que 
propõe concepções alternativas. (SANTOS, B. 2005, p. 7) 

 

Boaventura Santos distingue dois processos fundamentais de globalização contra-

hegemônica: a) ação coletiva global, através de redes transnacionais de ligações 

locais/nacionais/globais; e b) lutas locais ou nacionais, formando uma rede de lutas paralelas.  

 

Em causa está a luta por trocas iguais e iguais relações de autoridade (mais 
do que relações de poder). Uma vez que as trocas e as relações de poder 
desiguais se cristalizam na política e no direito, a globalização contra-
hegemônica desdobra-se em lutas políticas e lutas jurídicas orientadas pela 
ideia de que é possível pôr em causa as estruturas e as práticas político-

                                                           

33 Os tópicos 1 e 2 fazem parte das globalizações hegemônicas, que possuem duas vias na divisão internacional 
da produção: “os países centrais especializam-se em localismos globalizados, enquanto aos países periféricos 
cabe tão-somente a escolha dos globalismos localizados” (SANTOS, B. 2002a, p.  5). 
34 Os tópicos 3 e 4 são formas antagônicas identificadas pelo autor como globalizações contra-hegemônicas. 
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jurídicas através de princípios político-jurídicos alternativos. A estes 
princípios alternativos e às lutas em sua defesa chamei política e legalidade 
cosmopolita subalterna. (SANTOS, B. 2002a, p. 465) 

 

Afirma que as “articulações locais/globais e este ativismo transfronteiriço constituem 

um novo movimento democrático transnacional que tem hoje no Fórum Social Mundial a sua 

melhor expressão. [...] constitui um paradigma emergente [...]. A credibilidade deste 

paradigma ainda está em aberto.” (Idem, 2006, p. 196) 

O Fórum Social Mundial consiste em associar uma nova forma de organização com a 

meta de criar uma nova cultura política. Por esse motivo, Boaventura Santos em defende que 

o FSM é uma forma de globalização contra-hegemônica, um embate tanto cultural como 

político, onde a cultura tem um processo de maturação mais lento que a política. 

 

As lógicas destas lutas às vezes se chocam. O FSM-espaço aponta 
mais para a dimensão cultural e do FSM-movimento mais para a 
dimensão política. Mas a polarização das ideias é uma herança do 
passado do pensamento da esquerda, e que não permite ver que o 
espaço aberto é em si mesmo um movimento, é um espaço em 
movimento. No entanto, ambas têm concepções eurocêntricas sobre os 
processos de decisão. A ideia de que para assumir ações políticas 
concretas é necessário decidir e isso nunca será possível por consenso. 
[...] abandonar o consenso significa acabar com o FSM tal como o 
conhecemos. Defendo que se tomem decisões de ação política sempre 
por consenso, em áreas onde se prevejam baixos níveis de conflito. 
(Idem, 2007) 

 

Em seu livro A gramática do tempo: para uma nova cultura política (Idem, p 195-

196), aponta duas importantes características da globalização contra-hegemônica: 1.ao 

contrário dos paradigmas ocidentais modernos de transformação social progressista, a 

globalização contra-hegemônica, abarca uma política de igualdade (redistribuição) – por  

exemplo, os novos movimentos de internacionalismo operário; 2.uma política da diferença 

(reconhecimento)35 como acontece com as lutas feministas e pelos direitos sexuais.  

Na globalização contra-hegemônica, “a prevalência das teorias da separação na 

concepção das relações entre movimentos, associações, campanhas e iniciativas” mantém a 
                                                           
35 “A articulação entre redistribuição e reconhecimento torna-se visível quando encaramos estes movimentos, 
iniciativas e campanhas como uma nova constelação de significados emancipatórios, políticos e culturais em um 
mundo desigualmente globalizado” (SANTOS, B. 2002a, p. 196). 
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fragmentação dessas iniciativas, denunciando a “aparente” inadequação em um mundo 

globalizado das lutas contra-hegemônicas locais. (SANTOS, B. 2006, p. 197) 

Tarefa importante consiste em desvelar os mecanismos que disparam essa inadequação 

gerada pela introjeção do colonizador no colonizado, resultado conquistado em longo prazo 

pelas políticas hegemônicas que suprimem, inviabilizam e desacreditam os movimentos 

alternativos. 

Portanto, reconstruir a tensão entre regulação social e emancipação social é condição 

para atingir a transformação social emancipatória, com base na “epistemologia do Sul”, 

alertando para a urgência em reinventar o próprio Estado e a Democracia. 
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CAPÍTULO II 

 

 

CONJUNTURA NA DÉCADA NEOLIBERAL: 

a crise (pré)anunciada 

 

 

A proposta de análise conjuntural da década neoliberal parte da premissa gramsciana 

de que  não se pode considerar o estudo sobre conjuntura a partir de uma condição fortuita, 

passageira, mas, antes, compreendida a partir de análise das relações estruturais que se 

manifestam em determinado momento histórico. 

A categoria analítica hegemonia, neste sentido, vem corroborar como eixo referencial 

para desvelar o dinamismo implícito em sua construção matricial (conceitual e prática), que 

trará variações de acordo com as forças que a exercem. Esse sentido de incompletude 

desmascara as relações de poder; a hegemonia de uma classe não deverá ser garantida 

indefinidamente.  

A contra-hegemonia se define como uma estratégia com o objetivo de demarcar um 

projeto antagônico de classe. Na década neoliberal conformou-se a partir da crise 

paradigmática conjuntural deflagrada pós-1989, alentada pelas (re)invenções do Estado e da 

Democracia. 

Da crise paradigmática em que estava mergulhada a década de 1990 é preciso, antes, 

fazer um estudo em profundidade e com ele uma retrospectiva histórica para compreender os 

meandros desta crise (pré)anunciada. 

Trata-se de uma crise estrutural do capitalismo desencadeada, como define 

Hobsbawm, na “Era do Ouro” que percorreu desde meados dos anos 1940, com o final da 

Segunda Guerra Mundial em 1945, e se estendeu até o início dos anos 1970. Nas décadas 

subsequentes, entre os anos de 1973 e 1989, sobrevieram as crises cíclicas do capital 
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alcunhando o período como as “Décadas da Crise”. Será na década final do século XX, anos 

1990, que a falência dos paradigmas que sustentavam o Mundo Bipolar colocará em questão 

os ícones da modernidade.  

A “estrutura do “breve século XX”, considerando as relações de poder estabelecidas 

pela instabilidade da hegemonia política, pode ser entendida a partir de quatro marcos 

significativos: 1. Era da Catástrofe (1914-1945), compreendendo a Primeira Guerra Mundial 

(1914-1918), o Período entre Guerras (1918-1939) e a Segunda Guerra Mundial (1939-1945); 

2. Era de Ouro (1947-1973); 3. Décadas da Crise (1973-1989) e 4. O desmoronamento (anos 

1990). 

 

A uma Era de Catástrofe, que se estendeu de 1914 até depois da Segunda 
Guerra Mundial, seguiram-se cerca de vinte e cinco ou trinta anos de 
extraordinário crescimento econômico e transformação social, anos que 
provavelmente mudaram de maneira mais profunda a sociedade humana que 
qualquer outro período de brevidade comparável. Retrospectivamente, 
podemos ver esse período como uma espécie de Era do Ouro, e assim ele foi 
visto quase imediatamente depois que acabou, no início da década de 1970. 
A última parte do século foi uma nova era de decomposição, incerteza e 
crise e (com efeito para grandes áreas do mundo, como a África, a ex-URSS 
e as partes anteriormente socialistas da Europa) de catástrofe. 
(HOBSBAWM, 1995, p. 15) 

 

 A mudança estrutural após 1945, abrangendo cerca de vinte e cinco anos de grande 

crescimento econômico e transformação social, caracterizando o chamado “Estado de 

Previdência keynesiano”, foi reconhecida como a Era de Ouro (1947-1973). No entanto, de 

acordo com o historiador marxista Eric Hobsbawm (Ibidem, p. 17): 

  

[...] uma das grandes ironias deste estranho século é que o resultado mais 
duradouro da Revolução de Outubro (1917), cujo objetivo era a derrubada 
global do capitalismo, foi salvar seu antagonista, tanto na guerra como na 
paz, fornecendo-lhe o incentivo – o medo – para reformar-se após a Segunda 
Guerra Mundial e, ao estabelecer a popularidade do planejamento 
econômico, oferecendo alguns procedimentos para sua reforma. 

 

De 1973 até 1989, “problemas da época do entreguerras que a Era do Ouro parecia ter 

eliminado: desemprego em massa, depressões críticas severas; contraposição cada vez mais 

espetacular de mendigos sem teto a luxo abundante, em meio a rendas limitadas de Estado e 
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despesas ilimitadas de Estado” (HOBSBAWM, 1995, p. 19), atemorizava o mundo 

capitalista.  

Em decorrência desses fatos, nos anos 1990, continua Hobsbawm, “o colapso de uma 

parte do mundo revelou o mal-estar do resto”, a crise mundial não era somente econômica, 

mas também política, revelando a precariedade dos sistemas políticos das democracias 

liberais, parlamentares ou presidenciais, nos países capitalistas.  

O mundo estava repleto de uma tecnologia revolucionária em avanço constante Desde 

o final do século XIX a Europa centralizava as revoluções das ciências, das artes, da política, 

da economia; nas décadas subsequentes, que vão da eclosão da Primeira Guerra Mundial 

(1914) ao final da Segunda Guerra (1945), foi de calamidade em calamidade, seguidas por 

ondas de rebelião e revolução globais, que levaram ao poder um sistema que se dizia a 

alternativa historicamente predestinada para a sociedade capitalista e burguesa; “a força do 

desafio socialista global ao capitalismo era a fraqueza de seu adversário. Sem o colapso da 

sociedade burguesa do século XIX na Era da Catástrofe não haveria Revolução de Outubro 

(1917) nem URSS” (Ibidem, p. 17). 

 O socialismo, por essa análise, no início do século XX, só pôde mostrar-se como 

alternativa na medida em que os países capitalistas amargavam uma grave crise estrutural. A 

prevalência dessa situação percorreu praticamente todo o século XX, marcada pela rivalidade 

e ambiguidade do mundo bipolar.  

Em fins da década de 1980 e início da década de 1990, uma era encerrou e outra 

começou. Os dois lados, capitalistas e socialistas, naufragaram: 

 

 [...] O colapso dos regimes comunistas [...] não apenas produziu uma 
enorme zona de incerteza política, instabilidade, guerra civil, como também 
destruiu o sistema internacional que dera estabilidade às relações 
internacionais durante cerca de quarenta anos. [...] As tensões das economias 
em dificuldade minaram os sistemas políticos das democracias liberais, 
parlamentares ou presidenciais, que desde a Segunda Guerra vinham 
funcionando tão bem no mundo capitalista. Assim como minaram todos os 
sistemas políticos vigentes no Terceiro Mundo. (Ibidem, p. 19-20) 

 

O estudo das relações de poder e determinação da hegemonia na sociedade capitalista 

mundial resgata a compreensão do campo contra-hegemônico nessa década final do século 
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XX e de suas propostas de inferência no processo de mobilização e articulação das classes 

subalternas.  

Os “novos” deserdados do mundo do trabalho também se organizam por assembleias e 

se voltam para o Estado; as principais lutas dos movimentos populares preveem ocupações de 

terra e de fábricas, marchas, bloqueios de estradas; em geral, se autodenominam 

anticapitalistas e socialistas.  

Os confrontos entre as tendências políticas, representantes da “velha” e da “nova” 

ordem mundial, pelos idos das décadas de 1980-1990, desnudaram intencionalidades que 

contribuíram para o avanço e o crescimento da crise paradigmática que atingiu a 

modernidade, movida pela dúvida – e até mesmo negação, em alguns casos – das categorias 

gerais de universalidade do moderno mundo capitalista.  

Tais categorias, entendidas como referenciais construídos para a ordenação simbólica 

do real, foram esmiuçadas nas metanarrativas36, representando a aspiração de um saber 

globalizante que exprimisse a hegemonia da classe social dirigente.  

A queda do dito “socialismo real”, vinculada ao golpe sofrido pelo marxismo na 

versão estruturalista, economicista e determinista que imperou aproximadamente até os anos 

1960, desencadeou especulações como o “Fim da História” e escancarou o surgimento de 

“novas” vertentes teórico-ideológicas, pós-industriais, pós-classista, pós-moderna, nos países 

de capitalismo desenvolvido.  

Enquanto isso, as “epistemologias do Sul”, nas periferias do mundo capitalista, 

provocam os contra-hegemônicos no sentido da disputa do poder para a construção de uma 

“nova” hegemonia, desta vez a dos subalternos, com marca forte do materialismo histórico, 

em sua versão estruturalista inicialmente e gramsciana, já pelos idos dos anos de 1980. 

Em hipótese, as duas décadas finais do século XX representaram o enraizamento e o 

assentamento, no campo educacional, das Tendências Pedagógicas Contra-Hegemônicas: 

Pedagogia Histórico-Crítica, Pedagogia Crítico-Social dos Conteúdos e Pedagogia da Prática 

ou dos Conflitos Sociais, sendo que a Pedagogia Libertadora de Paulo Freire, gestada desde 

os anos de 1950, não deixa de ser produzida no exílio, ao contrário, revigora suas forças e, 
                                                           

36 Prefixo met(a)- tem sentido de “além de; no meio de, entre; atrás, em seguida, depois”. É um termo que tomou 
o centro dos debates ao final do século XX pelo filósofo francês Jean-François Lyotard (1924-1998), pois este 
considerava que se estabeleceria o fim das grandes narrativas que seriam o iluminismo, o idealismo e o 
marxismo. 
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quando retorna no final dos anos 1970, encontra, nessa que foi a “segunda retomada 

democrática” brasileira nos anos 1980, o ambiente propício para, junto às outras 

manifestações da contra-hegemonia, provocar abalos no poder hegemônico.  

 

 

1. A falência dos paradigmas do Mundo Bipolar 

 

 A queda do Muro de Berlim, em 1989, não foi apenas significativa para a união do 

povo alemão, separados em Alemanha Ocidental e Alemanha Oriental. A unificação alemã 

não só representou o fim do período chamado “Guerra Fria”, caracterizado pela divisão do 

mundo entre duas potencias hegemônicas: EUA, capitalista, e URSS, socialista; representou, 

de fato, o começo da queda de um paradigma econômico, político e social no mundo, que 

vinha sendo articulado desde a Revolução Russa de 1917.  

Segundo Hobsbawm (1995, p. 238), “à medida que a era da Guerra Fria se estendia, 

abria-se um crescente fosso entre a dominação esmagadoramente militar, e política, que 

Washington exercia na aliança e o enfraquecimento da predominância econômica dos EUA”, 

ocasionando a transferência do peso econômico para a Europa e Ásia. Cabe, aqui, uma 

dedicação às questões econômicas e políticas para exemplificar esse deslocamento.  

David Harvey, em seu livro O enigma do capital e as crises do capitalismo, vêm 

apresenta essa mudança no centro de gravidade do desenvolvimento capitalista: 

 

A ascensão do Japão na década de 1960, seguida por Coréia do Sul, Taiwan, 
Singapura e Hong Kong, na década de 1970, e, ainda, o rápido crescimento 
da China depois de 1980, mais tarde acompanhados por surtos de 
industrialização na Indonésia, Índia, Vietnã, Tailândia e Malásia, durante a 
década de 1990, alteraram o centro de gravidade do desenvolvimento 
capitalista, mesmo que esse não tenha sido um processo suave. (2012, p. 37) 

 

O custo da manutenção das hegemonias estadunidense e russa, à medida que o tempo 

passava, ficava muito alto, pois os gastos com armamentos, exércitos e tecnologia bélica 

colocavam em risco a economia dos dois países.  

A guerra nas estrelas, programa nuclear de corrida armamentista, consumiu grande 

parte do Produto Interno Bruto (PIB) das duas potências econômicas, colocando nas brumas 
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as disputas ideológicas entre os sistemas capitalista e socialista, que ficavam para segundo 

plano, abrindo espaço para um ambicioso programa militar entre os mísseis patriots 

(estadunidenses) contra os scuds (soviéticos), numa calculada e televisionada guerra 

cirúrgica, que desviava a atenção da população desses países do déficit gerado pelo enorme 

custo das atividades militares.  

O que estava em jogo era a cruzada estadunidense contra o “Império do Mal”; 

“quando a Guerra Fria37 terminou, restava tão pouco da hegemonia econômica americana que 

mesmo a hegemonia militar não podia ser mais financiada com recursos do próprio país” 

(HOBSBAWM, 1995, p. 239).  

Os sucessivos déficits econômicos que se levaram os capitalistas, principalmente 

estadunidenses e ingleses, a questionarem o papel do Estado na economia, pois os 

investimentos desses países, além de serem dirigidos para a corrida armamentista, que 

garantia a manutenção de sua hegemonia, contemplavam também a manutenção assistencial 

patrocinada pelo Estado do bem estar social. 

Não que se opusessem à manutenção da hegemonia. O que estava em jogo era a 

questão do lucro, pois manter os investimentos militares mais o Welfare State colocaria a 

essência do capital em risco. Com o dólar escasso e a alta de juros para manter as contas, 

ficava clara a insatisfação burguesa. 

Segundo David Harvey (2012, p. 41): 

 

o capital não é uma coisa, mas um processo em que o dinheiro é 
perpetuamente enviado em busca de mais dinheiro. Os capitalistas – aqueles 
que põem esse processo em movimento – assumem identidades muito 
diferentes. Os capitalistas financistas se preocupam em ganhar mais dinheiro 
emprestando a outras pessoas em troca de juros. Os capitalistas comerciantes 
compram barato e vendem caro. Os proprietários cobram alugueis porque a 
terra e os imóveis que possuem são recursos escassos. Os rentistas ganham 
dinheiro com royalties e direitos de propriedade intelectual. 

 

As crises do petróleo de 1973 e 1979 fizeram com que a social democracia europeia 

perdesse espaço para os neoliberais, fortalecidos com o discurso de que o Estado não deveria 

                                                           
37 No caso, o autor refere-se à Guerra do Golfo, de 1991, o que permitiu ao secretário do governo estadunidense, 
Francis Fukuyama, afirmar em seu texto, O Fim da História, que “o capitalismo contemporâneo não consegue 
existir senão através do gasto parasitário armamentista e da guerra” (apud COGGIOLLA; KATZ, 1996, p. 221). 
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intervir na economia, fazendo a crítica não somente aos comunistas, mas também aos liberais 

defensores do Welfare State. 

David Harvey descreve assim o fim do Estado do bem estar social: 

 

Por todo o mundo capitalista, mas particularmente nos Estados Unidos (o 
poder dominante indiscutível na época), o poder da classe capitalista se 
enfraqueceu em relação aos movimentos de trabalhadores e outros 
movimentos sociais, e a acumulação do capital perdeu velocidade. Os chefes 
das principais corporações, juntamente com os barões da mídia e as pessoas 
mais ricas, muitos dos quais, como os irmãos Rockefellers, eram 
descendentes da classe capitalista, foram para o contra ataque. Iniciaram um 
movimento de reconstrução radical do nexo Estado-finanças (a 
desregulamentação nacional e internacional das operações financeiras, a 
liberação do financiamento da dívida, a abertura do mundo para a 
competição internacional intensificada e o reposicionamento do aparelho do 
Estado em relação à previdência social). O capital foi reemponderado em 
relação ao trabalho pela produção do desemprego e desindustrialização, 
imigração, deslocalização e toda sorte de mudanças tecnológicas e 
organizacionais (a subcontratação, por exemplo). Mais tarde, ligado a um 
ataque ideológico e político sobre todas as formas de organização do 
trabalho nos anos de Reagan/Thatcher, e o efeito foi resolver a crise do 
declínio da rentabilidade e riqueza por meio da repressão salarial e da 
redução de prestações sociais pelo Estado. As concepções mentais do mundo 
foram reformuladas, na medida do possível, com o recurso aos princípios 
neoliberais da liberdade individual, necessariamente incorporados no livre 
mercado e no livre comércio. (2012, p. 110) 

 

Outro fator importante que contribuiu para o “sucesso do neoliberalismo” foi o 

barateamento e a confiabilidade no trânsito de informações em tempo real que as novas 

tecnologias impuseram ao mundo, se comparado com processos anteriores, como as caravelas 

dos portugueses ou com o tipo de comunicação imposto pelo Império Britânico ao mundo no 

século XIX.  

Verificamos um processo lento, caro e limitado em termos de quantidade de 

informações controlada pelo Estado-nação que forçosamente foi deslocado para a tentativa de 

gerenciamento controlada pelo capitalismo internacional e as novas tecnologias. 

 

[...] o Estado keynesiano, com sua ênfase na gestão centralizada, no pleno 
emprego, na redistribuição e na primazia da política social, parece estar a dar 
lugar a um Estado Schumpeteriano, menos centralizado e menos 
monopolista, centrado na inovação e na competitividade, dando primazia à 
política econômica em detrimento da política social. Nisto consiste o 
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movimento do welfare-state para o workfare state. (SANTOS, B. 2010, p. 
290) 

 

  A história mostra que a formação de impérios e nações leva muitos anos para se 

consolidar. No entanto, sistemas aparentemente sólidos se desintegraram no ar. Essas 

mudanças de grandes proporções disseminaram-se em pouco tempo: iniciaram na Alemanha 

Oriental, seguiram rapidamente para o Leste Europeu, indo bater no coração da União 

Soviética, contrapondo-se à premissa marxista, fundamentada na ideia de que o comunismo, 

por ser um sistema sem classes sociais, criaria com o tempo uma sociedade de abundância.  

O que presenciamos foi uma corrida desesperada da população desses países atrás de 

shopping, calça jeans, tênis, calculadora digital, cosméticos, McDonalds etc. Importante 

ressaltar, aqui, seguindo a definição de Anthony Giddens (1991, p. 61), que o 

 

[...] capitalismo é um sistema de produção de mercadorias, centrado sobre a 
relação entre a propriedade privada do capital e o trabalho assalariado sem 
posse de propriedade, esta relação formando o eixo principal de um sistema 
de classes. O empreendimento capitalista depende da produção para 
mercados competitivos, os preços sendo sinais para investidores, produtores 
e consumidores. 

 

O desmonte na estrutura da Bipolarização Mundial foi sendo construído desde o 

término da Segunda Guerra Mundial (1939-1945). Economistas neoliberais, ganhadores de 

Prêmio Nobel de Economia, como Friedrich Hayek (1974), Milton Friedman (1976) e Robert 

Lucas (1995), entre outros, reuniam-se bianualmente em encontros internacionais preparando 

as bases para outro tipo de intervenção capitalista, desta vez livre das regras impostas pelo 

Estado.  

Formuladores da cartilha neoliberal38, fortalecem seus discursos contra a intervenção 

do Estado na economia com suas ideias anti-keynesianas, corroborando com o fim do Welfare 

State (Estado do Bem estar social). 

                                                           
38 A Conferência Monetária e Financeira das Nações Unidas estabeleceu, em julho de 1944, o “Acordo de 
Bretton Woods”, que continha regras e procedimentos para regular a política econômica mundial pós-Segunda 
Guerra. A Conferência estabeleceu que todos os países deveriam manter a taxa de câmbio de suas moedas dentro 
de um determinado valor indexado ao dólar, que seria lastreado em ouro e passaria a ser a moeda mais 
importante do mundo. A Conferência também criou o Banco Internacional para Reconstrução e 
Desenvolvimento (BIRD) e o Fundo Monetário Internacional (FMI). 
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A década de 1980 assiste a aplicação do seu ideário privatista como “balão de ensaio” 

na América Latina, amplamente difundido a partir dos anos 1990, reconhecido como década 

neoliberal. 

 

A geração 1980, portanto, em seu inventário de vida representou a última 
década do chamado Mundo Bipolar, que se arrastava desde o fim da 
Segunda Guerra Mundial (1945). Tal situação imprimiu determinado 
“transtorno de ambivalência”, antes inimigos declarados, divididos por um 
“muro” que simbolicamente delimitava fronteiras, influenciava relações 
humanas, tanto em suas peculiaridades individuais quanto no aspecto 
coletivo. (PRADO, 2006, p. 50) 

       

A partir de 1990 os Estados neoliberais passam a formular suas políticas públicas de 

formação intelectual, preparando uma população de excedentes que vagava pelo mundo à 

procura de oportunidades, não se fixando em lugar algum, distintamente do que acontecia nas 

décadas anteriores. 

O “novo” lumpem-proletariado39, segundo Coggiola e Katz (1996), criado pelo 

neoliberalismo não vive mais como um maltrapilho em ruas escuras e úmidas, esperando sua 

vítima como no início da Revolução Industrial na Europa. Vive espalhado pelo mundo 

engravatado, usando roupas de grife, fazendo marketing pessoal, vivendo à procura de “bons 

negócios”, onde o vitimado pode ser uma, duas dúzias de pessoas ou até mesmo o próprio 

Estado, oferecendo-se de intermediário entre a sociedade civil e o governo, com grandes 

escritórios de fachadas em redes sociais, propagando o hedonismo como filosofia de vida, e 

utilizando a pior das artimanhas que o capitalismo oferece o lucro a qualquer preço, sem 

nenhuma responsabilidade social.  

À medida que os anos dourados do capitalismo se esvaíam, as sucessivas crises 

econômicas, principalmente a do petróleo na década de 1970, fortaleceram o grupo formado 

no ano de 1947 em Mont Saint Pélerin, na Suíça40, contrários às tendências da época, marcada 

pela ascensão do keynesianismo. 

                                                           
39 Em O 18 de Brumário de Luís Bonaparte, capítulo V, Marx decreve o lumpemproletariado como 
trabalhadores em situação de miséria extrema ou indivíduos desvinculados da produção social, dedicados a 
atividades marginais, como os ladrões e as prostitutas. Para Coggiola e Katz (1996), trata-se de aplicar o 
conceito no interior de um “novo” contexto, desta vez o mundo globalizado, informatizado, neoliberal. 
40 Para o estudo do neoliberalismo, é fundamental a consulta às obras: de Friedrich August Von Hayek, O 
caminho da servidão (1944); de Milton Friedman, Capitalismo e liberdade (1962); de Perry Anderson, Balanço 
do neoliberalismo (1995); de Francisco de Oliveira, Os direitos do antivalor (1998); de Nelson Werneck Sodré, 
A farsa do neoliberalismo (1995); de Emir Sader, Pós-neoliberalismo: políticas sociais e o Estado democrático 
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As políticas neoliberais41 foram implementadas pelos governos conservadores da 

primeira ministra da Inglaterra, Margareth Thatcher (a partir de 1979), e do presidente 

estadunidense Ronald Reagan (a partir de 1980), assim como do primeiro ministro da 

Alemanha, Helmut Kohl (a partir de 1982).  

A década neoliberal deixou um rastro de “micro crises”, profundas e estruturais, como 

as do México (1995), da Ásia (1997) e da Rússia (1998), que tiveram ampla repercussão fora 

de seus territórios. As crises também foram globalizadas. 

                              

Até meados da década de 1990, o neoliberalismo converte-se em ideologia 
da maioria dos governos, assim como das empresas multinacionais e do setor 
financeiro. [...] As políticas neoliberais com certeza conseguiram propiciar o 
aumento dos lucros do setor privado nos países onde a forma aplicada é 
reduzir as taxas de inflação. Entretanto, geralmente as aplicações financeiras 
predominam sobre os investimentos produtivos, o desemprego aumenta e as 
políticas sociais são questionadas. (BARBOZA, 2007, p. 89-90) 

 

A dissolução da esquerda tradicional stalinista no mundo, o desmonte dos Partidos 

Comunistas (PCs), com a Glasnost (1991) e a Perestroika (1990) de Gorbachev, 

corroboraram para que a ideologia socialista fosse questionada e repensada.  

O afrouxamento da intervenção russa nos países do bloco socialista fez com que 

muitos de seus seguidores abandonassem as posições políticas até então defendidas e 

reformulassem sua trajetória de vida, assumindo uma postura crítica mais branda contra o 

sistema capitalista. 

 

Na Polônia, em 1989, foi legalizado o sindicato Solidariedade, cuja origem 
se deveu aos trabalhadores do porto de Gdansk, que promoviam constantes 
atos contra o governo de Iaruchesk. Seu principal líder foi o sindicalista 
Lech Walesa, que teve projeção mundial com líder sindical, chegando 
mesmo em 1990 a ganhar as eleições diretas para presidente do país, 
realizando as primeiras reformas políticas na estrutura comunista do país, 
estimulando os trabalhadores da Europa Oriental a fazerem o mesmo: 
“politicamente, a Europa Oriental era o calcanhar de Aquiles do sistema 

                                                                                                                                                                                     

(1995); de Michel Chossudovsky, Globalização da pobreza: impactos das reformas do FMI e do Banco Mundial 
(1999). 

 
41 O Consenso de Washington preconizava: estabilização (de preços e das contas nacionais), privatização (dos 
meios de produção e das empresas estatais), liberalização (do comércio e fluxo de capitais), desregulamentação 
(da atividade privada) e austeridade fiscal (restrições aos gastos públicos). 
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soviético, e a Polônia (e também, em menor medida a Hungria) seu ponto 
mais vulnerável” [...] a partir de meados de 1970, o regime teve de enfrentar 
tanto um movimento trabalhista politicamente organizado, apoiado por uma 
assessoria de dissidentes intelectuais politicamente sofisticados, sobretudo 
ex-marxistas, quanto também uma igreja cada vez mais agressiva, 
encorajada em 1978 pela eleição do primeiro papa polonês da história, Karol 
Wojtyla (João Paulo II). (HOBSBAWM, 1995, p.  460) 

 

Alguns teóricos e líderes partidários de vários países do mundo, principalmente do 

leste europeu, fizeram uma revisão e até a mea culpa por terem defendido o sistema soviético, 

sendo convidados a ocupar postos estratégicos no sistema neoliberal, não só para sua 

implementação, mas trabalhando políticas de “amplas alianças”, para a sua consolidação, 

principalmente depois de terem lido o artigo escrito pelo secretário de governo estadunidense, 

Francis Fukuyama, decretando o “Fim da História”: pegaram suas malas e seguiram outros 

rumos. 

 

 

2. Os movimentos contra-hegemônicos e os rumos das “redemocratizações” na América 

Latina 

 

A América Latina apresenta uma complexidade estrutural que tem suas origens no 

traçado de sua trajetória histórica. Movimentos contra-hegemônicos entraram em cena desde a 

ocupação europeia, no século XVI, com a resistência à invasão colonial, as lutas populares, os 

movimentos de resistência às ditaduras militares, as revoluções socialistas, os atuais 

movimentos sociais42, enfim todos foram decisivos no confronto com o poder hegemônico, 

                                                           
42 Como foi o caso dos movimentos em prol dos direitos humanos, da igualdade entre os gêneros e etnias, e pela 
paz; apontam como características comuns dos autores desta corrente: a valorização da cultura nos modelos 
teóricos elaborados e a negação do marxismo ortodoxo como abordagem propícia para a explicação da ação 
coletiva; em alguns autores do paradigma dos NMS, existe a preocupação com a releitura da ação política dos 
movimentos sociais, sobretudo a partir de suas práticas nos interstícios entre a esfera pública e a privada – ou 
seja, no âmbito da sociedade civil –, fora do contexto tradicional da disputa político-partidária; “falta aos 
movimentos unidade nas ações; eles são frágeis, heterogêneos, dilacerados internamente e tendem à 
fragmentação” (GOHN, 2006, p.  144). Desenvolvidos na década de 1970, coincidem com o avanço do 
autoritarismo sobre vários de nossos países e sucedem os temas típicos dos anos 1960: a marginalidade e a 
dependência. 
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criando-se uma cultura própria de resistência à opressão aos “chamados” países capitalistas 

desenvolvidos43.  

O Século Americano Nuestra América44 foi um século de possibilidades 
contra-hegemônicas, muitas delas seguindo a tradição de outras que 
ocorreram no século XIX, após a independência do Haiti, em 1804. Entre 
essas possibilidades, podemos incluir a Revolução Mexicana de 1910; o 
movimento indígena encabeçado por Quintin Lame na Colômbia em 1914; o 
movimento sandinista na Nicarágua, nos anos 1920-1930, e o seu triunfo nos 
anos oitenta; a democratização radical da Guatemala em 1944; a ascensão do 
peronismo em 1946: o triunfo da Revolução Cubana em 1959, a chegada de 
Allende ao poder em 1970; o Movimento dos Sem-Terra no Brasil desde os 
anos oitenta; o Movimento Zapatista desde 1994. (SANTOS, B. 2010, p. 
213) 

 

Na década final do século XX, movimentos ocuparam grande espaço no cenário 

político, assumindo uma postura de ferrenha oposição às políticas neoliberais: o Zapatismo 

(México), o Movimento Sem Terra (Brasil), assim como grupos guerrilheiros, Sendero 

Luminoso e Movimiento Revolucionário Tupac Amaru, no Peru, e as FARC (Forças Armadas 

Revolucionárias da Colômbia – Exército do Povo) e o ELN (Exército de Libertação Nacional 

da Colômbia), na Colômbia. 

Ao longo da história latino-americana, em diversas frentes, aliadas ou não, o papel da 

igreja católica progressista, dos sindicatos e partidos de esquerda das mais variadas correntes 

ideológicas foram decisivos na formação de “quadros” que militavam na luta pela conquista 

de liberdade e direitos. 

A tendência de aproximação com o ideário socialista, principalmente no século XX, 

facilitou a filiação desses movimentos a matrizes ideológicas de diversas tendências: 

stalinistas, trotskistas, maoistas, socialista cristã, libertárias, social democrata etc.  

A classe trabalhadora da América Latina atuou de diversas maneiras: pela via 

institucional, criando partidos políticos para disputa eleitoral, organizando movimentos de 

base reivindicatória; ou na luta armada para a tomada do poder, numa tentativa de ruptura 

com o capitalismo, criando um novo sistema político e, em sua maioria, aderindo ao 

socialismo. 

                                                           
43 Encontramos na história dos governantes latino-americanos: ditadores, caudilhos, populistas, salvadores da 
pátria, todos possuem em comum a tutela do capitalismo estadunidense. 
44 Segundo Boaventura Santos (2010, p. 199), trata-se de “Pequeno ensaio escrito por José Martí, publicado no 
jornal mexicano El Partido Liberal em janeiro de 1891, exprime o conjunto de ideias que presidem ao Século 
Americano Nuestra América”. 
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Neste sentido, algumas considerações, bastante amplas, podem ser tecidas a partir de 

Göran Therborn sobre o fundamento do ideário socialista e a sua inflexão na conjuntura dos 

anos 1990: 

 

[o socialismo] em geral e o marxismo em particular forneceram três 
elementos cruciais à cultura intelectual socialista. Primeiro, uma explicação 
para a injustiça e as desigualdades ligadas ao próprio sistema capitalista e 
imperialista e mais geralmente em termos de dominação e exploração de 
classe. Segundo, uma perspectiva histórica que localizava as possibilidades 
de mudanças dentro do próprio desenvolvimento capitalista. E, terceiro, a 
concepção de uma mudança histórica e social que enfatizava a capacidade e 
a força coletiva dos explorados, oprimidos, tiranizados. O fundamental dos 
valores socialistas consiste em igualdade e solidariedade, a que se pode dar 
uma inflexão individualista ou coletivista, como na utopia comunista de 
Marx e Engels e na prática da maioria dos movimentos socialista, 
respectivamente. Ambos os princípios são concebidos universalmente, 
referindo-se, ao menos em princípio, a toda a humanidade. (1995, p. 274) 

 

A ideia de igualdade e solidariedade, independente da inclinação a que esteja 

vinculada, no limite, fortalece a organização social, estabelecendo um caráter universal 

humanitário, desenvolvendo-se tanto em espaços de tempos da modernidade industrial, como 

da sociedade não industrializada, nunca negando o contexto das revoluções burguesas.  

Exemplo disso é a implantação do Welfare State nos países do hemisfério norte, onde 

grande parte dos seus governos, para afastar a classe trabalhadora europeia e estadunidense do 

“fantasma” do comunismo, aderiu à ideologia keynesiana como política de Estado.  

Ao contrário, em alguns países da América Latina45, o povo lutava para que seus 

governantes colocassem em pauta alguns pontos dessa teoria econômica; de outro lado, países 

com excessiva repressão e opressão política nem passaram perto de alguns direitos propostos 

por ela.  

O dilema latino americano estava instalado. Nem bem esses países entraram na 

modernidade, já foram obrigados, pela conjuntura internacional, a aderir ao receituário 

neoliberal para sobreviverem. 

                                                           
45 Não é objeto de análise deste estudo a história recente da América Latina e seu posicionamento antissistêmico 
(anti-imperialistas, anticapitalistas e socialistas). No entanto, não se pode deixar de mencionar as quatro grandes 
revoluções sociais ocorridas no último século: a Revolução Mexicana, em 1910, que tinha como base o 
movimento campesino armado; a Revolução Boliviana, em 1952, contando como principal suporte os 
movimentos populares urbanos de La Paz, sindicalistas e os mineiros do estanho; a Revolução Cubana, em 1959, 
levada a cabo pela aliança entre camponeses, camadas empobrecidas urbanas e classe operária; e a Revolução 
Nicaraguense, em 1979, tendo como base a guerrilha socialista campesina. 
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O primeiro país do mundo a colocar em prática os princípios neoliberais, depois de um 

golpe de Estado em 1973, sob o comando do general ditador Augusto Pinochet, foi o Chile, 

“balão de ensaio” para Thatcher e Reagan programarem o neoliberalismo em seus respectivos 

países, Inglaterra e EUA, nas décadas de 1980-1990.  

O regime de Pinochet, extremamente opressivo, opta pelo fim da democracia e a 

imposição de uma das mais cruéis ditaduras historicamente conhecidas. 

 

No Chile, o inimigo (nos anos 1960-1970) foi a esquerda unida de 
socialistas, comunistas e progressistas – o que a tradição europeia ( e aliás a 
chilena também) conhecia como “frente popular”. Uma frente dessas já 
ganhara uma eleição no Chile na década de 1930 [...] Seu líder, o socialista 
Salvador Allende, foi eleito presidente em 1970, teve seu governo 
desestabilizado e, em 1973, foi derrubado por um Golpe Militar fortemente 
apoiado, talvez mesmo organizado, pelos EUA, que introduziram o Chile 
nos trações característicos dos regimes militares da década de 1970 [...] O 
general Pinochet permaneceu no poder por dezessete anos, os quais usou 
para impor uma política de ultraliberalismo econômico no Chile, assim 
demonstrando, entre outras coisas, que liberalismo político e democracia não 
são parceiros naturais do liberalismo econômico. (HOBSBAWM, 1995, p. 
429) 

 

A instalação da ditadura militar no Chile terminaria de uma vez com a “via chilena” 

para o socialismo. 

 

As Forças Armadas levaram ao limite o processo de contrarrevolução; a 
burguesia, que tanto clamava pela “liberdade”, patrocinou a criação de um 
Estado Totalitário, com pretensões de longa duração [...]. Além da burguesia 
industrial e do imperialismo, [...] apoiaram as Forças Armadas, os 
latifundiários, a pequena burguesia e os setores médios urbanos mais bem 
situados. A primeira fase da ditadura foi marcada por medidas de atrocidade 
do governo [...]. O ritmo era de uma verdadeira cruzada para varrer o “perigo 
vermelho” do país. [...] Sufocada a oposição, colocou-se em marcha o plano 
econômico, de acordo com as diretrizes dos “Chicago Boys”, de cunho 
monetarista e ultraliberal. Acentuou-se enormemente a exploração da mão-
de-obra, com redução dos salários reais, estimulando-se as intervenções de 
capital nacional e estrangeiro nas empresas. [...] Tais medidas levaram o país 
a uma total subordinação ao capital estrangeiro, com crescimento fantástico 
da dívida externa. (GUAZZELLI, 2004, p. 60-61) 

 

Com o fim da Guerra Fria, não havia mais necessidade da tutela estadunidense aos 

países sob seu controle econômico e ideológico, contra a ameaça do comunismo. Sem a 

intervenção direta estadunidense (com exceção da Colômbia e do Panamá), mas com a sua 
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orientação apontada para a economia de mercado e para o avanço tecnológico, os 

estadunidenses ditam o ritmo a ser seguido pelos governos dos países latinos americanos sob 

sua influência. 

 

Com o fim da guerra fria e a dissolução do regime soviético, um número 
crescente de países tem escolhido seus representantes a partir do voto direto 
[...]. Outro fator que contribuiu para o renascimento de valores democráticos 
foi a difusão global de imagens a partir das novas tecnologia de 
comunicações, colocando pessoas sob regimes autoritários em contato com 
sociedades onde impera a liberdade de expressão e de organização política. 
A partir dos anos 1990, a maioria dos países latino-americanos teve eleições 
diretas – com exceção de Cuba socialista e, de certa forma, do Paraguai, 
sofrendo de forma corrente ameaças de golpes; e do Peru, onde o ex-
presidente Alberto Fujimori conseguiu se reeleger por duas vezes seguidas, 
até renunciar no final de 2000. (BARBOZA, 2007, p. 84-85) 

 

Este novo realinhamento dos países latinos americanos para acompanhar o novo 

receituário neoliberal obrigou os seus governantes a manterem-se no poder de Estado para 

fazerem as reformas impostas pelo Consenso de Washington e, para que estas medidas fossem 

colocadas em prática, algumas alianças com adversários políticos foram necessárias, o que 

ocasionou vários problemas.  

A política adotada por esses países, ressaltando que muitos ainda não haviam 

completado a sua primeira revolução industrial, ao aderirem à utilização de novas tecnologias 

e ao discurso da automação, qualidade total e qualificação profissional, criou-se uma situação 

de desemprego estrutural: 

 

A implantação das novas tecnologias aprofunda o fosso da desigualdade 
entre os países imperialistas e os atrasados e semicoloniais. Inclusive dentro 
das metrópoles desenvolvidas é já um novo fator de discriminação entre a 
minoria rica e ligada e as crescentes camadas de novos pobres, 
desempregados há muito tempo, imigrantes e outros setores marginalizados 
e excluídos que terão novas e maiores barreiras tecnológicas para somar às 
suas carências sociais e de formação. Em troca da alta tecnologia para as 
elites e classes médias, serão impostas maiores diferenças salariais, mais 
desvalorização da formação, novos recortes de direitos trabalhistas, maior 
controle policial e intoxicação ideológica. (COGGIOLA; KATZ, 1996, p. 
65)  

        

Nas décadas de 1970-1990, apesar da severa crise econômica global deflagrada nos 

anos 1973-1975 e 1981-1983, o mundo capitalista desenvolvido encontrava-se “ainda mais 
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rico e produtivo do que no início da década de 1970, e a economia global da qual ainda 

formavam o elemento central estava imensamente mais dinâmica” (HOBSBAWM, 1995, p. 

395). 

Tal situação não atingiu regiões como África, Ásia Ocidental e América Latina, que 

após 1989, junto com as economias das áreas do “socialismo real”, desabaram; e somente no 

Oriente, leia-se China, é que vicejou um espetacular crescimento econômico. 

No decorrer da década de 1990, com a vigência da política neoliberal, alguns 

problemas se agravaram, tais como: 1.o crescimento da pobreza na América Latina, 

especialmente no Brasil, Venezuela, Argentina e México; 2.a elevação da taxa de 

desemprego; 3.o crescimento da dívida externa da América Latina; 4.a diminuição do Produto 

Interno Bruto; 5.as negociações com o FMI; e 6.a elaboração de programas a serem 

cumpridos para conseguir a “reintegração” dos governos latino-americanos “endividados” ao 

sistema financeiro internacional.  

Os pedidos de empréstimos dos países latino-americanos ao FMI, na tentativa de sair 

de suas crises econômicas, tiveram como grave consequência, ao longo do tempo, cortes do 

governo endividado na área social, sendo uma das medidas impostas pelo FMI para o 

pagamento da dívida e para obtenção de novos empréstimos. 

A entrada forçada dos países latinos americanos na economia de mercado obrigou-os a 

desarticular uma estrutura de seguridade social conquistada em muitos anos de luta pelos 

trabalhadores que, para se tornarem competitivos, tiveram que enfrentar o aumento dos seus 

problemas sociais. 

 De acordo com Boaventura Santos (2010, p.  244), “a forma política mais acabada do 

reformismo de Estado foi o Estado Providência nos países centrais do sistema mundial e o 

Estado Desenvolvimentista nos países periféricos e semiperiféricos”.  

Por exemplo, na Argentina, manifestações sociais tais como greve geral dos 

trabalhadores, atentados à bomba, protestos de militantes comunistas e de dirigentes da 

Confederação Geral do Trabalhado Unificada, criticavam o alto custo social do programa de 

ajuste econômico do governo Menem. 

No Peru, com o apoio das Forças Armadas, assistiu-se a instituição da ditadura do 

presidente Alberto Fujimori, que deflagrou ação contra-hegemônica organizada do grupo 

armado Sendero Luminoso, do Movimiento Revolucionário Tupac Amaru (MRTA), e 

movimentos da sociedade civil como a passeata de mulheres de trabalhadores mineiros. 
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Na Venezuela, ocorreram intensas manifestações, duramente reprimidas pela polícia, 

contra a política econômica do presidente Carlos Andrés Pérez, desde greves de trabalhadores 

do setor público, passando por massivos protestos populares, manifestações estudantis46, 

atentados contra o governo, levantes militares47: o objetivo era capitalizar a insatisfação social 

com o programa de ajuste neoliberal aplicado pelo presidente e exigir sua renúncia.  

No início do ano de 1994, o México torna-se, para muitos estudiosos do período, um 

marco para a reelaboração da práxis revolucionária latino-americana. Enquanto os Estados 

Unidos comemoravam, em 1994, a entrada em vigor da NAFTA (North American Free Trade 

Agreement ou Tratado Norte-Americano de Livre Comércio), envolvendo os EUA, o Canadá 

e o México, o Exército Zapatista de Libertação Nacional (EZLN) dominava quatro cidades no 

Estado de Chiapas48, reivindicando a democratização de todo o país por meio da construção 

de um Estado de direito onde prevalecesse a justiça e o bem estar e o direito à liberdade, à 

terra e à justiça.  

A criação da Frente Zapatista de Libertação Nacional (FZLN), em 1996, e o I 

Encontro Intercontinental pela Humanidade e Contra o Neoliberalismo reuniu, em plena 

selva, mais de três mil pessoas de quarenta e três países dos cinco continentes e apresentou 

propostas como a criação de uma Rede Internacional da Esperança, destinada a unir e 

mobilizar todos os movimentos sociais e políticos contra o neoliberalismo. 

Boaventura de Sousa Santos identifica algumas das características centrais dos novos 

movimentos sociais com base na análise do Movimento Zapatista, que, segundo ele, 

 

                                                           
46 De acordo com jornais e revistas da época, em janeiro de 1994 universitários e grupos de pessoas encapuzadas 
fizeram um violento protesto na capital Caracas por causa do aumento das tarifas de transporte e da criação do 
IVA (Imposto de Valor Agregado), um imposto de 10% sobre o consumo que, dez dias após a sua implantação, 
já criava uma grande onda especulativa que obrigava o governo a controlar os preços de alguns produtos da cesta 
básica e medicamentos. O país já havia vivido, no mesmo ano, uma série de motins culminados pela crise do 
sistema penitenciário, cadeias superlotadas e presos aguardando anos por julgamento; terminou com um saldo de 
mais de 100 mortos e uma acusação por parte da Comissão Nacional de Direitos Humanos da Venezuela da 
execução, pela Guarda Nacional, de nove presos durante a tentativa de fuga do presídio de Tocorón. 
(PATACHO; COSTA, 2002) 
47 O primeiro desses levantes militares (1992) teve a participação do então tenente-coronel Hugo Chávez, que, na 
eleição presidencial de dezembro de 1998, saiu vitoriosos com 57% dos votos. 
48 Foi a rebelião mais intensa ocorrida no México desde os anos 1970; culminou em cinco dias de intensos e 
violentos combates entre os guerrilheiros e o governo – com um saldo de pelo menos 200 mortos – e se estendeu 
por vários meses de negociações. A “ousadia” dos zapatistas se estendeu aos anos seguintes: no final de 1994, 
ocuparam 38 aldeias no estado de Chiapas. 
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[...] é uma manifestação fundadora do projeto contra-hegemônico: 1) a 
ampliação do conceito de opressão pela identificação de que a exclusão 
social não é única e monolítica, não diz respeito a uma classe e sim a toda a 
humanidade e, por isso, devem ser plurais as lutas emancipatórias; 2) a 
exigência de equivalência entre a igualdade e a diferença (os indivíduos têm 
o direito de expressar a sua pluralidade em condições iguais de direitos e 
dignidade e têm de ser tratados como diferentes quando a igualdade os 
oprime); 3) a valorização da via democrática, participativa, “desde abaixo”, 
para a conquista do poder e para a realização de inovações no Estado, com a 
construção de vias mais diretas; 4) a construção de um “cosmopolitismo 
subalterno” que envolve ações que combatem a opressão não apenas 
atacando o centro, o Estado e a Empresa, mas o vasto conjunto de interações 
sociais estruturadas pela desigualdade de poder. (SANTOS, B. 2002a, p. 47) 

 

Em Quito, no Equador, em 1997, manifestações organizadas pela sociedade civil, 

comandadas pela Frente Patriótica, coalizão de organizações sindicais e populares, pararam o 

país por meio de greve geral, buscando pressionar o governo contra sua política econômica. 

Os EUA, em 1998, suspenderam a aplicação de sanções econômicas impostas à 

Colômbia, desde 1997, em represália à “não cooperação” no combate ao narcotráfico. A 

implantação do Plano Colômbia, comandado pelos EUA, tinha como pretexto ser uma 

estratégia do governo para combater o narcotráfico, alcançar a paz com os grupos 

guerrilheiros, reativar a frágil economia nacional e promover o desenvolvimento do país. 

 

Além do impacto negativo da cooptação dos movimentos, seu marcado 
retrocesso em relação ao final dos anos 1990 e início desta década é fruto do 
endurecimento das forças repressivas, tanto nos governos de centro-esquerda 
como, principalmente, daqueles que todavia seguem alinhados com o 
modelo neoliberal. Ao invés da institucionalização das demandas populares, 
estes últimos se destacam pela criminalização dos movimentos sociais. A 
mais emblemática destas práticas é a falácia construída a respeito da 
imediata associação entre narcotráfico e movimentos camponeses-indígenas, 
tanto na Colômbia – onde a repressão assume proporções assombrosas e não 
se resume a ação contra as FARC, mas atinge decisivamente o movimento 
operário com as inúmeras prisões arbitrárias, desaparecimentos inexplicáveis 
e notórios assassinatos de líderes sindicalistas – como no México e no Peru. 
(GUAZZELLI, 2004, p. 60-61) 

 

Este suposto programa de combate ao narcotráfico contou com a intervenção do 

congresso estadunidense. Entretanto, grupos guerrilheiros de esquerda, Forças Armadas 

Revolucionárias da Colômbia (de orientação marxista) e o Exército de Libertação Nacional 

(de orientação guevarista) se opunham à “ajuda americana”, alegando que os EUA estariam 

utilizando o Plano Colômbia como pretexto para uma intervenção militar no país.  
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Os principais fatos que marcaram a América Latina, durante a década de 1990, no 

âmbito político, econômico, social e cultural, encontram-se, em sua maioria, relacionados à 

ofensiva das políticas neoliberais.  

Nessa conjuntura, o campo contra-hegemônico, representado pela esquerda organizada 

e os “movimentos populares”49, protagonistas da principal estratégia de ação política no 

período, se deparam com o refluxo político-ideológico50 das organizações políticas e sindicais 

tradicionais do proletariado.  

Essa lacuna importante foi ocupada pelos movimentos ligados às demandas 

“emergenciais”, ou seja, lutas pontuais, para a sobrevivência, sem atingir o estágio de 

“consciência de classe”.  

No aspecto político, essa “retomada democrática” ocorreu em meio a um quadro de 

direitização; teve um caráter conservador, marcado pela manutenção das estruturas herdadas 

dos anos das ditaduras, desta vez impregnadas pela ideologia neoliberal.  

Segundo Guazzelli (2004, p. 77-78): 

 

as redemocratizações na América Latina ocorreram em meio a um quadro 
geral de direitização, que atingiu todos os países ocidentais e culminou com 
a queda dos regimes socialistas do Leste Europeu [...]. Esta direitização 
trouxe consigo a marca do liberalismo econômico. Sepultaram-se os 
pressupostos keynesianos quanto ao papel do Estado na economia. [...] As 
democracias restauradas na América Latina foram profundamente 
impregnadas pela ideologia neoliberal, com os governos tratando de ressaltá-
la como panaceia para todos os males e o caminho para alcançar a 
“modernidade”. [...] A imagem de desenvolvimento do Primeiro Mundo é 
construída como destituída de contradições e problemas, e a única forma de 
os latino-americanos virem a usufruir deste “paraíso” é a adoção que a 
burguesia defende: livre-mercado, livre-concorrência, afastamento da 
interferência ineficaz do Estado. 

 

A “liberdade” adquirida pressupunha liberdade econômica, e o conceito de democracia 

reduziu-se, na prática, aos processos eleitorais. A democracia “liberal” apregoada pelas forças 

                                                           
49 Gramsci (2002) designa esses setores como componentes das classes subalternas e destaca que eles têm uma 
história desagregada e episódica. As suas atuações ocorrem nos limites “estabelecidos” pelas classes dirigentes e 
só podem ser ultrapassados quando as classes subalternas se tornarem “Estado”, ou seja, quando tomarem o 
poder. 
50 Esse refluxo se deve, entre outros fatores, ao processo de hegemonia do capital financeiro em escala mundial 
sobre diversos Estados nacionais (dependentes e imperialistas). 
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neoconservadoras da sociedade confunde as massas com a ideia de igualdade para todos, por 

meio do desenvolvimento tecnológico e de sua entrada no mercado consumidor.  

Assistimos, nos anos 1970-1980, fortes movimentos contra-hegemônicos que 

demarcaram significativamente os processos de “redemocratização” dos regimes na América 

Latina e do Brasil, o desmonte das economias nacionais e do sistema de proteção social 

provocaram protestos populares com diferentes reivindicações e radicalidade. 

De acordo com Boaventura de Sousa Santos, 

 

Do ponto de vista sociológico, a década de oitenta será uma década para 
esquecer? [...] No seu decurso, aprofundou-se, nos países centrais, a crise do 
Estado-Providência  que já vinha na década anterior e com ela agravaram-se 
as desigualdades sociais e os processos de exclusão social [...]. Nos países 
periféricos, o agravamento das condições sociais, já de situação precárias, foi 
brutal. A dívida externa, a desvalorização internacional dos produtos que 
colocam no mercado mundial e o decréscimo da ajuda externa, levaram 
alguns destes países à beira do colapso [...]. O outro pilar da tradição 
intelectual da sociologia é a preocupação com [...] os movimentos sociais. À 
luz desta outra tradição, o mínimo que se pode dizer é que a década de 
oitenta se reabilitou de maneira surpreendente e mesmo brilhante. Foi a 
década dos movimentos sociais e da democracia, do fim do comunismo 
autoritário e do apartheid, do fim do conflito Leste-Oeste europeu e um 
abrandamento da ameaça nuclear. (2010, p. 17-18) 

 

Nos anos 1990, em tempo de hegemonia neoliberal, os Estados Unidos impõem à Área 

de Livre Comercio das Américas a realização de “reformas” em setores estratégicos da 

economia, tais como telecomunicações, siderúrgicas, petróleo e gás.  

Nesse período, países periféricos e semiperiféricos ao sistema mundial, aliaram o 

abandono das premissas que vigoraram sob a égide do Estado Desenvolvimentista 

(nacionalismo e populismo) às sucessivas crises do capitalismo, fortalecendo, por um lado, as 

ideias de “livre comércio”, da “mão invisível” como único e legítimo regulador da sociedade 

e, por outro, revigorando a agenda de reivindicações dos subalternos, embora 

reconhecidamente a hegemonia neoliberal tivesse colocado os atores desses movimentos na 

defensiva. 
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3. O desmonte do Estado nacional-desenvolvimentista e o avanço neoliberal no Brasil 

 

As mudanças conjunturais ocorridas na década de 1990 abarcam quatro momentos 

político-ideológicos inter-relacionais na recente história brasileira: 1.herança nacional 

desenvolvimentista; 2.a “redemocratização” depois de vinte e um anos de Ditadura Civil-

Militar; 3.o avanço das políticas neoliberais no contexto dos países periféricos e 

semiperiféricos; e 4.a resposta dos movimentos contra-hegemônicos numa conjuntura 

desfavorável  

A retomada do ideário econômico das décadas anteriores (1970-1980), alicerçado na 

justificativa teórica da corrente filosófico-psicológica do behaviorismo e no tripé da 

racionalidade, eficiência e produtividade, desta vez, (re) aparece na forma do 

“neoprodutivismo” e o “neotecnicismo”: 1.valorizando os mecanismos de mercado, apelando 

à iniciativa privada; e 3.reduzindo a atuação do Estado e das iniciativas do setor público.  

No processo de globalização política hegemônica, o papel do Estado-nação foi 

duramente questionado na sua capacidade e responsabilidade em implementar políticas estatais 

e de garantir e/ou ampliar os direitos sociais conquistados durante o período de consolidação do 

Estado-Providência keynesiano. 

Na esteira desse complexo processo de mudança estrutural do capitalismo internacional, 

no início da década neoliberal no Brasil, a questão central a ser enfrentada pelo Estado liberal-

conservador-nacional era a fragilidade das finanças públicas, que sofriam com as demandas dos 

direitos sociais herdados do Estado nacional-desenvolvimentista, apresentados como 

“privilégios e entraves ao desenvolvimento econômico”.  

Por meio da implantação de uma agenda reformista liberal nos campos econômico, 

social e trabalhista, os governos, aliados aos organismos internacionais Banco Mundial e ao 

Fundo Monetário Internacional, promoveram reformas estruturais e sociais nos países 

“periféricos”, como o Brasil, redefinindo o lugar destes na economia internacional. 

 

O Estado nacional, sobretudo na periferia do sistema mundial, é uma caixa 
de ressonância de forças que o transcendem. 
[...] 
Nos países semiperiféricos o Estado Desenvolvimentista tinha sido também, 
autoritário e repressivo e as forças progressistas concentraram-se nas tarefas 
de transição democrática, receitas neoliberais passaram a ser contributos 
para o processo de globalização. (SANTOS, B. 1999, p. 12-13) 
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Na eleição de 1989, Fernando Collor de Mello51 (presidente entre 1990 e 1992), o 

“caçador de marajás” e ex-governador de Alagoas, se tornou o primeiro presidente eleito pelo 

voto popular no pós-Ditadura Civil-Militar. Ao assumir a presidência, efetiva a 

implementação do projeto neoliberal no Brasil, propondo como programa de governo a 

modernização do país com a substituição do modelo capitalista desenvolvimentista pelo 

modelo capitalista neoliberal52. 

No entanto, para a efetivação de uma política econômica neoliberal no Brasil era 

necessário colocar fim aos modelos de desenvolvimentismo e populismo herdados da 

Revolução de 1930 e sacramentados pela burocracia de Estado e burguesia industrial interna 

que, se apoiavam politicamente. 

Nessas circunstâncias, o capitalismo industrial brasileiro precisava ultrapassar duas 

forças que sustentavam a dependência econômica do país e se contrapunham à possibilidade 

de crescimento econômico e independência política: 1.internamente, as antigas oligarquias; e 

2.externamente, as “intenções” do imperialismo estadunidense. 

Acreditava-se que, além desses entraves, o “atraso” do Estado brasileiro em relação ao 

contexto mundial só poderia ser sanado com medidas extremas, como: 1.ampla abertura 

comercial e 2.desregulamentação financeira.  

No entanto, o que se verificou, ao longo dos anos, foi que a articulação entre esses 

elementos concorreram para o aprofundamento da dependência da economia brasileira frente 

ao capital financeiro internacional.  

 

A produção industrial interna foi submetida à concorrência internacional e 
assistimos ao fenômeno da desindustrialização, caracterizada pela redução 
da participação do produto industrial no conjunto da economia, pela 
mudança no perfil da indústria, com o aumento relativo da produção 
industrial ligada ao setor primário, e pela desarticulação das cadeias 
produtivas. Grande parte da indústria que cresceu ou foi implantada nesse 
período é uma “indústria” de montagem – apenas monta o produto final 
utilizando componentes que são, fundamentalmente, importados. A 
concorrência internacional e a política de juros altos provocaram uma nova 

                                                           
51 Em seu discurso, no segundo turno das eleições presidenciais, se contrapôs ao então candidato de esquerda da 
Frente Brasil Popular, o sindicalista Luiz Inácio da Silva, o Lula, do Partido dos Trabalhadores, que naquela 
oportunidade estava associado à proposta socialista. 
52 Quando Collor assumiu o poder, um dia depois, impôs severa intervenção do Estado na economia, 
contrariando sua proposta de campanha eleitoral, implantando o “Plano Collor”. 
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onda de internacionalização do parque produtivo nacional. Foram 
drasticamente reduzidos, graças à política de privatização e de 
desinvestimento público, o setor estatal produtivo e de serviços 
(infraestrutura, comunicações, transporte etc.). (BOITO JR., 2002) 

 

Abandonando as premissas do Estado Desenvolvimentista, algumas medidas foram 

adotadas, como: 1.redução ou supressão dos direitos sociais e 2.o crescimento da influência 

do capital bancário nacional e estrangeiro. 

A grande burguesia industrial, nos anos 1950-1960, considerada motivo de “orgulho 

nacional”, cometeu a imprudência de cortar, à época, seus vínculos políticos e ideológicos 

com os outros setores da burguesia, o que nos anos 1990 gerou uma situação de 

vulnerabilidade da indústria nacional frente aos ataques do então presidente Collor. 

Fernando Collor não perdia a oportunidade de apresentar a indústria nacional como 

um “cartório” que produzia mercadorias de má qualidade a preços exorbitantes. Discursava 

ele à época: “[o Brasil] não produz carros, produz carroças”. Desta forma, justificavam-se: 1.a 

redução dos lucros das indústrias em relação aos dos bancos; 2.a abertura do comércio; e 3.a 

política de juros altos. Como consequência, a burguesia industrial perdeu cada vez mais a 

influência política no Estado brasileiro. 

 

Outro setor burguês afetado foi a antiga burguesia nacional de Estado, os 
burocratas que controlavam as grandes empresas públicas. A política de 
privatização levou esse setor nacional da burguesia interna ao declínio. Esse 
setor era uma das bases sociais mais importantes do nacional-reformismo 
burguês no Brasil. O seu declínio aprofunda o processo de integração da 
grande burguesia brasileira ao capitalismo internacional. (Ibidem, 2002) 

 

A política de recessão, arrocho salarial e desemprego, imposta pelo governo para 

cumprir os acordos com o Fundo Monetário Internacional gerou situações como estas: 

1.decadência do governo Collor; 2.alta da inflação; 3.tornou-se publico o alto índice de 

corrupção do governo; 4.recessão econômica; 5.queda da ministra da economia devido ao 

fracasso dos dois planos econômicos; todos esses fatores combinados provocaram a 

mobilização de  diversas categorias de trabalhadores que entraram em greve53. 

                                                           
53 A CUT (Central Única dos Trabalhadores) propôs a mobilização da sociedade contra as novas medidas do 
governo Fernando Collor de Mello e a possibilidade de uma greve geral, além disso, para combater a recessão e 
a desigualdade social; pretendia preparar um Dia Nacional de Protestos. Petroleiros decidiram entrar em greve; 
100 mil metalúrgicos entraram em greve, na região do ABC e no interior de São Paulo, articulados pelas três 
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Aliados a esses trabalhadores, milhares de estudantes foram às ruas exigindo o 

impeachment do presidente; a polêmica gira em torno da governabilidade. É criado um 

movimento chamado Opção Brasil, composto por empresários da FIESP (Federação das 

Indústrias do Estado de São Paulo), PNBE (Pensamento Nacional das Bases Empresariais), 

entre outros setores burgueses54, para garantir a “transição democrática”. 

A esquerda, por sua vez, polariza e se divide. Setores majoritários do Partido dos 

Trabalhadores55 aderem ao movimento Opção Brasil, rumando para a social democracia e 

aproximando-se de setores à esquerda do PMDB (Partido do Movimento Democrático 

Brasileiro) e do PSDB (Partido da Social Democracia Brasileira). Setores minoritários da 

esquerda defendiam a queda imediata de Collor e a tomada de poder, implantando o 

socialismo. Em 1992 ocorreu o processo de impeachment de Fernando Collor, que o afastou 

da Presidência, assumindo o cargo o então vice-presidente, Itamar Franco (1992-1994).  

Fernando Henrique Cardoso (1995-2003), ao assumir, no ano de 1993, o Ministério da 

Fazenda no governo de Itamar Franco, junto à equipe de governo, definiu as bases do Plano 

Real, conseguindo, no ano seguinte, em 1994, candidatar-se e ganhar as eleições para a 

Presidência da República. Reeleito em 1998, aprofunda a política neoliberal no país, iniciada 

no governo de Collor de Mello.56  

O rol de medidas adotadas para a “adequação do Brasil” à dinâmica mundial do 

processo de globalização passa por: 1.privatização de empresas; 2.entrada de capitais e 

mercadorias do exterior, com a abertura do mercado aos investimentos transnacionais; 

3.redução do papel do Estado na economia; 4.desregulação da economia; 5.flexibilização da 

legislação do trabalho; 6.diminuição dos gastos públicos. 

                                                                                                                                                                                     

centrais sindicais: CUT e pelas duas CGTs – Central Geral dos Trabalhadores e Confederação Geral dos 
Trabalhadores. 
54 A “nova” burguesia brasileira de serviços, fração da burguesia brasileira, na medida em que o Estado deixa de 
atender a área de serviços e dos direitos sociais – como educação, saúde e previdência – assume esses setores. 
55 Pode-se explicar a “quase” eleição de Lula para a Presidência da República, em 1989, pelo crescimento 
vertiginoso do movimento sindical brasileiro na década de 1980. Em 1990, 56% dos eleitores classificavam os 
sindicatos como confiáveis, ficando abaixo da Igreja Católica (82%), do Judiciário (62%) e do rádio (56%). Esse 
foi também o ápice do processo de consolidação sindical na democracia emergente. (CARDOSO, A. 2003, p. 37) 
56 Em agosto de 1995 foi encaminhado ao Congresso Nacional o Projeto de Emenda Constitucional nº 173 que 
versava sobre a reforma do Estado brasileiro. Deste modo, o governo de Fernando Henrique Cardoso, amparado 
pela popularidade e legitimidade adquiridas nas urnas, inicia seu governo organizando uma ampla reforma nas 
políticas e nos aparelhos do Estado, pretendendo “reduzir o ‘custo Brasil’, solucionar a crise da economia 
brasileira e garantir as condições de inserção do país na economia globalizada” (CARDOSO, F. 1998). 
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Na perspectiva de Bresser Pereira, ministro de Reforma do Estado no primeiro mandato 

presidencial de Fernando Henrique Cardoso (1995-1998), a crise do Estado estava associada ao 

processo da globalização que exigia mudanças. 

 

A crise do Estado está associada, de um lado, ao caráter cíclico da 
intervenção estatal, e de outro, ao processo de globalização, que reduziu a 
autonomia das políticas econômicas e sociais dos Estados nacionais. A 
Grande Depressão, embora uma crise do mercado foi também uma crise do 
Estado liberal. Esta crise provocou o surgimento do Estado social, que no 
século vinte procurou proteger os direitos sociais e promover o 
desenvolvimento econômico, assumindo, na realização desse novo papel, 
três formas: a do Estado do Bem-Estar nos países desenvolvidos, 
principalmente na Europa, a do Estado Desenvolvimentista nos países em 
desenvolvimento, e a do Estado Comunista nos países em que o modo de 
produção estatal tornou-se dominante. (BRESSER PEREIRA, 1997, p. 11) 

 

A estratégia hegemônica não pode prescindir da legitimação política, caracterizada por 

meio da participação e da representação da expansão dos direitos de cidadania contida nos 

princípio da democracia liberal. A tendência dos Estados-nação, neste caso destacando os 

países denominados periféricos e semiperiféricos, foi assumir as “novas” funções estatais por 

meio de reformas e novas relações intergovernamentais e internacionais.  

Nesse contexto, de certa forma, os direitos políticos dos “cidadãos”, de natureza 

processual, pertinentes às regras da democracia representativa, apaziguam os movimentos 

contestatórios demandados pelo rol dos direitos sociais, que recebem influências e interferem 

na economia.  

No entanto, a inserção no mundo globalizado não ocorre nas mesmas condições para 

todos os países. Em certos casos, como o brasileiro, por exemplo, que não propiciava opções 

de investimento para o capital produtivo, a globalização chega a agravar a relação de 

dominação centro/periferia. 

Nos anos de 1990, a Reforma do Estado Brasileiro foi justificada, pelo governo à 

época, com o argumento de que nas últimas décadas a forte intervenção na economia e os 

consideráveis gastos sociais seriam os responsáveis pela crise econômica mundial.  

Nas palavras do presidente Fernando Henrique Cardoso (1998, p. 11): 
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Fazem-se reformas para colocar o Estado no diapasão do tempo: para 
conviver com uma sociedade mais informada, que toma crescentemente as 
contas do governo; com uma economia mais dinâmica e empresarial, que 
requer um Estado mais competente para ser estimulada e, tanto quanto 
necessário, orientada; e com uma cidadania mais ativa e solidária, que deseja 
não apenas usufruir de seus direitos, mas encontrar espaços públicos nos 
quais possa exercer seus deveres. 

 

A elaboração do Plano Diretor da Reforma do Aparelho de Estado, que implantou as 

premissas da administração pública gerencial e promoveu a criação do Ministério da 

Administração e Reforma do Estado, sob o comando de Bresser Pereira, foram marcos 

decisivos para a implementação dessa política.  

Justifica Bresser Pereira (1997, p. 7): 

 

A partir dos anos 70, porém, face ao seu crescimento distorcido e ao 
processo de globalização, o Estado entrou em crise e se transformou na 
principal causa da redução das taxas de crescimento econômico, da elevação 
das taxas de desemprego e do aumento da taxa de inflação que, desde então, 
ocorreram em todo o mundo. 

 

A reforma do Estado seria dinamizada a partir de quatro problemas distintos, mas 

interdependentes: 1.problema econômico-político: a delimitação do tamanho do Estado; 

2.problema econômico-político: a redefinição do papel regulador do Estado; 3.problema 

econômico-administrativo: a recuperação da governança ou capacidade financeira e 

administrativa de implementar as decisões políticas tomadas pelo governo; e 4.problema 

político: o aumento da governabilidade ou capacidade política do governo de intermediar 

interesses, garantir legitimidade e governar.  

Portanto, o expurgo de tais problemas passaria, entre outras prerrogativas, pelas 

seguintes medidas: 

 

[...] recuperação da poupança pública e superação da crise fiscal; redefinição 
das formas de intervenção no econômico e no social através da contratação 
de organizações públicas não estatais para executar os serviços de educação, 
saúde e cultura; e reforma administrativa pública, com a implantação de uma 
administração pública gerencial. Reforma que significa transitar de um 
Estado que promove diretamente o desenvolvimento econômico e social para 
um Estado que atue como regulador e facilitador ou financiador a fundo 
perdido desse desenvolvimento. (Ibidem, p. 17) 
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O “novo paradigma”, nas palavras do Ministro, “almejava ser social e liberal, 

democrático e submetido ao controle social, não seria um Estado social-burocrático e 

tampouco um Estado neoliberal que se pretende mínimo e renuncia a suas responsabilidades 

sociais” (BRESSER PEREIRA, 1997, p. 17). 

Fernando Henrique Cardoso (1998), presidente da república por dois mandatos 

consecutivos na década de 1990, descreve que o primeiro passo para a reforma do Estado 

brasileiro foi o Plano Real, ainda no governo do presidente Itamar Franco; logo depois, o 

Fundo Social de Emergência estabeleceu o controle dos gastos públicos e, em seguida, a 

racionalização da gestão incluiu a concessão de serviços públicos à iniciativa privada e 

privatizações. 

Tais medidas, segundo Cardoso, necessárias para garantir a governabilidade por meio 

da manutenção da estabilidade econômica, equilíbrio orçamentário e criação de mecanismos 

que tornassem transparentes as contas do Estado, são justificadas pelas circunstancias 

históricas: 

 

Para começar, nosso Estado, na forma em que foi cristalizado pelas práticas 
governativas e pela Constituição de 1988, é um resultado híbrido de 
tendências heterogêneas. Grosso modo, ele é a confluência de três, no 
mínimo, situações e racionalizações distintas: a da era Vargas, a qual teve 
vários momentos, mas que no fundamental significou o fortalecimento de 
um Estado intervencionista no plano econômico, com alguma abertura para a 
“proteção social” no campo dos direitos trabalhistas e da previdência, e certa 
desatenção aos processos democrático-representativos; a da Constituição de 
1946, com acento nos aspectos político-representativos da democracia; e, 
finalmente, a do período burocrático-autoritário dos governos militares, que 
enfatizou a tendência intervencionista no plano econômico (embora 
absorvendo a presença de capitais privados, sobretudo internacionais) e deu 
espaço a certa tecnocracia desenvolvimentista, mas que, obviamente, 
retrocedeu nos aspectos democrático-representativos, embora talvez tivesse 
até acentuado os aspectos de “proteção social” de grupos específicos da 
sociedade. Está claro que cada governo pode acentuar ou reduzir essas 
tendências. Juscelino Kubitschek deu ênfase ao desenvolvimento econômico 
— ampliando o setor privado nacional e internacional no sistema produtivo 
— e alargou o espaço democrático. No período pós-autoritário, os governos 
começaram a implementar políticas embasadas na Constituição de 1988, 
que, se no terreno econômico tendeu a manter o intervencionismo e até 
mesmo a estimular tendências autárquicas, no plano político é 
essencialmente democrática e aceitou a noção de direitos tanto políticos 
quanto sociais. (CARDOSO, F. 1998, p. 8) 
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A conclusão considerada por Cardoso aponta como condição básica e necessária para 

alcançar a meta da reconstrução do Estado e o desafio de dinamizar a economia, considerar 

três eixos básicos: 1.a privatização; 2.a publicização; e 3.a terceirização. 

 

Privatização é um processo de transformar uma empresa estatal em privada. 
Publicização, de transformar uma organização estatal em uma organização 
de direito privado, mas pública não-estatal. Terceirização é o processo de 
transferir para o setor privado serviços auxiliares ou de apoio. No seio do 
Estado estrito senso, onde se realizam as atividades exclusivas de Estado, a 
clara distinção entre secretarias formuladoras de políticas públicas, agências 
executivas e agências reguladoras autônomas implica em criação ou 
redefinição das instituições. (BRESSER PREREIRA, 1997, p. 41) 

 

Demonstrou a prática que: 1.a privatização mostrou-se eficiente, mas para a formação 

de novos monopólios privados; 2.a publicização e a terceirização, entre outros inconvenientes, 

desconsideram o grande risco de subordinar o “direito público” ao “direito privado”57. 

As medidas do governo provocaram, efetivamente: 1.forte intervenção estatal e 

concentração de poder no Executivo para impor suas medidas; 2.critérios de eficiência 

pautaram a concepção de justiça social; 3.reinvenção do cidadão, da democracia e da 

cidadania, embora o projeto de reforma do Estado aposte na democracia direta, privilegia, por 

um lado, o mercado como principal mecanismo de controle; 4.na democracia representativa 

liberal, políticos eleitos e a administração gerencial (organizações geridas por grupo privado) 

atuam como instância do controle social e expressão da democracia direta; 5.flexibilização 

das relações de trabalho; 6.a meritocracia e a condição financeira determinam o direito de ter 

acesso aos bens de consumo coletivo; 7.universalizou-se o acesso e não o direito; 8.apesar de 

o governo ter divulgado que ampliou os espaços de participação da sociedade civil, é o Estado 

quem controla a sociedade. 

Entre os descaminhos do Governo Collor, a estabilização econômica do Plano Real e a 

trajetória dos mandatos do presidente Fernando Henrique Cardoso (1995-2003), o país 

registrou: 1.expansão da dívida pública; 2.forte aumento da dívida externa; 3.deterioração das 

                                                           
57 No Ministério da Administração e Reforma do Estado, Bresser Pereira, à época, defendeu que essas atividades 
têm um caráter competitivo e não se enquadram nas funções que envolvem o poder de Estado. Desta forma, 
poderiam ser financiadas pelo Estado e gerenciadas pela iniciativa privada. 
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contas externas (chegando ao colapso em 199858); 4.amplo programa de privatizações e 

desnacionalização da estrutura produtiva; 5.desregulamentação financeira e o patrocínio da 

desnacionalização do sistema bancário; 6. priorização da inserção das empresas no mercado 

mundial.  

A burguesia internacional e seu projeto hegemônico de poder foi favorecida em 

detrimento das lutas contra-hegemônicas tradicionais, diminuindo espaços disponíveis para a 

mobilização da classe trabalhadora e das propostas dos partidos de esquerda, mas abrindo 

caminho para múltiplas reivindicações das chamadas “minorias”, que se caracterizaram no 

“Novo” Movimento Social.  

Neste sentido, os movimentos sociais, apesar da polêmica que envolve o tema, 

mostram-se ser cruciais no embate contra as políticas do Estado, só que, desta vez, na maioria 

das vezes, garantindo o atendimento de reivindicações que se apoiam em questões pontuais, 

sem questionar o poder hegemônico. A conjuntura política formada no entroncamento da 

“redemocratização” com o neoliberalismo interferiram no potencial político dos movimentos 

sociais no Brasil. Alguns estudiosos militantes da esquerda consideram como um caso 

diferenciado o MST59: herdeiro das lutas das organizações camponesas,  aglutinou parte 

significativa dos movimentos urbanos, dos partidos de esquerda e da sociedade civil. 

                                                           
58 O Brasil de 1999 sofreu com o prolongado período de crise da economia internacional iniciado em 1997, com 
a crise russa de agosto de 1998 fragilizou-se ainda mais, deixando flutuar livremente o “real”, o que provocou a 
desvalorização da moeda em relação ao dólar. 
59 A eleição de Fernando Collor de Mello para a presidência da República, em 1989, representou um retrocesso 
na luta pela terra. Ele era declaradamente contra a Reforma Agrária e tinha ruralistas como seus aliados de 
governo. Foram tempos de repressão contra os Sem Terra, despejos violentos, assassinatos e prisões arbitrárias. 
Em 1990, ocorreu o II Congresso do MST, em Brasília, que continuou debatendo a organização interna, as 
ocupações e, principalmente, a expansão do Movimento em nível nacional. A palavra de ordem era: “Ocupar, 
resistir, produzir”. (MST, 2013) 
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CAPÍTULO III 

 

 

 

EDUCAÇÃO E CONTRA-HEGEMONIA NO BRASIL: 

do Manifesto dos Pioneiros de 1932 às Tendências Pedagógicas Contra-Hegemônicas 

nos anos 1990 

 

 

Este capítulo traz as diferentes maneiras de ser contra-hegemônico a partir do 

desvelamento das condições objetivas que propiciaram o enraizamento e desenvolvimento das 

Tendências Pedagógicas Contra-Hegemônicas: Pedagogia Histórico-Crítica, Pedagogia 

Libertadora, Pedagogia Crítico-Social dos Conteúdos e Pedagogia da Prática ou Pedagogia 

dos Conflitos Sociais, no campo da contra-hegemonia na educação brasileira na década final 

do século XX. 

Neste ponto dois importantes pressupostos teórico-conjunturais se interseccionam: 1. 

A premissa de que a contra-hegemonia pressupõe estratégias dos subalternos para a conquista 

do espaço hegemônico, envolvendo mudanças nas relações de poder, tentando estabelecer, 

desta forma, “outra” hegemonia; 2. Análise da conjuntura da educação brasileira, entendida 

não como um fim em si mesmo, mas demarcando momentos significativos de “mudança” 

paradigmática, no início do século XX, mais precisamente os anos 193060, e no final do 

mesmo século, nos anos 1990. 

                                                           
60Cabe como esclarecimento que a formação da esquerda, no aspecto político e ideológico, influenciou e em 
muitos momentos interagiu com o campo educacional. Desta forma, no Brasil, destacam-se as seguintes 
tendências:  

1. socialistas: pelos idos do século XIX, na década de 1890, na esteira dos movimentos operários de 
matriz teórica referenciada nos socialistas utópicos: Saint Simon, Fourier, Owen e Proudhon; 
percorreram todo o período da Primeira República e influenciaram a criação do Partido Socialista 
Brasileiro, em 1902. Apesar de assumirem a defesa do ensino popular gratuito, laico e tecno-
profissional, não chegaram a desenvolver uma concepção pedagógica;  
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 Esses momentos foram alinhavados por duas ditaduras – Estado Novo (1937-1945) e 

Civil-Militar (1964-1985) – e consequentes períodos transicionais caracterizados pelas 

“retomadas democráticas”, que se manifestaram nos anos 1945 e 1985, distinguindo três 

momentos polêmicos e decisivos para a educação brasileira: 1.Revolução de 1930; 2.primeira 

“retomada democrática”, pós Estado Novo; 3.segunda “retomada democrática” (pós 1985), 

com o fim da Ditadura Civil-Militar. 

No primeiro momento, a Revolução de 1930, que representou a supressão da 

hegemonia das oligarquias, sinaliza o início da Era Vargas61, vicejando a ideia de Brasil 

Moderno, sem tocar na estrutura capitalista, que continuou vigente. Na educação, os embates 

da Escola Nova se situaram contra a educação tradicional hegemônica católica. 

 O poder assumido por “novas” forças políticas, atento às regras implícitas no jogo 

político pela disputa do controle do Estado, centralizou seus trabalhos na participação ativa na 

Assembleia Constituinte, empenhando-se na formulação da Constituição de 1934. 

 

Quando se reuniu, em dezembro de 1931, a IV Conferência Nacional de 
Educação, à qual o Governo havia solicitado a elaboração de diretrizes para 
uma política nacional de educação, a polêmica em torno do ensino leigo e da 
escola pública se tornou tão acirrada, que não houve clima, nem condições 
para atender ao pedido do Governo, com o que ficou configurada a falta de 
uma definição objetiva do que era e do que pretendia o movimento 
renovador. Foi então que os líderes desse movimento resolveram precisar 
seus princípios e torná-los públicos, através de um documento endereçado 
“Ao Povo e ao Governo”. Surge, pois, o “Manifesto dos Pioneiros da 
Educação Nova”, publicado em 1932. (ROMANELLI, 1999, p. 144) 

 

Nesse grupo formado por intelectuais liberais, socialistas e comunistas, agrupados em 

torno da Escola Nova, pelo menos duas vertentes ideológicas se destacavam: 1.defendida por 

                                                                                                                                                                                     

2. anarquistas: as ideias anarquistas remontam ao século XIX, provenientes do fluxo imigratório; foram 
divulgadas por um número crescente de jornais, revistas, sindicatos livres e ligas operárias, inclusive 
influenciando o campo da educação, por meio de uma concepção pedagógica inspirada em Francisco 
Ferrer, autor do método racionalista; e 

3. comunistas: a partir dos anos 1920 a experiência soviética transfere a hegemonia do movimento 
operário para os partidos comunistas; em 1922 é fundado o Partido Comunista Brasileiro, que, apesar de 
atuar e se dedicar à educação política e à formação de quadros, não chegou a explicitar sua concepção 
pedagógica. Com o Estado Novo, as propostas de esquerda foram imobilizadas e somente na discussão 
em torno da Lei de Diretrizes e Bases, quando se polarizaram os princípios liberais e católicos, é que as 
forças progressistas aliaram-se aos liberais. 

61 Após o triunfo da revolução, uma junta militar provisória cedeu o poder a Vargas, reconhecido como o líder 
do movimento revolucionário. 
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Fernando de Azevedo, de cunho racional e técnico, cuja  gênese estava ligada à Europa; e 

2.defendida por Anísio Teixeira, com base nas ideias pedagógicas defendidas pelo americano 

John Dewey.  

Ainda que com divergências internas, essas diferenças foram superadas e articularam-

se para o lançamento do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova – A reconstrução 

educacional no Brasil: ao povo e ao Governo, que propunha, entre outros pontos: 

1.reconstrução social e educacional; 2.laicidade, gratuidade e obrigatoriedade da educação; 

3.escola única, constituída sobre a base do trabalho produtivo, tido como fundamento das 

relações sociais; 4.defesa do Estado como responsável pela disseminação da escola brasileira; 

5.organização científica da escola. 

Vale observar este excerto do Manifesto dos Pioneiros de 1932: 

 

À luz dessas verdades e sob a inspiração de novos ideais de educação, é que 
se gerou, no Brasil, o movimento de reconstrução educacional, com que, 
reagindo contra o empirismo dominante, pretendeu um grupo de educadores, 
nestes últimos doze anos, transferir do terreno administrativo para os planos 
político-sociais a solução dos problemas escolares. 

[...] Embora, a princípio, sem diretrizes definidas, esse movimento 
francamente renovador inaugurou uma série fecunda de combates de ideias, 
agitando o ambiente para as primeiras reformas impelidas para uma nova 
direção. Multiplicaram-se as associações e iniciativas escolares, em que 
esses debates testemunhavam a curiosidade dos espíritos, pondo em 
circulação novas ideias e transmitindo aspirações novas com um caloroso 
entusiasmo. [...] Contra ou a favor, todo o mundo se agitou. Esse movimento 
é hoje uma ideia em marcha, apoiando-se sobre duas forças que se 
completam: a força das ideias e a irradiação dos fatos [...]. A educação nova, 
alargando a sua finalidade para além dos limites das classes, assume, com 
uma feição mais humana, a sua verdadeira função social, preparando-se para 
formar “a hierarquia democrática” pela “hierarquia das capacidades”, 
recrutadas em todos os grupos sociais, a que se abrem as mesmas 
oportunidades de educação. Ela tem, por objeto, organizar e desenvolver os 
meios de ação durável com o fim de “dirigir o desenvolvimento natural e 
integral do ser humano em cada uma das etapas de seu crescimento”, de 
acordo com certa concepção do mundo. (AZEVEDO et al., 2010, p.  35-36) 

 

Esse Movimento se punha contrário à escola tradicional, elitista e conservadora, e a 

favor da escola pública, que, naquela oportunidade, deveria preparar os alunos para as novas 

regras do mundo capitalista-industrial, deixando como legado a destruição das velhas 

estruturas herdadas do período colonial brasileiro. De acordo com Libâneo (2002, p. 58), 
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o momento significativo da primeira fase (que vai de 1931 a 1937) é o 
lançamento, em 1932, do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, no 
qual apareciam ideias como: escola comum e única mantida pelo Estado: 
obrigatoriedade e gratuidade escolar, laicidade e coeducação. O que 
pretendiam era difundir a ideia de escola democrática, baseada na filosofia 
progressista de Dewey, visando ajustar a educação ao modelo de 
desenvolvimento urbano-industrial que se implantava no país. Denunciavam 
a velha estrutura educacional, conservadora e elitista, propondo uma escola 
que viesse contribuir para a preparação dos alunos a realidade social em 
mudança, de fato, a economia capitalista. Diversos itens constantes no 
programa educacional contido no Manifesto dos Pioneiros foram incluídos 
nas reformas empreendidas no sistema educacional de 1930 a 1937. Embora 
haja evidências de que os princípios pedagógicos da escola nova não foram, 
efetivamente, absorvidos pela organização escolar, que permaneceu 
tradicional, o conflito de ideias entre católicos e liberais-escolanovistas 
contribuiu para a denúncia das deficiências da estrutura educacional, 
influenciando uma política de expansão da escola a contingentes mais 
amplos da população. 

 

Sobre o Manifesto dos Pioneiros, Arelaro (APÊNDICE D), em entrevista, considera-o 

como emblemático, pois se constitui na primeira proposta organizada, que será retomada pós 

1945. 

 

O Manifesto dos Pioneiros de 1932 é considerado como um marco histórico 
daquela data pra cá. Se não tivesse sido interrompido (com a Ditadura do 
Estado Novo), é possível que a situação que viveríamos depois estivéssemos 
vivido antes. Mas isso não aconteceu exatamente porque tivemos uma 
ditadura. Não sou da tese do Maurício Tragtenberg, que sempre falava, 
brincando: aproveite que estamos só entre a última ditadura e a próxima . 

O Manifesto de 1932 é a primeira proposta organizada que centraliza os 
debates na educação escolar no Brasil, que será recuperado no “processo de 
redemocratização” também depois de uma ditadura. 

Eu diria que o processo de 1946 em diante, e a década de 1950 em especial, 
vai ser uma retomada do Manifesto dos Pioneiros. As pessoas estão todas ali 
vivíssimas, todas elas. Praticamente a discussão sobre a concepção da Escola 
Nova e outra concepção de escola que pudesse estar presente é retomada.   

Anísio Teixeira é uma referência, assim como Fernando de Azevedo, que já 
estava na USP (a USP tinha acabado de ser criada, em 1937), e muitos 
outros. Este grupo tinha também Paschoal Leme, o único socialista, Cecília 
Meireles... são alguns deles. O comprometimento era tão forte que eles 
aceitaram assumir posições no Governo, seja no Pará, no Pernambuco, na 
Bahia, em São Paulo, no Rio, gerando novo posicionamento de caráter 
pedagógico educacional.  

Essa combinação de fatores vai retomar o Manifesto dos Pioneiros, de um 
lado, com algumas influências muito identificadas com Dewey, por 
exemplo, pelo Anísio Teixeira, psicólogo e educador, também envolvido na 
política educacional. 
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A primeira “retomada democrática”, pós Estado Novo, a partir de 1945, foi um 

período de transição marcado pela deposição de Getúlio Vargas por um golpe, organizado por 

forças políticas civis e militares, e pela ativação das movimentações políticas, principalmente 

na elaboração de uma nova Constituição (a de 1946) e o desmanche de toda a estrutura do 

Estado Novo.  

Os debates estavam centralizados entre os defensores da escola pública (escolanovista) 

e os defensores da escola particular (católicos), o que se estendeu até 1964, seguidos de perto 

pelo avanço crescente dos movimentos de Educação Popular, influenciados pelo “pensamento 

social cristão”, sendo Paulo Freire o seu mais destacado representante. 

Libâneo, em seu livro Democratização da escola pública: a Pedagogia Crítico-Social 

dos Conteúdos, que lançou as bases da tendência pedagógica contra-hegemônica, examina a 

influencia do período para a educação. 

 

Após o período do chamado Estado Novo (1937-1945), foi instituída a 
estrutura básica do sistema educacional de ensino que vigora, em suas linhas 
gerias, até hoje [1985]. Foi organizado o ensino secundário, técnico-
industrial, comercial e agrícola, estabeleceu-se uma uniformidade do 
currículo e sua organização [...]. A chamada  reforma Capanema e os 
dispositivos legais decorrentes apontam uma direção nitidamente fascista, 
visando a promoção do desenvolvimento econômico sem modificação da 
ordem econômica existente. No período de 1955 a 196162 configura-se o 
segundo movimento em defesa da escola pública, ainda inspirado na 
pedagogia liberal, caracterizado pelo confronto entre os defensores da escola 
pública e os defensores da escola particular. (LIBÂNEO, 2002, p. 59) 

 

Em entrevista, Lisete Arelaro expõe as forças políticas atuantes nesse período, 

caracterizando o que foi denominado por ela como “a primeira vez em que se apresenta um 

discurso de disputa hegemônica em educação”: 

 

[...] estou considerando que o Partido Comunista, a Teologia da Libertação, 
a retomada do Manifesto dos Pioneiros de 1932 e a Educação Popular 
emergem nesse momento histórico, década de 1950, em que se anuncia um 
“novo homem”, um “novo país”, propondo a “transformação social”. Pela 
primeira vez se apresenta um discurso de disputa hegemônica [...]. Nessa 
discussão também aparece o conceito de trabalhismo (posso citar uma 

                                                           
62 Fim do segundo governo de Getúlio Vargas (1951-1954) e, em 1959, retomada do Manifesto dos Pioneiros.  
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personalidade política importante nesta questão, como o Brizola), o que é 
uma concepção trabalhista, levando em consideração a atuação dos partidos. 
Neste sentido, temos: a UDN (União Democrática Nacional), de caráter 
reacionário; no Partido Democrata Cristão aparecem grupos dissidentes com 
o Paulo de Tarso, em um grupo e numa ala progressista; Tristão de Ataíde 
defendendo na imprensa radical uma posição de transformação social. 
(ARELARO, APÊNDICE D) 

  

Agregando mais contribuições para entender o contexto, encontramos em Educação 

como prática da liberdade, de Paulo Freire, a premissa de que entre os dois golpes de Estado 

(1945-1964) os períodos de trânsito, demarcados pela presença de uma forte crise 

paradigmática, ainda sem suficiente clareza sobre as condições objetivas do momento vivido, 

não possibilitaram o entendimento da ruptura entre o passado e o futuro, presentes e 

conflitantes nessa etapa de transição. 

 

A democracia e a liberdade encontram-se esboçadas nesta etapa de transito 
como possibilidades históricas. Elas não se efetivam sem luta [...] e a 
consciência transitiva ingênua, esta condição de disponibilidade sem 
objetivos autônomos claros, é, na verdade, a matéria prima da manipulação 
utilitária. (FREIRE, P. 1995b, p. 17) 

 

A consciência transitiva significa o reconhecimento da consciência histórica. A euforia 

dos “Anos dourados”, que representou a possibilidade dos subalternos se sublevarem e 

anunciarem novos tempos, foi interrompida por outro golpe.  

No entanto, a situação não permanece silenciosa. Com a segunda “retomada 

democrática” (pós 1985), ao final da Ditadura Civil-Militar, entre o contexto do pessimismo 

pedagógico das teorias reprodutivistas da segunda metade dos anos de 197063 e a retomada 

dos movimentos sociais na euforia dos anos de 1980, o amadurecimento da consciência crítica 

dos educadores possibilitou o enraizamento e a sistematização do que irá ser denominado 

nesta pesquisa como tendências pedagógicas contra-hegemônicas. Já nascem expostas às 

adversidades no contexto da década neoliberal. 

 

 [...] abarca um conjunto de propostas pedagógicas que surgiram a partir da 
década de 1980 no cenário brasileiro, devido a uma série de fatores como: 
processo de abertura democrática; a ascensão às prefeituras e aos governos 

                                                           
63 Neste aspecto, é importante o livro de Luiz Antonio Cunha (1975), Educação e Desenvolvimento Social no 
Brasil. 
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estaduais de candidatos pertencentes aos partidos de oposição ao Governo 
Militar; a campanha reivindicando eleições diretas para presidente da 
república; a transição para um governo civil em nível federal; a organização 
e mobilização dos educadores; as conferências brasileiras de educação; a 
produção científica crítica desenvolvida nos programas de pós-graduação em 
educação; o incremento da circulação de ideias pedagógicas propiciado por 
novos veículos. [...] No entanto, dois aspectos operaram como fatores 
limitativos: o primeiro refere-se ao caráter de transição; o segundo, a ele 
ligado, diz respeito à heterogeneidade dos participantes e das próprias 
propostas. (SAVIANI, 2007a, p. 413) 

 

 As Tendências Pedagógicas Contra-Hegemônicas evidenciam diferentes maneiras de 

ser contra-hegemônico; partindo de práticas educativas e das reflexões teóricas, concebeu-se 

em várias tonalidades a práxis na educação: Pedagogia Histórico-Crítica, por Dermeval 

Saviani; Pedagogia Crítico-Social dos Conteúdos, por José Carlos Libâneo; Pedagogia dos 

Conflitos Sociais, por Oder José dos Santos; e a Pedagogia Libertadora, por Paulo Freire.  

A Pedagogia Libertadora guarda certa particularidade, pois já se manifestava desde os 

anos 1950 a partir das premissas da Educação Popular e dos Movimentos Sociais abortados 

em 1964, com o Golpe de Estado, revigorando-se no processo da segunda redemocratização 

brasileira.  

Em entrevista, Libâneo (APÊNDICE B) afirma: “Os anos 1980 têm a ver com a 

explicitação do pensamento de esquerda, mas até então, antes de 1980, do ponto de vista 

pedagógico, da escola, da educação escolar, o que nós tínhamos como Pedagogia de Esquerda 

era Paulo Freire”.     

O caráter da “retomada” democrática nos anos 1980 foi impactado com a eleição de 

Fernando Collor (1990-1992), o que, além de representar uma guinada à direita, reconheceu a 

“abertura” do país às demandas neoliberais. O “consentimento” dos dominados acerca da 

manutenção do status quo garantiu a continuidade do poder nas mãos das elites dirigentes 

conservadoras.64 

Nesta conjuntura, a Teoria do Capital Humano65 legitimou a opção hegemônica 

político-econômica no campo da educação, provocando um processo de inclusão excludente 

que, de acordo com Frigotto (2001, p. 78), 

                                                           
64 A esse respeito, vale a leitura de Portrait du colonisé, précédé du portrait du colonisateur (MEMMI, 1973). 
65 A Pedagogia Libertadora formulada por Paulo Freire e as concepções pedagógicas contra-hegemônicas se 
contrapõem à Teoria do Capital Humano, formulada nos anos 1950 e 1960, que se impôs nos anos 1970. Nos 
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por serem expressões superestruturais de relações sociais cuja base é 
marcada pela exclusão, [...] funcionam com uma leitura invertida da 
realidade. Anuncia qualidade total, autonomia, flexibilidade e reeditam 
formas renovadas de exclusão, atomização do sistema educacional e dos 
processos de conhecimento e políticas autoritárias de descentralização. 

 

O empenho em reduzir custos, transferir ou dividir com a iniciativa privada e 

organizações não governamentais os encargos e investimentos públicos, buscando a 

flexibilização do processo, como recomenda o toyotismo, foi corporificado na educação por 

meio da reedição da Pedagogia Neotecnicista e sua coirmã, a Pedagogia da Competência. 

 

 

1. As repercussões da “Reforma de 1990” nas políticas públicas educacionais e no 

currículo 

 

As políticas educacionais são interligadas ao contexto social, político e econômico de 

cada época, ao longo da história da educação brasileira, procurando adequar o sistema de 

ensino à estrutura social vigente ou em emergência.  

As discussões sobre políticas públicas para a Educação Básica no Brasil, na década de 

1990, determinaram um quadro político no qual o Estado passa por mudanças na forma, ou 

seja, de um Estado de bem-estar social, que prometia chances iguais, a um Estado gerencial, 

que garantia da obrigação de resultados. 

No período Collor/Itamar (1990-1994) o principal instrumento de definição da política 

educacional foi o Plano Decenal de Educação para Todos (1993), orquestrado pela UNESCO, 

BIRD/Banco Mundial, que articulou os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil 

desde a Conferência de Jointen, em 1990.  

O Ministério da Administração e Reforma do Estado redefine o papel do Estado, 

apontando-o como “o responsável direto pelo desenvolvimento econômico e social pela via da 

produção de bens e serviços”, fortalecendo-se na “função de promotor e regulador desse 

                                                                                                                                                                                     

anos 1980, apesar do acirramento dos movimentos contra-hegemônicos e da expectativa de sua superação, 
manteve-se hegemônica. 
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desenvolvimento”, ou seja, “reformar o Estado significa transferir para o setor privado 

atividades que podem ser controladas pelo Mercado”. (CÂMARA DA REFORMA DO 

ESTADO, 1995, p. 12) 

Nesse mesmo documento, uma nova forma de propriedade denominada “pública não 

estatal” aparece paralelamente às tradicionais “pública” e “privada”, tentando diluir as 

fronteiras entre o público e o privado e oferecendo ao “capital” a possibilidade de transformar 

em “negócio” algo que é público, como a educação, por exemplo. 

No início de 1995, a (re)configuração das forças políticas dá posse a Fernando 

Henrique Cardoso (PSDB).  

Assim Cunha (2000, p. 53) descreve o período: 

 

Na segunda metade da década de [19]90 foi realizada no Brasil uma reforma 
educacional sem precedentes, que ainda está em processo. Com efeito, do 
ensino fundamental ao superior uma pletora de leis e decretos, promulgados 
desde 1995, acionou mudanças em aspectos tão variados quanto 
financiamento, gestão, acesso, avaliação, currículo e carreira docente. 

  

O Ministro da Educação, Paulo Renato de Souza (1945-2011), se incumbe de 

introduzir e gerenciar a reforma de Estado no âmbito da educação. Em seu livro, Revolução 

Gerenciada-Educação no Brasil 1995-2002 (SOUZA, 2005), afirma que, para atingir os 

novos patamares de excelência ditados pelo capitalismo internacional, seria necessário 

abandonar o perfil burocrático do Estado e aderir ao perfil gerencial que apostava na: 

1.descentralização; 2.redução do tamanho do Estado e das iniciativas do setor público; 3.foco 

nos resultados e não no  processo; 4.privatizações; 5.apelo à iniciativa privada e às 

organizações não governamentais. 

A política social necessitava, portanto, “apoiar-se em três pilares básicos: informação, 

avaliação e comunicação”. As duas primeiras, informação e avaliação, possuem função 

diagnóstica e a comunicação é reconhecidamente instrumento de divulgação de resultados, 

continua Souza, “adotar esse tripé equivale a fazer um chamado definitivo e claro para que a 

sociedade venha a ser parceira do governo”. 
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Nos anos 1990, as diversas reformas educativas levadas a efeito em 
diferentes países apresentam como denominador comum: o empenho em 
reduzir custos, encargos e investimentos públicos, buscando, senão transferi-
los, ao menos dividi-los (parceria é a palavra de ordem) com a iniciativa 
privada e as organizações não governamentais. (SAVIANI, 2007a, p. 438) 

 

Paulo Renato de Souza, Ministro da Educação entre 1995 e 2002, avalia que, a partir 

de 1995, essa mudança, à qual denominou “mudança radical na educação”, promoveu 

direcionamento de ações “de modo especial nos segmentos mais carentes”. Explicita: 

 

O êxito que alcançamos na área da educação nesse período está associado a 
um conjunto de fatores, entre os quais destaco: métodos de gestão moderna 
em que o planejamento estratégico e a atuação em equipe foram centrais; 
formulação de uma proposta coerente alicerçada em um diagnóstico 
adequado da situação; montagem de uma equipe que permaneceu coesa ao 
longo de oito anos de governo; atuação interativa e participativa com 
diversos segmentos sociais. Esses elementos são muito característicos da 
moderna administração empresarial privada, e sem dúvida, não são usuais na 
gestão pública de países em desenvolvimento. (SOUZA, 2005, p. 205) 

 

Em contrapartida, teóricos e ativistas políticos representantes do pensamento contra-

hegemônico rebatiam tais argumentos, justificando que o surgimento da “sociedade do 

conhecimento, o desaparecimento do proletariado, a emergência do cognitariado66 são 

expressões superestruturais de relações sociais cuja base é marcada pela exclusão” 

(TOFFLER, 1985 apud FRIGOTTO, 2001).  

A estrutura de exploração capitalista não sofreu mudanças, ao contrário, tornou-se 

mais aguda, apesar dos governantes anunciarem “qualidade total, autonomia e flexibilidade”, 

reeditaram “formas renovadas de exclusão, atomização do sistema educacional e dos 

processos de conhecimento e políticas autoritárias de descentralização” (FRIGOTTO, 2001, p. 

78).  

Na concepção defendida por Paulo Renato de Souza (2005), as implicações de tais 

políticas educacionais na realidade escolar são percebidas como elemento de “integração, 

eficiência e eficácia”, tendo como eixo central e regulador os diversos Sistemas de Avaliações 

Externas (Pisa, Enem, Saeb, Encceja, Enade, Saresp etc.), que nesse período ganharam 

relevância como o principal instrumento reorientador das políticas públicas, retroalimentadas 

                                                           
66 Cognitariado refere-se ao trabalhador instruído: o trabalhador que domina conhecimentos que têm valor de 
mercado, sendo que os demais tendem ao desemprego e à marginalidade social. 
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por resultados (Pedagogia dos Resultados/Competências), valorizando a aplicação dos 

mecanismos de mercado na educação.  

A reforma no ensino redefiniu o papel da educação para o Estado, fixando o papel 

político-estratégico do Ministério de Educação e Cultura, deixando para os estados e 

municípios a atuação no nível estratégico-gerencial67 e ressignificando a função da escola, 

atribuindo-lhe atuação apenas no nível gerencial-operacional. De acordo com o Planejamento 

Político-Estratégico do MEC, “[...] é na escola que estão os problemas e é na escola que está a 

solução” (BRASIL, 1995). 

Portanto, a “modernização gerencial em todos os níveis e modalidades de ensino e nos 

órgãos de gestão” deverá ser aplicável a todo o território nacional, desconsiderando condições 

específicas, sendo o objetivo final atingir a qualidade do ensino. 

Nesta perspectiva, outro tema polêmico entra em pauta, a discussão sobre a qualidade 

da educação. Para alertar sobre o uso manipulador de tais “resultados”, Alípio Casali (2011, 

p. 29-30) observa: 

 

o desenvolvimento de culturas regulatórias nas políticas sociais, não obstante 
a desregulação generalizada que se observou em processo nas políticas 
econômicas desde 1989 (Consenso de Washington), produziu nas últimas 
duas décadas alguns importantes avanços, a despeito de seus maus usos: um 
conjunto de dispositivos de avaliação de resultados da educação escolar. A 
retórica desses dispositivos de avaliação internacionais e nacionais [...] 
associa resultados cognitivos e instrucionais [...] à qualidade. Não se trata de 
uma impropriedade, mas tampouco se pode dizer que toda a qualidade 
possível (e, portanto, ética e politicamente obrigatória) da educação esteja 
contida nesse limitado rol de conhecimentos, competências e habilidades 
apurados e medidos por esses dispositivos. [...] tais indicadores cumprem 
uma importante função de referência acerca do grau de desenvolvimento da 
qualidade da educação. Os dados do Sistema de Avaliação da Educação 
Básica (Saeb), por exemplo, vêm demonstrando que a qualidade nas escolas 
privadas no Brasil é melhor do que a observada nas escolas públicas, mas 
ainda é insatisfatória quando comparada com os dados do Pisa acerca da 
qualidade das escolas nos países mais desenvolvidos. 

 

Nesta perspectiva, a ação dos organismos internacionais é notória. Para Libâneo, a 

ação do Banco Mundial, visando influenciar as políticas educativas, particularmente, em 

mudanças nas formas de gestão e na alocação dos recursos, destacou como o maior problema 
                                                           
67 A municipalização, baseada na lógica economicista-instrumental  articulada com o projeto de sociedade, 
implica novas formas de definição e de articulação entre os espaços local, nacional e global, com profundas 
repercussões para os padrões societais e para as políticas sociais. 
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do sistema de educação brasileira os altos índices de repetência e evasão causados pela sua 

baixa qualidade do ensino. 

De acordo com as regras do Banco, para solucionar estes problemas deve-se 

estabelecer as seguintes ações: 1.providenciar livros didáticos e outros materiais de ensino; 

2.capacitar professores presencialmente e à distância; 3.elevar a capacidade de gerenciamento 

setorial, fortalecendo os sistemas de avaliação e informação.  

Essas três ações são componentes de todos os projetos financiados pelo Banco 

Mundial e apareceram no Planejamento Político-Estratégico do Ministério de Educação e 

Cultura (MEC), sendo que a prioridade estabelecida foi o ensino fundamental. Todos os 

estudos e diagnósticos apresentados pelo Governo apontavam o Ensino Fundamental como a 

“raiz dos problemas educacionais brasileiros” e, ainda, que “há escolas, há vagas, há evasão, 

há repetência, há professor mal treinado, professor mal pago, há desperdício”. (BRASIL, 

1995) 

Sônia Kruppa sintetiza, com base nos documentos setoriais do Banco Mundial de 

1990-2000, as políticas e formas de atendimento aos diferentes níveis educacionais em 

relação aos países emergentes: 

 

1.Educação Infantil: ênfase no cuidado e saúde da criança pequena para a 
população de baixa renda, com uma visão educacional, recomendando-se  
que “os custos de sua oferta sejam assumidos, em parceria, com as ONGs, 
em especial, em relação ao pagamento de pessoal, e que o gerenciamento 
dessa oferta fique também a cargo dessas entidades”; Educação básica 
(ensino fundamental): deve ter como conteúdo principal um mínimo de 
reposição educacional destinado a pessoas de baixa escolaridade (o 
“minimum learning basic”). Embora o Banco incentive o custeio dessa 
modalidade escolar por meio de contribuições da comunidade, “admite que a 
sua oferta principal seja de responsabilidade do setor público”; 3.O Ensino 
Médio: deve ser aberto àqueles que demonstrarem capacidade para segui-lo, 
assegurando-lhes bolsas de estudo, uma vez que sua oferta deva ser feita, 
prioritariamente, pelo setor privado; Ensino Superior: o Banco é renitente ao 
afirmá-lo como espaço de atuação exclusiva do setor privado, propondo 
fundos para bolsas de estudo destinadas aos capazes, mas com renda 
insuficiente; Educação de Jovens e Adultos: ainda que sejam elogiados 
certos programas de educação à distância (como os da Fundação Roberto 
Marinho), e que o Banco se diga compromissado com os termos acordados 
na “Conferência Mundial de Educação para Todos”, não há, nos documentos 
estudados, qualquer ênfase para essa questão, principalmente com relação à 
América Latina. (KRUPPA, 2001 apud LIBÂNEO, 2013, p. 53-54) 
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Essas diretrizes, alcunhadas por “gestão da qualidade”, se aplicariam aos diversos 

níveis e modalidades de ensino e às demais áreas de atuação. Para o Ministério, o conceito de 

qualidade deveria englobar o acesso, o progresso e o sucesso do aluno na escola, aplicados 

diferentemente em cada nível de ensino.  

Essa situação é analisada por Lisete Arelaro sob a seguinte perspectiva: 

 

É evidente que, nos últimos 15 anos, o empenho do governo federal, a partir 
dos compromissos internacionais assumidos com a assinatura da 
“Declaração Mundial da Educação para Todos”, em 1990, concentrou seus 
esforços para superar o “fosso” estatístico do atendimento educacional do 
Brasil, apontado como um dos sete piores do mundo, em qualquer nível ou 
modalidade de ensino. Esta febre estatística de alterar positivamente os 
resultados nacionais levou governos a implementar políticas que – para além 
do entendimento pedagógico da relação qualidade/quantidade educacional – 
significassem, em curto prazo, aumento do número de alunos matriculados 
em escolas, quaisquer que fossem suas condições de funcionamento. Isso 
não pressupunha, no entanto, um investimento maior de recursos financeiros 
na área educacional, uma vez que a tese vigente era a de que “a educação 
conta com recursos suficientes, eles só são malgastos”; um discurso 
recorrente, em um país que já começava a aderir de forma explícita aos 
modelos neoliberalizantes de governo, o que implicava, em consequência, 
ampliar os “bons” resultados, sem isso significar maior gasto ou expansão do 
aparato. (ARELARO, 2005b, p. 1048) 

 

Para o Ensino Superior68, a busca de qualidade, segundo o MEC, pautava-se na 

questão da racionalização de recursos, considerando-se a situação do Ensino Médio69 e da 

Educação Profissional: 

 

 

 

                                                           
68 A privatização do Ensino Superior acontece, entre outras vias, por meio de novas formas de regulação e gestão 
das instituições estatais, que deveriam buscar novas fontes de recursos junto à iniciativa privada, eliminando 
gastos com políticas compensatórias, como moradia, alimentação etc., e diversificando o ensino superior por 
meio da criação dos Centros Universitários que não precisavam exercer as funções de ensino, pesquisa e 
extensão, o que reduz consideravelmente os custos. 
69 O Ensino Médio, de acordo com o MEC, tem como objetivo o exercício da cidadania e da organização do 
trabalho, impostos pela nova geografia política do planeta, pela globalização econômica e pela revolução 
tecnológica. Pode-se atribuir o crescente desinteresse pela escola por parte dos estudantes, pela falta de 
perspectiva quando a inserção no mundo do trabalho e até admitir que a violência nas escolas constitua uma das 
respostas a essa frustração. (BRASIL, 2002) 
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A educação passou a ser um tema central nas preocupações dos organismos 
internacionais em seu impulso reformista, sobretudo nos países em 
desenvolvimento. [...] recentemente o mundo começou a reconhecer a 
necessidade de ligar ensino de massas com qualidade de educação, 
provavelmente por meio de instituições que se diferenciam muito do que 
agora conhecemos como universidades. Novas instituições que oferecem um 
ensino massificado e padronizado voltado para o público adulto passam a 
integrar o ensino pós-médio, com eficiência e eficácia na preparação 
profissional. (SOUZA, 1995, p. 16)  

 

É importante ressaltar que as interferências do Banco Mundial na educação brasileira 

fazem parte de um projeto de sociedade calcado no ideário neoliberal hegemônico. Explica-

nos Libâneo (2013, p. 47): 

 

Há cerca de 30 anos tem início na história da educação um processo global, 
planejado, sistemático e institucionalizado de uniformização das políticas 
educacionais em escala mundial, em que joga um papel decisivo os 
organismos internacionais multilaterais (FMI, Banco Mundial, UNESCO, 
entre outros). Com objetivos e estratégias concertados supranacionalmente, a 
partir de acordos bilaterais, tais organismos passam a influir em planos, 
programas, diretrizes e formas de execução ligados a políticas econômicas, 
financeiras e sociais, ainda que os países possam fazer ajustes às realidades 
locais. No campo da educação, princípios, normas e procedimentos em 
relação a políticas educacionais de países em desenvolvimento ou 
emergentes passam a ser formulados em boa parte pelo Banco Mundial 
devido à liderança que veio assumindo em relação aos demais organismos 
internacionais desde os anos 1990. Um marco histórico em relação às 
influencias supranacionais na educação mundial foi a realização da 
Conferencia Mundial sobre Educação para Todos, realizada em Jointen, 
Tailândia, em 1990, organizada e dirigida pelo: BIRD, UNESCO, PNUD, 
UNICEF70. 

 

No final da década de 1980, a Constituição de 1988, reunindo algumas das 

reivindicações da sociedade civil, passa a apresentar a educação como uma das estratégias 

destinadas a realizar a “justiça social”. 

No entanto, de maneira decepcionante para os contra-hegemônicos, a nova Lei de 

Diretrizes e Bases para a Educação Nacional71 “afinou-se” com a “Reforma de 1990”, que foi 

                                                           
70 Podem ser citados entre os organismos internacionais multilaterais: Fundo Monetário Internacional (FMI); 
Banco Mundial (BIRD); Organização das Ações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO); 
Programa das Nações Unidas para o desenvolvimento (PNUD); Fundo das Nações Unidas para a Infância 
(Unicef);Organização das Nações Unidas (ONU); Organização Mundial do Comercio (OMC); Organização para 
Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). 
71 Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN. Lei Federal n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996. 
(BRASIL, 1996) 
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concluída oito anos depois do início das discussões, em pleno vigor dos planos de inserção do 

Brasil na estrutura hegemônica neoliberal. 

A reforma educacional dos anos 1990, fundamentada pelas produções acadêmicas de 

universidades e instituições de pesquisa, procuraram articular a educação à lógica de mercado, 

em um esforço empreendido e financiado por organismos internacionais, como o Banco 

Mundial. 

 

A relação existente entre os processos econômicos e os processos 
educacionais, de modo geral, não é de forma alguma linear, de tipo causa-
efeito. O que ocorre, na verdade, é uma relação de causalidade complexa no 
qual o determinante marca apenas a amplitude das possibilidades de ação do 
determinado, não a sua forma de realização. Ou seja, o determinante não é 
causa de uma cadeia preestabelecida de efeitos; apenas marca a amplitude 
possível desses efeitos, o seu caráter geral, inelutável, não o seu resultado. 
(SANTOS, O. 2004, p. 80) 

 

Saviani, em complementação, esclarece as repercussões das estratégias econômicas no 

contexto educacional: 

 

Em lugar da uniformização e do rígido controle do processo, como 
preconizava o velho tecnicismo inspirado no taylorismo-fordismo, 
flexibilizava-se o processo, como recomenda o toyotismo. Estamos, pois, 
diante de um neotecnicismo: o controle decisivo desloca-se do processo para 
os resultados. É pela avaliação dos resultados que se buscará garantir a 
eficiência e produtividade. E a avaliação converte-se no papel principal a ser 
exercido pelo Estado, seja mediatamente, pela criação de agências 
reguladoras, seja diretamente, como vem ocorrendo no caso da educação. 
(2007a, p. 439) 

 

Novas fórmulas tecnológicas e organizacionais capitalistas delineiam um novo quadro, 

(re)caracterizando a relação entre a produção dos trabalhadores e os capitalistas, que repercute 

na educação como complemento do processo social em ação. “[...] a educação é pensada 

sempre em decorrência do perfil do novo trabalhador fabril, das metamorfoses do mundo do 

trabalho, da empregabilidade, da crise econômica, etc.” (ARROYO, 1999, p. 18). 

Desta forma de acordo com Oder Santos (2004, p. 86), temos “o aparecimento ou a 

atribuição de novos sentidos ou significados aos valores, categorias, conceitos, princípios e 
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parâmetros que passam a nortear as práticas sociais, obrigando-as a tomarem como referencia 

o critério de produtividade capitalista”. 

Na educação, nesta perspectiva emblemática, ao longo dos anos 1990, os órgãos 

oficiais desencadearam uma série de ações político-pedagógicas, dentre as quais destacamos: 

1.dispositivos legais (LDB e PNE); 2.diretrizes e parâmetros curriculares, que viabilizaram a 

atuação desses dispositivos legais, o que foi muito criticado pela comunidade acadêmica; e os 

3.sistemas de avaliação institucionalizada para todos os níveis de ensino com a 

implementação do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (SAEB). 

Desta forma, o MEC72 começou a assumir um papel estratégico na elaboração do 

currículo, alegando que 1.repetência, 2.evasão escolar e 3.incapacidade do professor em 

articular ambiente escolar às necessidades individuais do aluno, foram três fatores 

determinantes para os “resultados” insípidos da educação brasileira no quadro mundial, o que 

justificou a implementação dos PCNs como currículo nacional em atendimento às demandas 

neoliberalizantes.  

Em nenhum momento faz-se menção às desigualdades sociais como fator 

determinante na deflagração de tais problemas e, ainda pior, em um jogo de “falsas 

responsabilidades”, imputam ao professor a péssima qualidade do ensino. 

Portanto, esta reforma foi respaldada por um dos campos mais polêmicos e 

polissêmicos em que a educação se estrutura, ou seja, o currículo, entendido como orientador 

das políticas públicas para a educação, que, nesse contexto, torna-se objeto de disputas 

ideológicas de grupos que buscam obter hegemonia na definição de valores, atitudes e 

conhecimentos, “criando verdades ao oficializarem saberes e legitimarem posturas”. 

Paulo Freire faz uma reflexão crítica ao retratar o fundamento das estratégias e táticas 

estabelecidas pelos interesses dos neoliberais: 

 

 

                                                           

72 Em decorrência dessas orientações, abrangendo todos os níveis e modalidades de ensino, foram aprovadas em 
1998, pelo Conselho Nacional de Educação (CNE), as Diretrizes Curriculares para a Educação Básica: 
1.Educação Infantil (Parecer CEB nº 22/98; Res. CEB nº 1/99); 2.Ensino Fundamental (Parecer CEB nº 04/98; 
Res. CEB n◦ 2/98); e 3.Ensino Médio (Parecer CEB n◦ 15/98; Res. CEB n◦ 3/98), além dos Referenciais 
Curriculares Nacionais para a Educação Infantil/RCNEI, os Parâmetros Curriculares Nacionais/PCNs para o 
Ensino Fundamental e os Referenciais Curriculares para o Ensino Médio. 
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Do ponto de vista do poder e da ideologia neoliberal, a pedagogia crítica tem 
que ver apenas com a presteza com que se resolvem problemas de natureza 
técnica ou dificuldades burocráticas. As questões sociais e político-
ideológicas não integram o horizonte das preocupações da prática educativa, 
considerada neutra por essência. Essa característica deve ser mantida no 
treino e na formação dos jovens operários, necessitados de um saber técnico 
que os qualifique para o mundo da produção. Neoliberais e progressistas 
concordamos com a exigência atual que faz a tecnologia. Mas divergimos 
frontalmente na resposta pedagógica-política a ser dada. Para nós, 
progressistas, não há como pensar numa preparação técnica em si mesma, 
que não se pergunte a favor de que, de quem e contra que se trabalha. Do 
ponto de vista pragmatista, desde que já não há direita nem esquerda, 
interessa tornar as pessoas mais competentes para enfrentar as dificuldades 
com que se defrontam. Uma das diferenças fundamentais entre um 
progressista e um pragmático é que o estratégico para o pragmático pode, 
em circunstâncias especiais, ser considerado tático para o progressista e o 
estratégico para este é recusado pelo pragmático. (FREIRE, P. 1995a, p. 41) 

 

A estratégia hegemônica, no contexto da década de 1990, irá se materializar na 

Pedagogia das Competências/dos Resultados, conduzindo o desenvolvimento de 

competências e habilidades necessárias à adaptação e à integração sociais e às novas 

demandas do mundo do trabalho. O que, de acordo com Dermeval Saviani, permite destacar 

as seguintes reconfigurações: 

1. Neoconstrutivismo (SAVIANI, 2007a, p. 434-437): “o construtivismo” à semelhança 

do que ocorreu com o produtivismo e com o Escolanovismo, ao ser apropriado no 

novo contexto desenhado a partir dos anos 1990, metamorfoseou-se em 

neoconstrutivismo. Nessa configuração, a ênfase das pesquisas de Piaget e de seus 

colaboradores, que buscavam compreender cientificamente o desenvolvimento da 

inteligência, cede lugar a uma retórica reformista. Essa retórica reformista põe-se em 

sintonia com a visão pós-moderna com sua “incredulidade em relação aos 

metarrelatos”; 

2. Neotecnicismo (Ibidem, p. 437-440): o empenho em introduzir a “pedagogia da 

competência” nas escolas e nas empresas moveu-se pelo intento de ajustar o perfil dos 

indivíduos, como trabalhadores e cidadãos, ao tipo de sociedade decorrente da 

reorganização do processo produtivo. Por isso, nas escolas, procura-se passar do 

ensino centrado nas disciplinas de conhecimento para o ensino por competência, 

referido a determinada situação; e  
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3. Neoescolanovismo (Ibidem, p. 431-434), que enfatiza uma educação que deve ser 

desenvolvida ao longo da vida para responder aos desafios de uma realidade social em 

rápida transformação. 

 

A prática político-pedagógico dos educadores progressistas ocorre numa 
sociedade desafiada pela globalização da economia, pela fome, pobreza, 
tradicionalidade, modernidade e até pós-modernidade, pelo autoritarismo, 
pela democracia, pela violência, pela impunidade, pelo cinismo, pela apatia, 
pela desesperança, mas também pela esperança. (FREIRE, P. 1995a, p. 59) 

 

 

2. Rumos e desafios da contra-hegemonia na década neoliberal 

 

A última década do século XX colocou, às classes subalterna, novos e grandes 

desafios, que podem ser resumidos em três grandes eixos: 1.encontrar e realizar formas 

organizativas e alternativas de luta; 2.inviabilizar o processo de exclusão política e social 

desencadeado pelas propostas neoliberais; e 3.questionar e propor alternativas à 

homogeneização das referências intelectuais e técnicas trazidas pela difusão dos modelos dos 

organismos internacionais. 

O enraizamento das concepções contra-hegemônicas no campo educacional emergiu 

durante o processo de “redemocratização” da sociedade brasileira na década de 1980. A 

vanguarda dos educadores se mobilizou a partir de um projeto de participação popular como 

base da reorganização do campo da educação, propondo: 1.análise e formulação de políticas 

públicas e 2.construção de um projeto para a educação nacional, respeitando o conteúdo 

expresso na Constituição de 1988.  

A efetivação desse projeto acontecera, naquele momento, por duas vias: 1.os embates 

entre as forças políticas quando da elaboração da nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional; e 2.a articulação das instâncias democráticas de participação popular para a 

elaboração do Plano Nacional de Educação.  

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional inicia seus trabalhos em 1989, 

prevalecendo o Substitutivo Jorge Hage. A partir de um novo cenário na correlação de forças, 

em 1991, com a não reeleição dos parlamentares representados até então, assume a relatoria a 

Deputada Ângela Amin (PPR/SC). A relatora, sendo pressionada pelas mobilizações 
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constantes do Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública e pela recém-criada comissão 

interparlamentar, formada por representantes de todos os partidos, concorda em submeter seu 

relatório a um Fórum de Partidos, do qual resulta o projeto que vai ao Plenário e retorna às 

Comissões da Câmara.  

Em 1993 é aprovado o Projeto da Câmara, sendo que no ano seguinte, 1994, é iniciado 

um novo processo de discussão e negociação do projeto de LDB (PL 101/93) e da relatoria do 

Senador Cid Saboia (PMDB-CE). Em 1995 a LDB está pronta para ser posta em Plenário, 

porém, por falta de quórum, não é votada. 

Quando se inicia o Governo de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), outros 

atores entram em cena. O Senador Darcy Ribeiro (PDT/RJ), apontando a 

inconstitucionalidade de uma série de artigos do PL 101/93 e considerando-o retrógrado e 

detalhista, apresenta o Substitutivo Darcy Ribeiro. Entidades integrantes do Fórum Nacional 

em Defesa da Escola Pública, atuantes e com força de mobilização, interferem no processo e 

exigem a rejeição do Substitutivo Darcy Ribeiro e a aprovação do Substitutivo Cid Saboia.  

De acordo com Severino, em uma avaliação sobre o processo de debates e a posterior 

formalização do texto legal feita para o jornal da APEOESP, em março de 1997: 

 

A sensação que se tem ao ler os nossos textos legais e ao se acompanhar os 
debates e discussões que os antederam, é que os direito a educacionais, as 
condições que os possam implementar, estão sendo registrados no texto legal 
como se fosse  por uma espécie de liberalidade, como verdadeira concessão, 
como se direito fosse sinônimo de favor, como se os poderosos estivessem 
cedendo generosamente algumas fatias de seus benesses ao restante da 
população. Dessa perspectiva o “enxugamento” do texto original da Câmara 
dos Deputados, o projeto relatado por Jorge Hage, já expressa esse espírito 
de conquista que aquele texto, para além da sua prolixidade, consagrava, em 
decorrência de todo um trabalho democrático e participativo, foram sendo 
restringidas e, quando mantidas, foram disfarçadas ou meramente 
formalizadas. O espírito maior da argumentação do Senador Darcy Ribeiro 
era desse pragmatismo radical: para que pôr na lei aquilo que não vai ser 
mesmo implantado? Isto não quer dizer que não se possa falar em avanços, 
eis que muitos pontos do texto foram conservados na versão final, mantendo 
certa coerência interna e consistência substantiva. Até mesmo alguns 
excessos do realismo ribeiriano foram corrigidos! Mas a sensação que ficou 
como saldo desse longo processo de enxugamento é a de que se buscou 
costurar um discurso cuja eficácia fosse compatível com as megatendências 
do pseudo-neoliberalismo da sócio-política brasileira em tempos de 
globalização. (SEVERINO, 1997, p. 3) 

 



100 

 

Na perspectiva dos contra-hegemônicos, a Nova Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional não contemplou, entre outros pontos, a gestão democrática referendada na 

articulação entre Ministério da Educação, Conselho Nacional de Educação, Fórum Nacional 

de Educação, com função avaliativa e propositiva, estrategicamente colocada de escanteio 

pela proposta do governo. Tal fato foi denunciado no Manifesto do Fórum Nacional em 

Defesa da Escola Pública, em 1995. 

 

As entidades do Fórum Nacional em defesa da escola pública vêm, de 
público, manifestar sua inconformidade com as manobras que levaram à 
substituição do PL 101/93 (Parecer do Senador Cid Saboia ) pelo Projeto de 
Lei do Senador Darcy Ribeiro, Senado Federal. O PL101/93 é fruto do 
trabalho de seis anos e traduz as amplas discussões e embates que legitimam 
esse processo de construção de um Projeto Global de Educação para a 
sociedade brasileira. 

[...] 

Pela total rejeição do Parecer do Senador Darcy Ribeiro. 

Pela aprovação imediata da LDB, de acordo com os interesses da maioria da 
população brasileira. (FORUM NACIONAL, 1995 apud RAMOS, 2008, p. 
5) 

 

Nessa proposta, o Governo centralizou as decisões no MEC, cabendo-lhe o papel 

político-estratégico, mas descentralizou a execução, atribuindo aos estados e municípios 

atuação no nível estratégico-gerencial e à escola o nível gerencial-operacional, denominando 

de “modernização gerencial em todos os níveis e modalidades de ensino e nos órgãos de 

gestão”. 

A concepção neoliberal de educação, que vincula as políticas do Banco Mundial para 

educação na América Latina e Brasil, prevaleceu, anunciando uma Nova Pedagogia da 

Exclusão embutida no ideário da revolução gerenciada no Governo Fernando Henrique 

Cardoso. 

No entanto, os embates não pararam por aí. A construção de um projeto para a 

educação nacional, respeitando o conteúdo expresso na Constituição de 1988, vinculava a 

articulação das instâncias democráticas de participação popular à elaboração do Plano 

Nacional de Educação, que, de acordo com Libâneo (2008): “apesar de inúmeras tentativas, 

sobretudo a partir da década de 1930 em diante, de se implementar no Brasil um sistema 

nacional de educação, chegou-se ao século XXI sem se ter nunca executado um plano 

nacional de educação”. 
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Neste sentido, a participação nas CBE (Conferencia Brasileira de Educação), 

posteriormente se aglutinando no FNDEP (Fórum Nacional de Defesa da Educação Pública), 

preparando terreno para o CONED (Congresso Nacional de Educação) desembocou na 

formulação do PNE (Plano Nacional de Educação – Proposta da Sociedade Brasileira),  

Uma vez definida a LDB, estabeleceu-se o prazo de um ano para o governo federal, 

com a participação dos estados, municípios e a sociedade, elaborar e acompanhar o Plano 

Nacional de Educação com vigência de dez anos. Ou seja, “entre os anos de 1980-1991, a 

realização das CBE possibilitou a discussão, por setores da sociedade civil, de alternativas 

para a educação que se encontrava em crise, resultado dos acordos internacionais, entre eles o 

acordo MEC-USAID, da ditadura militar” (BOLLMANN, 2010, p. 664). 

De acordo com Libâneo, em entrevista, a relevância de toda essa mobilização está no 

fato de que o enraizamento das correntes pedagógicas contra-hegemônicas aconteceu a partir 

deles. 

 

A 1ª CBE foi realizada na PUC-SP; não foi por acaso, em 1980, na minha 
maneira de ver. Nesse momento surgiram as raízes das correntes 
pedagógicas de esquerda, pós-Governo Militar. Acho importante mencionar 
isso, pois tivemos o período do Regime Militar e, até então, nós só tínhamos 
uma perspectiva. (Acho importante esclarecer antes disso que o meu foco é o 
pedagógico, é a escola, o mundo da escola é o mundo da Pedagogia na 
Escola, da Didática, é muito importante eu dizer isso, pois a minha visão é 
muito marcada por essa condição). Os anos 1980 têm a ver com a 
explicitação do pensamento de esquerda, mas, até então, antes de 1980, do 
ponto de vista pedagógico, da escola, da educação escolar, o que nós 
tínhamos como Pedagogia de Esquerda era Paulo Freire. [...] o enraizamento 
das concepções contra-hegemônicas, no começo dos anos 1980, foi 
especialmente por conta da CBE. Nesse momento, Saviani apresentou suas 
teses, que depois virou o livro Escola e Democracia. Depois houve mais 
cinco CBEs, a cada dois anos. Essas conferências passaram a fazer o papel 
que, depois, passou a ser mais fortemente feito pela ANPED. A CBE era o 
espaço do debate, da polêmica; eu apresentei a IV CBE, realizada em 
Goiânia, em 1986, com a temática Educação e Constituinte. Um documento 
muito importante, a Carta de Goiânia, incluiu os princípios de uma política 
nacional, de dimensões democráticas, destacando como de obrigatoriedade 
constitucional. Foi um marco histórico para os rumos da educação brasileira. 
(APÊNDICE B) 
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As Conferências Brasileiras de Educação73 (nos anos de 1980, 1982, 1984, 1986, 

198874, 1991) aconteceram com a articulação inicial de três entidades – Associação Nacional 

de Programas de Pós Graduação em Educação – Anped, Centro de Estudos Educação e 

Sociedade – CEDES e Associação Nacional dos Docentes – ANDE. Segundo Saviani, em 

entrevista dada em 2007 para o Jornal da Educação, da Unicamp, 

 

Essas “entidades ditas científicas” porque elas aglutinam os interessados em 
educação em âmbito geral e têm propósitos de analisar a situação da 
educação, compreender os problemas da educação e propor alternativas, dar 
sugestões de políticas que possam responder aos problemas enfrentados no 
desenvolvimento da educação no país [...]. Essa mobilização que se desenha 
no final dos anos 70 ganha força nos anos 80. Então, a década de 80 é uma 
década de muito dinamismo do movimento dos educadores e de muita 
esperança de que os problemas viessem a ser resolvidos, de muitas 
propostas. Nós fizemos também, ao longo dos anos 80, desenvolvimento de 
teorias pedagógicas contra-hegemônicas, porque nós tínhamos a orientação 
hegemônica, que era oficial, que vinha do controle estatal e que se 
materializou naquilo que eu chamei de “Pedagogia Tecnicista”, que se 
articulou em meados da década de 60, com o Golpe Militar, se materializou 
na Lei da Reforma Universitária de 1968 e na Lei da Reforma do Ensino de 
1º e 2º graus, com a Lei 5692 de 1971. [...] E é nesse contexto que na década 
de 1980 vão surgir concepções pedagógicas que eu chamo de contra-
hegemônicas, porque buscam conduzir a educação numa linha libertadora, 
articulada com os interesses populares, com os interesses democráticos, com 
a democratização do país. (SAVIANI, 2007b) 

 

O Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública (FNDEP) foi inicialmente 

organizado, em 1987, para atuar na Constituinte, por iniciativa da Associação Nacional dos 

Docentes do Ensino Superior-ANDES e demais entidades que fizeram parte das CBE, 

integrado também por entidades nacionais, científicas, sindicais e estudantis, articulas à 

sociedade civil75.  

Na década de 1980 a representatividade dessa organização possibilitou, no campo dos 

movimentos sociais e políticos: 1.a mobilização dos educadores; 2.a legitimidade do espaço 
                                                           
73 I CBE - São Paulo, 1980- tema Política Educacional; II CBE - Belo Horizonte, 1982 - tema: Educação: 
perspectivas na democratização da sociedade; III CBE - Niterói, 1984 - tema: Das críticas às propostas de ação; 
IV CBE - Goiânia, 1986 - tema Educação e Constituinte: V CBE – Brasília, 1989 - tema: Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional: compromisso dos educadores; VI CBE - São Paulo, 1991. (BOLLMANN, 2010) 
74 A V CBE, realizada em Brasília, pautada em torno das discussões sobre as Novas Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional – NLDB, demonstrava sinais de desgaste quando pontuou menos fortemente o Fórum 
Nacional em Defesa da Escola Pública na NLDB. 
75 Partidos políticos progressistas e de esquerda e movimentos sociais do campo da educação, numa frente 
ampla, eram as forças políticas atuantes nessa luta social; e, devido à configuração do cenário político, variavam 
com muita frequência e novas alianças ocorriam frequentemente. 
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contra-hegemônico; 3.a interlocução entre a teoria e a prática. A proposta do Fórum (PINO, 

2010) “não (era) ser o mobilizador de um movimento de massas no Brasil”, calcado em 

“estratégias e ações definidas consensualmente”; priorizava, naquela oportunidade, relações 

com os constituintes e lideranças partidárias, organizando-se a partir dos fóruns estaduais. 

No período em que a Assembleia Nacional Constituinte debatia temas como a 

problemática relativa ao público e ao privado, em discussões que precederam a formulação 

final da Constituição de 1988, as correlações de forças políticas no campo educacional 

tornaram-se menos convergentes. 

O movimento contra-hegemônico então irá se aglutinar no FNDEP no intuito de 

ampliar sua intervenção na política educacional brasileira, organizando e realizando o I 

Congresso Nacional de Educação (CONED)76, em 1996, que teve como tema central 

Construindo um Plano Nacional de Educação. Manifestava, segundo Saviani, “a disposição 

de resistir às ideias pedagógicas dominantes, aliando a crítica dessas ideias à formulação de 

alternativas de política educacional que deem uma nova substância à prática pedagógica” 

(SAVIANI, 2007a, p. 17). 

 

O momento político nacional era crítico: desvalorização monetária pela alta 
do dólar; redução das reservas cambiais; redução das verbas para Ciência e 
Tecnologia; redução das verbas orçamentárias para as políticas sociais, entre 
outros, contribuíram para a ampliação da dependência dos países ricos e de 
sua hegemonia. A tese da “modernidade”, do “mundo globalizado” e da 
inclusão do Brasil, pela via da globalização, no mercado internacional, ainda 
que isso custasse caro à sua população e à soberania nacional, foi 
amplamente utilizada pela mídia escrita e televisiva, em apoio às ações 
governistas. Foi nessa conjuntura que se realizaram os primeiros CONED, 
que integraram o processo de elaboração do Plano Nacional de Educação-
Proposta da Sociedade Brasileira. (BOLLMANN, 2010, p. 665) 

 

O II Congresso Nacional de Educação, realizado em Belo Horizonte/MG, no ano de 

1997, baseado nas diretrizes do I CONED, possuía, entre outros objetivos, “possibilitar a 

compreensão das relações do Estado Brasileiro com a educação, as perspectivas das políticas 

educacionais dos anos 1990 e a construção da qualidade social da educação”. O eixo central 

era Educação, Democracia e Qualidade Total, sendo homenageado Paulo Freire, falecido 

naquele mesmo ano.  

                                                           
76 I CONED, 1996, em Belo Horizonte (MG); II CONED, 1997, em Belo Horizonte (MG); III CONED, 1999, 
em Porto Alegre (RS); IV CONED, 2002, em São Paulo: V CONED, 2005, em Recife. 
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Além disso, mobilizado pela resistência após a promulgação da LDB, em dezembro de 

1996, culminou com a consolidação do Plano Nacional de Educação-Proposta da Sociedade 

Brasileira, explicitando concepções de ser humano, de mundo, de sociedade, de democracia, 

de educação, de autonomia, de gestão, de avaliação e de currículo “radicalmente distintas 

daquelas que os setores hegemônicos vinham utilizando”. 

 

O PNE – Proposta da Sociedade Brasileira teve como ponto de partida um 
diagnóstico de necessidades e limitações, construído com base na realidade 
nacional e através de comparações com o que ocorre ou ocorreu em outros 
países. A partir desse diagnóstico, foram elaboradas  propostas para a 
Organização da Educação Nacional, em particular para a configuração do 
Sistema Nacional de Educação, para a Gestão Democrática da Educação e 
para o Financiamento da Educação. Foram analisados aspectos significativos 
dos níveis e modalidades da educação, sendo apresentadas diretrizes e metas 
para a Educação Básica, a Educação Infantil, o Ensino Fundamental, a 
Educação de Jovens e Adultos e Educação Profissional e a Educação 
Superior. Foram também analisados os problemas e apresentada diretrizes  e 
metas relativas à Formação de Profissionais de Educação, tanto para o 
magistério como para áreas técnicas e administrativas dos diversos níveis e 
modalidades de ensino. (BOLLMANN, 2010, p. 668) 

 

A proposta produzida pelo Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública foi 

apresentada à Câmara dos Deputados em 1998, mas não foi encaminhada. Entre os anos de 

1998 a 2000, o governo alterou e adequou o Plano ao ideário partidário hegemônico. No 

início de 2001, a Lei Federal n. 10.172, de 10 de janeiro de 2001, aprovou o Plano Nacional 

da Educação – Proposta do Executivo ao Congresso Nacional (PNE/MEC). Vale lembrar, 

segundo Arelaro, em entrevista (APÊNDICE D), que “este plano foi elaborado e aprovado nas 

férias docentes de 2001”. 

 

 

3. PUC-SP e UFMG: universidade e “construção” dos espaços contra-hegemônicos em 

educação 

 

Nas entrevistas dos teóricos-educadores ficou explicitado que o espaço contra-

hegemônico conquistado em algumas universidades favoreceu o desenvolvimento e a 

divulgação das Tendências Pedagógicas Contra-Hegemônicas, a partir da elaboração, da 
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sistematização teórica e da práxis educativa. É importante destacar, neste contexto, a 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e a Universidade Federal de Minas Gerais, nos 

anos 1970-1980, em uma breve abordagem histórica aliada às trajetórias acadêmicas e 

profissionais de seus interlocutores. 

A Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), importante instituição catalisadora 

dos movimentos dos trabalhadores, principalmente entre o final dos anos 1970 e o início da 

década de 1980, contou com apoio de nomes significativos da contra-hegemonia, como 

Neidson Rodrigues, Jamil Cury, de acordo com a entrevista do professor Oder José dos 

Santos, em 2013. 

 

Eu venho de uma formação marxista ortodoxa. Fiz, na Faculdade de 
Ciências Econômicas (UFMG), o curso de Sociologia e Política. Nesse 
curso, naquele período, anos 1960 (período muito conturbado, com posições 
muito radicalizadas pelos grupos políticos da época: POLOP, PCB, AP, que 
eram muito conflitantes e davam margem a posições muito radicais), havia o 
predomínio de uma linha marxista; eu diria, hoje, que poderia ser definido 
como marxismo ortodoxo [...]. A minha prática docente, a partir desse 
período de formação, foi calcada em uma pedagogia marxista, ou seja, 
quando se tinha conhecimento da verdade colocada pelo marxismo, a partir 
daí era só esperar “as coisas” acontecerem. Quase que seria uma “Pedagogia 
da Paciência”: era só esperar, tudo estava determinado, pronto, acabado. O 
conteúdo ideológico marxista prepararia a consciência das pessoas para a 
“possível” revolução social.  

Nesse período (anos 1960), eu diria que as mudanças foram extremamente 
profundas e um aspecto na época, vivenciado aqui na Faculdade de 
Educação, que me chamou muito a atenção (eu fui das Ciências Econômicas 
para a Faculdade de Ciências Sociais, da Faculdade de Filosofia e Ciências 
Humanas, aqui na UFMG), foi que, com a Reforma77, fui transferido das 
Ciências Econômicas para as Ciências Humanas e, a partir desse fato, logo 
depois, estava trabalhando mais na área da Educação; então fui 
definitivamente para a Faculdade de Educação. 

No final dos anos 1960 e início dos anos 1970, nós viemos aqui para a 
Faculdade de Educação e, nesse período, começamos a vivenciar 
determinados tipos de mudanças muito radicais. A perseguição 
extremamente violenta do Regime Militar, a prisão de lideranças, a 
destruição das antigas lideranças partidárias, exílios, prisões [...]. Na 
Faculdade de Educação, em meados dos anos 1970, o movimento das classes 
trabalhadoras foi um marco decisivo para a minha mudança teórica. Os 
movimentos das classes trabalhadoras, nesse período, a meu juízo, pautaram 
por uma direção extremamente interessante, porque eles foram inicialmente 
contra os sindicatos tradicionais estabelecidos, contra direções partidárias, 
por uma participação muito ativa e uma luta muito grande no interior do 
próprio local de trabalho. Isso para mim estava caracterizando o que poderia 
chamar de Movimentos Autônomos. (SANTOS, APÊNDICE, C) 

                                                           
77 Reforma do Ensino Superior de 1968. 
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Oder José dos Santos afirma, na introdução de seu livro, Pedagogia dos Conflitos 

Sociais (1992), que esse espaço propiciou a vivência de uma experiência coletiva de prática 

educativa junto aos movimentos sociais, por ele denominado Movimentos Autônomos, “onde 

professores e alunos pretendiam alterar radicalmente  as relações pedagógicas”. 

 

[...] No início, era [sic] Eu e Arroyo, mas depois vieram outros colegas, 
Neidson Rodrigues, Carlos Roberto Jamil Cury, que ajudaram muito. Cada 
grupo tinha uma linha de pesquisa. O grupo que estava com Cury caminhava 
em uma direção, o que estava comigo em outra, poderíamos alterar 
determinações estabelecidas pela universidade: (outras) disciplinas, chamar 
professores de outras instituições e linhas (Saviani esteve aqui várias vezes 
colaborando; Cury o trouxe). Então, o fundamental era tudo acontecer a 
partir dessa experiência dos Movimentos Sociais. O que permitiu que o meu 
projeto de tese de titular fosse uma reflexão sobre o desenvolvimento desse 
processo. (SANTOS, APÊNDICE C) 

 

A fundação da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo78, apresentada por 

Alípio Casali (1995, p. 153-158) no livro Elite intelectual e restauração da Igreja, destaca: 

 

Em janeiro de 1940, ou seja, exatamente um ano após a realização do 
Concílio Plenário Brasileiro que concluiu pela urgente necessidade de 
criação das Universidades Católicas, o arcebispo de São Paulo, Dom José 
Gaspar de Affonseca e Silva, [...] convoca o diretor da Faculdade de 
Filosofia, Ciências e Letras de São Paulo, o Superior dos salesianos e o 
jesuíta padre Roberto Saboia de Medeiros [...] para comporem uma comissão 
encarregada de projetar a fundação de uma Universidade Católica em São 
Paulo [...] em 1942, o arcebispo de São Paulo, D. José Gaspar da Affonseca 
e Silva organiza nessa cidade um Congresso Eucarístico Nacional [...] 
terminado o Congresso D. José Gaspar preside a reunião Episcopal da 
Província, na qual se decide pela fundação de uma Universidade Católica. 
[...] Assim em 22 de abril de 1945 na primeira reunião Episcopal da 
província Eclesiástica de São Paulo sob a presidência de D. Carlos Carmelo 
(foi deliberado pelo lançamento da fundação universitária) [...] um mês 
depois, D. Carlos Carmelo nomeou uma Comissão incumbida dos estudos 
preliminares necessários à organização da Universidade. Foram escolhidos, 
[...] alguns dirigentes da “Liga dos Intelectuais Católicos”, uma organização 
dentro da Ação Popular Católica. [...] em 10 de outubro é lavrada a Escritura 
pública da “Fundação São Paulo”, entidade “mantenedora” da Universidade 
Católica de São Paulo. [...] Em 13 de agosto (de 1946) realiza-se [...] a 
sessão solene de fundação da Universidade Católica de São Paulo. [...] Em 
janeiro de 1947, Pio XII autoriza a [...] concessão do título de “Pontifícia” e 

                                                           
78 Consulte-se a apresentação da Universidade em seu sítio, na Internet (PUC-SP, 2014). 
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nomeia o Cardeal Dom calos Carmelo de Vasconcelos Mota como seu Grão-
Chanceler. 

 

Na década de 1960  a Universidade criou o Ciclo Básico de Ciências Humanas e o 

primeiro curso organizado de pós-graduação do país. A pós-graduação da PUC-SP, de acordo 

com Saviani, em entrevista concedida em 2013, apresentou certa peculiaridade, primeiro 

porque mantinha uma dimensão autônoma com relação à graduação e, em segundo lugar, os 

programas se organizaram por área de concentração, tornando-se cada um deles uma área: 

 

[...] se organizou como um setor [...] distinto da graduação. O setor de 

pós tinha coordenações, professores, sem necessariamente ter vínculo 

com a graduação. Depois houve um movimento no sentido de que os 

professores da pós tinham que ter carga horária na graduação. Mas 

mantinha os setores separados. A pós-graduação funcionava no quarto 

andar, no prédio novo; tinha uma dimensão autônoma em relação à 

graduação, às faculdades, aos centros, aos departamentos.  

[...] Outra peculiaridade na PUC-SP: os programas se organizaram por 

área de concentração. Então, em lugar do programa ter várias áreas, 

cada programa é uma área [...]. Hoje há três programas na área de 

Educação: Filosofia, que passou a História, política e sociedade; 

Educação: Currículo; e Psicologia. Filosofia da Educação mudou, 

Psicologia da Educação continua e Supervisão e Currículo mudou para 

Educação: Currículo, com mudança interna do corpo docente, que 

ocorre normalmente como parte da circulação. (APÊNDICE A) 

 

Para apresentar a primeira peculiaridade da PUC-SP, ou seja, a organização da pós-

graduação como um setor distinto da graduação, é importante apresentar as trajetórias 

acadêmica e profissional de Dermeval Saviani e de José Carlos Libâneo, entrelaçadas com o 

percurso tomado pela PUC-SP nesse período (anos 1960-1970). 

Os rumos da reforma da Universidade e a articulação da pós-graduação pelo professor 

Joel Martins são transcritos a seguir (SAVIANI, APÊNDICE A): 
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Na PUC, a Educação surgiu com a Psicologia da Educação, organizada pelo 
professor Joel Martins, antes da década de 1970. [...] O professor Joel 
descobriu que havia doutor “dando sopa” no ciclo básico, na Cadeira 
Problemas Filosóficos e Teológicos da Educação. [Tratava-se do] prof. 
Newton Aquiles von Zuben, que fez doutorado em Lovaina, Bélgica. Ele 
chamou Aquiles e falou: “Vamos começar a organizar o programa de 
Filosofia da Educação?” Naquele momento [eu] era professor na PUC, o 
Severino também, e nos estávamos inscritos para o doutorado direto. Isso foi 
antes da regulamentação, em 1968.  

Eu comecei a lecionar lá na PUC-SP em 1967, na Cadeira de Psicologia da 
Educação, por convite do Joel, que era do Departamento de Pedagogia. 
Naquela época, ele tinha vindo do behaviorismo e estava transitando para 
fenomenologia; estava preocupado com a Filosofia da Educação do curso de 
Pedagogia, por que o professor que ministrava a aula era um americano e o 
contrato dele ia vencer em julho de 1966 e ele voltaria para os EUA.  

Eu tinha sido seu aluno na Licenciatura (Psicologia da Educação: 
adolescência e aprendizagem), mas não tinha contato direto com ele. No 
final de 1965, terminado o terceiro ano de Filosofia, certa vez eu fui levar o 
recado de um colega para ele (Joel) e quando eu entreguei a ele o recado do 
colega, ele me disse, à queima roupa: “Você não gostaria de se especializar 
em Filosofia da Educação?” Eu já tinha sido sondado pelo Nagamine, que 
era secretário da Filosofia, Ciências e Letras, e pelo padre Enzo Campos 
Gusso.  

Estava um movimento de reforma da faculdade, que era muito tradicional 
com os catedráticos, ainda na visão escolástica. Esse movimento de 
reformulação da faculdade estava propondo um curso lato sensu, 
Especialização em Educação Internacional, em convênio com Universidade 
Católica de Washington. No curso participariam 10 alunos, cinco 
americanos e cinco brasileiros [...]. Esses cinco seriam escolhidos da área de 
Ciências Humanas, um aluno da psicologia, [um aluno] da sociologia, [um 
aluno] da economia, [um aluno] da pedagogia e [um aluno] da filosofia. 

O Nagamine me procurou, dizendo que eu poderia ser o representante da 
Filosofia da Educação nesse curso de Educação Internacional. Eu sabia que 
o Joel trabalhava em articulação com Nagamine; ele estava envolvido nessa 
questão da faculdade, que depois virou reforma da universidade. Então, 
quando ele me fez essa pergunta eu lhe disse: “Joel, o Nagamine já me 
consultou sobre o assunto e eu estou inclinado a aceitar”. 

Então, ele me disse a razão da pergunta: a cadeira de Filosofia da Educação 
do curso de Psicologia estava sendo dada por um professor americano e o 
contrato dele terminaria em julho; ele voltaria para os EUA e eu já podia 
começar. Então eu disse: “Joel, então a coisa é mais séria do que eu estou 
pensando; vamos conversar com o Nagamine?”  

Descemos as escadas do prédio velho (não existia o prédio novo ainda), 
falamos com o Nagamine; o Joel expôs para ele o plano. O Nagamine falou: 
“mas acho que ele tinha condições de participar também daquele outro 
projeto”. O Joel falou: “uma coisa não exclui outra, vai dando trabalho para 
ele”. 

[...] Eu trabalhava de manhã; era bancário, porque precisava sobreviver, e 
tinha que continuar no banco. Além disso, foi criada, em 1966, uma opção 
[...] chamada Problemas Especiais de Educação. Matriculei-me nessa opção 
[...]. O Joel me deu algumas leituras para eu fazer sobre fenomenologia: 
Husserl, Merleau-Ponty, Dilthey. [...] No final de março ele me perguntou 
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como estavam indo as leituras; eu disse: “devagar; você há de convir que, 
fazendo o quarto ano, mais opção, trabalhando em banco de manhã, não 
sobra muito tempo para leituras extras [...]”. Em julho, vagou a cadeira e ele 
assumiu interinamente como professor do departamento de Pedagogia pelo 
segundo semestre, até que se convidasse um professor. Enfim, ele me 
indicou como monitor (eu era quartanista). Ao distribuir as aulas, ele [Joel] 
ficou com uma aula ou duas; ele disse que ia fazer orientação de leitura e 
para eu assumir as outras duas aulas. Eu perguntei: “Joel, o que eu vou fazer 
com essas duas aulas?” Ele falou: “vai desenvolvendo seu plano”. Então, eu 
trabalhei com alunos do terceiro ano aquele programa de Filosofia da 
Educação que depois foi para o MEC, para reconhecimento do curso.  

Tendo me formado, eu comecei a lecionar, só que, então, chamaram o prof. 
Casimiro. Ele tinha se formado na Pedagogia da USP, lecionou na Filosofia 
na Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de Rio Preto, mas, com o golpe 
de 1964, perdeu os cargos por decisão arbitrária do governador Adhemar de 
Barros; alegavam subversão. Ele foi para São Paulo, sete filhos, estava 
vendendo Barsa. Então a faculdade, que estava em reformulação, descobriu e 
o convidou para assumir a cadeira de Filosofia da Educação, que havia 
vagado, e eu fui indicado para assistente da cadeira; fizeram a distribuição 
das atividades.  

Em seguida, com a reforma da universidade, ampliaram-se as turmas; ele 
passou à História e eu assumi inteiramente a Filosofia (eram duas disciplinas 
do curso de Pedagogia). Todas as disciplinas da Pedagogia eram ministradas 
pelo departamento de Pedagogia. Naquela época, departamento e curso 
praticamente se identificavam, pertenciam ao departamento todos os 
professores que ministrassem a disciplina naquele curso, que podia ser mais 
de um.  

No caso do Joel, por exemplo, ele era professor do Curso de Pedagogia e 
integrava o Departamento de Pedagogia. Na medida em que ele lecionava no 
curso de Psicologia, ele pertencia ao departamento de Psicologia. Nesse 
momento era só graduação e o Joel começou a articular a pós-graduação, 
primeiro com Psicologia da Educação, depois, em 1970, ele chamou Aquiles 
von Zuben para iniciar Filosofia da Educação.  

 

No contexto da transição para aplicação das determinações da Reforma de 1968, a 

estrutura da Universidade modifica as regras para a titulação de Doutorado, que antes era 

Doutorado Direto. Saviani, sob a orientação do professor Joel Martins, é titulado em 1971 e 

começa a lecionar na pós-graduação em 1972, quando se inicia o Programa de Estudos Pós-

Graduados em Filosofia da Educação, mestrado, sendo que em 1977 foi criado o doutorado no 

Programa Educação: Filosofia da Educação. 

 

[...] O Joel tinha muitos orientandos que ele acolhia. Então sugeriu que nos 
inscrevêssemos na PUC [...]. Eu me inscrevi no início de 1968 e comecei o 
desenvolvimento dos trabalhos da tese. Nesse meio tempo, implantaram a 
regulamentação, pegamos essa transição. A inscrição foi mantida, mas 
tínhamos que cumprir créditos (que seriam 9 créditos distribuídos em 3 
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disciplinas), elaborar a tese e defender. Eu fiz disciplina com o professor 
Maurício Tragtenberg, Lógica do conhecimento científico; foram 
organizados dois seminários coordenados pelo Aquiles. Fiz junto com o 
Severino (orientando do Andrea Franco Montoro); em 9 de novembro de 
1971 ele defendeu a tese dele; em 18 de novembro, eu defendi a minha 
(orientando do Joel Martins). 

A partir de 1972, então, passamos a trabalhar na pós-graduação, junto com o 
Aquiles e com Geraldo Tonaco (que tinha defendido a tese em Lovaina, 
estava no Canadá e o Aquiles o chamou). Havia uma quinta professora: 
Maria Fernanda Seixas Beirão, portuguesa, havia defendido tese na PUC 
sobre Psicologia Fenomenológica. Ela também integrou essa equipe que 
começou o Programa de Estudos Pós-Graduados em Filosofia da Educação, 
mestrado. (SAVIANI, APÊNDICE A) 

  

A outra peculiaridade na PUC-SP, ou seja, a organização dos programas por área de 

concentração, era traduzida pelo fato de que cada programa é uma área e não se articularam 

horizontalmente tornando-se programas autônomos. 

 

Paralelamente, havia os Estudos Pós-Graduados em Psicologia da Educação, 
que o Joel coordenava, e era por área; depois veio a ser criado o Programa de 
Estudos Pós-Graduados de Supervisão e Currículo.  

[...] Quando foi criado o doutorado, em 1977, pensou-se em fazer um 
programa com varias áreas. O programa que começou o doutorado foi o de 
Filosofia da Educação, mas foi criado como programa de doutorado em 
Educação: Filosofia da Educação. A ideia era que, em seguida, se a 
Psicologia também passasse a atuar no doutorado, ela seria outra área de 
concentração desse programa; o mesmo aconteceria com Educação: 
Currículo, mas a tradição de área era tão forte que essa integração horizontal 
não vingou; acabou vingando aquela vertical. O que aconteceu em seguida é 
que a Psicologia também passou a atuar no doutorado na forma de Programa 
Pós-Graduado em Psicologia da Educação, articulado com o mestrado. 

O mestrado passa a ser doutorado. Como tinha três programas distintos em 
nível de mestrado, a ideia de fazer um programa articulado verticalmente de 
doutorado não vingou e fizeram-se três programas articulados verticalmente. 
Ele continua assim; agora os três atuam no mestrado e doutorado, mas são 
três programas autônomos.  

Filosofia passou por dois outros estágios. Antes de eu sair de lá, houve uma 
tentativa, que acabou não vingando, de criar outra área de concentração 
dentro do Programa de Filosofia da Educação; então, ficou Programa de 
Estudos Pós-Graduados, com duas áreas: Filosofia da Educação, que já 
estava consolidada, e Educação Escolar Brasileira, mas essa área acabou 
não vingando. Em outros momentos, o Programa ampliou sua abrangência 
para ser Programa de Estudos Pós-Graduados em História e Filosofia da 
Educação: acoplou História. [...] Depois que eu fiz livre docência, em 1976, 
teve pressão para eu assumir tempo integral aqui na Unicamp, [...] eu não 
podia mais continuar na PUC. [...] Mudei-me para Campinas em janeiro de 
1989 e, ao me desligar da PUC, deixei a coordenação. A Mirian Warde 
assumiu a coordenação e o Programa foi se voltando mais para História, 
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Política. No segundo momento, eles consideram que o núcleo não era mais 
Filosofia da Educação, então passou a se chamar História, Política e 
Sociedade, que é o nome atual. (SAVIANI, APÊNDICE A) 

 

O Grupo de Estudos Gramscianos, organizado por Saviani, representou uma 

oportunidade única em termos de “novas leituras” marxistas em tempos de intensos debates 

da esquerda (anos 1970-1980). Lisete Arelaro, José Carlos Libâneo e muitos outros 

intelectuais da contra-hegemonia participaram dessa iniciativa, que marcou a formação 

política de várias gerações. 

Afirma Lisete Arelaro: 

 

Eu fui aluna dele [Saviani]. Participava na PUC-SP do grupo de doutorandos 
nos anos 1970 (a USP era mais convencional na relação aluno-professor). 
Saviani, numa ação inovadora, fazia debates no seu grupo de orientandos (a 
quem eu me filiei). Era um grupo muito interessante: Gaudêncio Frigotto, 
Cunha, Cury, o Neidson Rodrigues (que atuou na Secretaria da Educação em 
Minas Gerais, hoje falecido). Era um grupo de elite; lá, li Gramsci com 
Saviani. Era muito interessante esse espaço que Dermeval abriu na pós-
graduação; era único (eu não conheço outro lugar que existia). O seu projeto 
de tese era levado para debate antes da qualificação (dos primeiros debates 
saiu a necessidade de começarmos com Gramsci). Foram dois semestres 
intensos. Para discutir o Estado em Gramsci (que não é um conceito fácil), 
cada um tinha que apresentar a obra independente da sua posição; era uma 
dinâmica muito interessante. Foi um privilégio histórico. (APÊNDICE D) 

 

José Carlos Libâneo destaca, em seu depoimento, os anos de mestrado e doutorado na 

PUC-SP, a partir dos “detalhes (dos fatos) que são importantes, pois as concepções teóricas 

estão enraizadas na trajetória da vida de cada um de nós, nas opções que fizemos”: 

 

O Dermeval começou o Programa de Pós-Graduação da PUC já com 
intenções de construir uma pedagogia fundada no marxismo. Nessa época 
não tinha CAPES, a Anped estava começando e não havia curso de mestrado 
como hoje existe (cerca de 150); o pessoal fazia cursos fora do país. O 
Dermeval fez o doutorado sem ser mestre, porque foi reconhecido o trabalho 
dele. A fina flor do pensamento do campo da educação acabou fazendo o 
doutorado com ele (Saviani), então o Celestino (eu sou, digamos, a terceira 
geração), Guiomar, o Cury. Ele tem textos em que menciona esses nomes. 
[...] Dois ou três anos depois, o professor Joel Martins, uma pessoa 
fantástica, deweyano de carteirinha, acabou “fazendo a minha cabeça”; eu 
fui fazer algumas disciplinas na Pedagogia (eu fazia Filosofia). O Joel tinha 
começado o mestrado em Psicologia da Educação na PUC-SP, 
pioneiramente no Brasil, coordenou mestrado em Psicologia da Educação 
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(eu fui da primeira turma) e o Joel, junto com o Sociólogo do Trabalho, 
Pastore, fundou o curso de Sociologia da Educação.  

Em 1975 [...] fui cassado pelo Regime Militar aqui em Goiânia. Eu tinha 
sido militante de esquerda quando fui para PUC, junto com o Dermeval, me 
enfronhei no Centro Acadêmico e, na época, havia na Igreja Católica 
movimentos como a JUC. Até certo momento a hierarquia católica protegeu 
a JUC (que era muito forte na PUC) e tinha muita influência no movimento 
estudantil. Em algum momento, a Igreja não deu conta de segurar o que eles 
poderiam estar chamando de esquerdização ou leninização da JUC. Então, 
setores da JUC resolveram fundar a Ação Popular (AP). Eu fui integrante 
ativo da AP e, como éramos da Filosofia, cuidávamos da formação teórica 
da militância da AP na PUC. O Dermeval sempre foi mais retraído; eu 
também sou retraído, mas, por algum motivo, entrei no fogo. Fui da diretoria 
do CA, militei e por aí começou (década de 1960). Quando ocorreu o Golpe 
Militar em 1964, Dermeval e eu começamos a Filosofia na PUC. Nesse 
período de militância (eu fazendo Filosofia no quarto ano), chegou da 
Bélgica o Severino (ele fez até o quarto ano de Teologia e, na época de se 
ordenar, ele saiu, foi para PUC), que se tornou nosso professor de Filosofia 
Contemporânea [...]. O reencontro com Dermeval [foi] em agosto de 1980, 
com a Lei da Anistia. Como fui cassado, devolveram meu cargo na Federal; 
eu fui castigado suficientemente, quem sabe eu consiga um prêmio de me 
liberarem para fazer o meu mestrado; acho que falaram: “Esse comeu o pão 
que o diabo amassou, vamos deixá-lo fazer mestrado”. Em condição normal, 
a academia é muito fechada e muito interesseira: “imagina! mal voltou, já 
quer fazer mestrado?” Mas eu fui fazer mestrado na PUC, em 1981. O 
Dermeval estava com muitos orientandos e quem estava disponível era a 
Rose Neubauer. Naquele momento, ela trabalhava com marxismo, depois 
degringolou, mas foi minha orientadora até a defesa (isso está no Memorial). 

Isso tudo foi ocorrendo depois de minha tese de mestrado (fiz o doutorado na 
sequência do mestrado). Então, eu fiquei seis anos em São Paulo, fazendo 
mestrado e doutorado. A partir do mestrado e, depois, quando comecei o 
doutorado, agora com Dermeval como meu orientador, eu compus minha 
tese de doutorado, que denominei Fundamentos do trabalho docente: 
introdução teórica à Pedagogia e à Didática. Pretensioso, queria fazer um 
manual e acabou sendo um manual mesmo, de 300 páginas. Desde o começo 
do mestrado comecei a formular minha proposta [...]. No final do mestrado, 
eu comecei a ficar conhecido e comecei a fazer palestras, fui organizando 
textos. A Selma Pimenta, muito minha amiga, trabalhamos juntos no 
Experimental da Lapa durante seis anos (a Selma já estava envolvida com 
estudos de didática), ela me disse: “por que você não organiza todos esses 
textos e publica?” Eu disse: “não me passa pela cabeça isso”. Mas, enfim, 
decidi, organizei o material e dali saiu o meu primeiro livro: 
Democratização da escola pública, que já tinha o nome de Pedagogia 
Crítico-Social dos Conteúdos. (LIBÂNEO, APÊNDICE B) 

 

A esse respeito, Dermeval Saviani79, em recente publicação80, reflete sobre a 

experiência, creditando o êxito ao fato de que, ao subordinar “a erudição ao “objetivo de dar 

                                                           
79 Desde o final da década de 1980, Saviani passa a atuar na UNICAMP em tempo integral. 
80 Veja-se Sobre a recepção de Gramsci na educação brasileira (SAVIANI, 2013, p.  11-16). 
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conta das questões concretas postas pela prática histórica”, expressava uma fina sintonia 

metodológica com o entendimento do próprio Gramsci quanto ao significado do estudo e do 

papel do trabalho intelectual”. (SAVIANI, 2013, p. 13) 

 

[...] a começar pela experiência, de certo modo inaugural, realizada no 
primeiro semestre de 1978, na disciplina “teoria da educação” do Programa 
de Doutorado em Educação da PUCSP.  Sobre essa experiência observei, em 
outro texto (SAVIANI, 2009), que ela foi, na verdade, uma primeira 
aproximação ao pensamento e à obra de Gramsci, com todas as limitações aí 
implicadas [...]. Em outras palavras, retomando uma passagem gramsciana 
citada por Paolo Nosella, eu e toda aquela primeira turma do doutorado 
fomos os “profanos” que ousamos “nos aproximar demais de Gramsci”, 
pulando a cerca dos “arames farpados cheios de espinhos eruditos e de 
sentinelas que gritavam “alto lá!”“ (NOSELLA, 2004, p.  33), tentando 
impedir a nossa aproximação como, no dizer do próprio Gramsci, 
costumavam fazer os comentaristas em relação aos livros de Dante. Diante 
dessa constatação, parece oportuno recomendar aos que analisam 
criticamente aquela experiência, assim como a apropriação de Gramsci por 
parte dos educadores brasileiros, que, ao constatarem corretamente os 
limites, em especial no que se refere ao caráter abstrato, isto é, à leitura não 
suficientemente historicizada de um autor historicista por excelência como é 
o caso de Gramsci, não incidam na mesma contradição fazendo uma análise 
também abstrata e a-histórica daquela experiência. Com efeito, a leitura de 
Gramsci feita pelos educadores brasileiros na década de 1980 foi a leitura 
possível nas condições históricas então vividas e só no quadro dessas 
condições ela pode ser adequadamente compreendida. (SAVIANI, 2013, p. 
12-13) 

 

No período da Ditadura Civil-Militar, a PUC contratou intelectuais de esquerda, 

aposentados compulsoriamente pelos militares, como Florestan Fernandes, Octavio Ianni, 

Bento Prado Jr., José Arthur Giannotti e Paulo Freire, quando do retorno do exílio. Sobre esse 

período, o depoimento do professor Dermeval Saviani e da professora Lisete Arelaro 

esclarece: 

 

[...] após a Anistia, em 1979, o Paulo Freire estava voltando para o Brasil. 
Estávamos na expectativa, tanto a Unicamp como a PUC abriram as portas. 
Na época, o prof. Casimiro, vice-diretor acadêmico, me chamou e disse: “o 
professor Paulo Freire está chegando. Vamos contratá-lo em período integral 
sem nenhuma condicionante, mas, como você sabe, essa instituição depende 
de carga didática, [...] então eu gostaria que você previsse na pós-graduação 
uma disciplina para ele”. [...] não havia nem tempo hábil para contatá-lo 
então previ para o próximo ano a disciplina Alternativas em Educação 
Popular. [...] Quando ele chegou, foi conversar comigo; eu expus, ele falou: 
“está ótimo”. Disse que estava limitado em trinta vagas para que ele pudesse 
trabalhar com certa tranquilidade. Sabíamos que havia muita pressão; ele 
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ficou muito tempo fora, mas as suas obras circularam. Então, nós estávamos 
fazendo um trabalho, mostrando ao Freire que ele não era apenas um 
professor visitante; ele veio para ficar [...]. Quem não pudesse se matricular 
agora, poderá fazê-lo nos próximos períodos letivos. A pressão era muito 
forte. Surgiu uma ideia de consultá-lo para abrir uma segunda turma da 
mesma disciplina. Então, abriram duas turmas, dois horários. [...] Quando eu 
o convidei para o doutorado, eu mostrei para ele o programa, as disciplinas. 
No ano anterior, quando ministrou disciplina para o mestrado, com seu 
espírito antiburocrático, antiformalista, discutia com os alunos os temas de 
interesse [...]. (SAVIANI, APÊNDICE A) 

 

A USP, que era o centro de produção de ideias da esquerda, depois do 
enfrentamento na Maria Antônia (com o Comando de Caça aos Comunistas), 
entre outras repercussões, vários professores foram aposentados 
compulsoriamente. Então, a PUC os chamou para lecionar. Fui aluna do 
Florestan, do Otavio Ianni. Na sala do Otavio Ianni era muito interessante: 
éramos dez matriculados regularmente e na sala tinha uns trinta e quatro 
alunos mais ou menos; o restante eram lideranças de grupos de esquerda, o 
PCdoB, a POLOP etc.; pelo menos uns oito grupos de esquerda 
“funcionavam regularmente” na Ditadura. (ARELARO, APÊNDICE D) 

 

O ano de 1977 foi emblemático para a Universidade (PUC-SP). Aconteceu a 29ª 

Reunião da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), proibida em 

universidades públicas pelo Governo Militar; ato de estudantes em frente ao TUCA festejava 

o 3º Encontro Nacional de Estudantes, a reorganização do movimento estudantil e da União 

Nacional dos Estudantes (UNE), que atuava na clandestinidade. Esses fatos desencadearam 

violenta reação por parte do Governo, que enviou tropas da Polícia Militar, chefiadas 

pessoalmente pelo Secretário de Segurança Pública, Erasmo Dias, que invadiram o campus 

Monte Alegre, atirando bombas sobre os manifestantes, prendendo professores, alunos e 

funcionários.  

Na análise da professora Lisete Arelaro (APÊNDICE D), esses fatos desencadearam, 

ao longo da década de 1970, precisamente de 1979 em diante,“a ‘redemocratização’, [como] 

processo vivo de mobilização popular [que desembocaria] no Movimento de Diretas Já”. 

 

Em 1977, a SBPC realizada na PUC foi uma reunião “quase de esquerda”. 
De 1979, avançando para as décadas de 1980-90, as deliberações deste 
encontro serão referência para muitas mudanças, por exemplo: 1.a CNTE 
(Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação) deixa de ser uma 
associação de professores e passa a ser uma confederação (hoje, a maior de 
trabalhadores da educação no Brasil); 2.cria o Partido dos Trabalhadores; 3.a 
CUT se organiza; 4.cria a ANDE, publicando revistas com proposta de 
atuação crítica nas escolas (na qual participava Dermeval Saviani, Selma 
Garrido, Guiomar Namo de Melo); 5.temos a criação da ANDES 
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(Associação Nacional de Docentes do Ensino Superior); 6.as associações 
nacionais foram criadas com incentivo da Capes, se desligam num 
movimento de autonomização das entidades científicas. De 1979 em diante, 
com a “redemocratização” o processo vivo de mobilização popular vai 
desembocar no Movimento de Diretas Já. 

[...] A PUC foi uma referência; hoje, não é. Na verdade, ela é mais 
reacionária que muitas outras: a entrada do Bradesco como responsável por 
todas as dívidas mudou bastante. Naquele período (1970-1980), era o espaço 
acadêmico de maior abertura. Não sou adepta da “teoria das personalidades”, 
mas eu diria que, dependendo de quem está no momento não é nada casual. 
D. Paulo Evaristo Arns81 foi um catalisador destas questões; tudo era feito 
com aval dele, que apoiava explicitamente alguns movimentos e sempre 
esteve atento. Não é por acaso que o Vaticano e os bispos mais 
conservadores do Brasil vão tentar impedi-lo, como, aliás, conseguiram. 
(ARELARO, APÊNDICE D) 

 

Edson Passetti, professor do departamento de Ciências Políticas (PUC-SP), ressalta a 

relação da Universidade com o movimento anarquista nos idos dos anos 1980-1990 e de sua 

atuação na instituição: 

 

Na PUC, introduzi a reforma curricular; o anarquismo passou a ser matéria 
regular do curso de Ciências Sociais; então, foi o primeiro lugar onde o 
anarquismo tornou-se matéria curricular de curso. Na UNICAMP, a 
Margareth Rago, historiadora, fez sua tese de doutorado, que balançou o 
ambiente, falando das mulheres anarquistas, inclusive já desenvolvia 
pesquisa sobre o anarquismo [...]. Ela foi introduzindo na graduação da 
UNICAMP curso optativo sobre anarquismo. Nessa época, também o Silvio 
Gallo se dedicou à reforma curricular. A Maria Oly Pey, em Santa Catarina. 

                                                           
81 Discurso da Profª Dóris de Faria na cerimônia de concessão do título de Doutor Honoris Causa ao Cardeal 
Dom Paulo Evaristo Arns- 17 de dezembro de 2002. 

Iniciou sua atuação na arquidiocese vendendo o Palácio Pio X para dar início à “Operação Periferia”. Sua 
obra, ao longo de todo o período nesta arquidiocese é monumental e de impacto definitivo na organização 
popular. Contribui definitivamente para a redemocratização deste país. Todas as suas ações estão voltadas 
para a diminuição das injustiças sociais, muitas iniciativas acontecem em sua arquidiocese, mas merece 
especial referência o seu trabalho em defesa dos presos políticos e dos refugiados das ditaduras latino-
americanas [...]. Solidariza-se com os movimentos operários e as grandes greves ocorridas no ABC. As 
CEBs elegem a defesa dos direitos humanos como em primeiro lugar para o trabalho da CNBB, padres e 
todos os cristãos brasileiros. Com a morte do operário Santo Dias da Silva montou a Comissão 
Arquidiocesana de Direitos Humanos. De 1970 a 1986 [...] Muitas foram as ocorrências emblemáticas e 
Dom Paulo enfrentou-as todas: a morte do estudante Alexandre Vanucchi Leme; a cassação da Rádio 9 de 
Julho (1973); a morte do jornalista Wladimir Herzog, torturado no DOPS de S.P. ; a invasão da PUC/SP 
(1977) e, tempos depois (1984) os dois incêndios de seu teatro, TUCA. Inúmeros foram os interrogatórios 
de presos políticos que Dom Paulo pôs-se presente, adentrou em inúmeras cadeias, buscou informações 
sobre desaparecidos etc. [...] Teve a colaboração decisiva de muitos, especialmente as grandes 
personalidades brasileiras reunidas na Comissão de Justiça e Paz da arquidiocese, como Dalmo Dallari, 
José Carlos Dias, Fábio Comparato, José Gregori, o advogado Greenhalg, Carvalho de Jesus e Nadir 
Kfouri, além do pastor James Wright; a dedicação de Waldemar Rossi, operário da Frente Nacional do 
Trabalho; e de Plínio de Arruda Sampaio. (UNB, 2002) 
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A entrada do anarquismo aconteceu em várias perspectivas: seja como 
pesquisa histórica, situando outra perspectiva relativa àquilo que era 
considerado “fim do anarquismo”, seja a pesquisa na área de educação, 
mostrando os desdobramentos da Pedagogia Libertária, com Gallo e Oly 
Pey, seja comigo, aqui [na PUC-SP], enfatizando mais o aspecto político do 
anarquismo. Obviamente, Maurício Tragtenberg tinha feito isso, mas eu 
fiquei concentrado nessa história. A Universidade brasileira passou a ter 
certo respeito pelo anarquismo e não mais a considerá-lo algo do passado. 

[...] O anarquismo volta à cena; e sem a PUC isso não seria possível, pois, 
desde o fim da Ditadura Militar (a PUC era um espaço de liberdade), foi 
possível levantar o anarquismo. Aqui, teve o primeiro curso livre de 
anarquismo, foi a primeira universidade que introduziu o anarquismo no 
currículo, foi aqui que aconteceu “Outros quinhentos”, em 1992: trouxe 
gente do mundo inteiro. 

 [...] particularmente, acredito que, sem a PUC, todo esse movimento (das 
tendências contra e anti-hegemônicas) não teria acontecido. É importante 
entender que isso só foi possível (não pelas autoridades), mas pela sua 
prática de luta contra a Ditadura, que introduziu a prática de liberdade e as 
lutas mais diferentes possíveis, incluindo a dos anarquistas. [...] A PUC é 
uma referência na história da universidade brasileira do século XX; todos 
que você mencionou em sua tese – Saviani, Libâneo, Freire, Tragtenberg, 
enfim – todos passaram pela PUC. O Freire passou por aqui, voltou pra cá, 
morreu aqui. O Florestan Fernandes, Paulo Resende e muitos outros. O 
“mundo bacana” estava aqui. Isso propiciou que ela se tornasse um centro de 
referência. (PASSETTI, APÊNDICE E) 

 

Desde a organização pioneira da pós-graduação, as repercussões da Reforma 

Universitária de 1968, para as sucessivas turmas de mestrado e doutorado, o enfrentamento do 

governo repressivo dos anos de Ditadura, a aproximação e a discussão que fundamentaram na 

década de 1980 as contra-hegemonias, as reformas curriculares dos anarquistas, o 

acolhimento aos anistiados – entre eles o educador Paulo Freire, que lecionou na PUC-SP até 

seu falecimento, em 1997 –, enfim, todos os elementos agregadores permitiram, naquela 

oportunidade, caracterizar a universidade como um espaço contra-hegemônico. 

 

 

4. Anarquismo e educação: para além da contra-hegemonia 

 

O anarquismo ganha um espaço particular neste estudo pela peculiaridade que 

apresenta, ou seja: primeiramente, por sua relevância histórica e combativa, participando de 

manifestações libertárias ao longo de décadas; segundo, pela dedicação e pelo empenho em 

disseminar uma proposta pedagógica libertária; e em terceiro lugar, por se definir a partir de 
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uma perspectiva que vai além da proposta contra-hegemônica, pois acredita que a conquista 

do poder não é o caminho para a construção de uma sociedade mais justa, mas, sim, a prática 

para a libertação, o que, em última instância, significa lutar contra a opressão do ser humano. 

O anarquismo não é uma prática monitorada por instituição ou pessoa, ao contrário, 

desde o surgimento desse movimento, enquanto ação revolucionária, vários caminhos foram 

traçados, sem que, no entanto, seu eixo central – liberdade e ação – fosse questionado.  

O resgate das práticas anarquistas na educação torna-se importante não apenas para 

preservar a memória libertária, mas para apresentar suas propostas, que guardam atualidade 

nos anseios e necessidades da sociedade, haja vista a inspiração dos movimentos juvenis do 

início desse século.  

A entrevista realizada com prof. Dr. Edson Passetti, na PUC-SP, em outubro de 2013, 

aliada a um breve resgate histórico, dará o tom desta abordagem. 

 

O anarquismo tem algo muito bacana: ele se orienta pelas práticas e não 
pelas correntes de pensamento. Então, você não tem o bakunismo, o 
proudhonismo, o malatestianismo, mas práticas: anarco-individualistas, 
anarco-coletivistas, anarco-comunismo, anarco-ecologistas, anarco-tudo. O 
anarquismo não gira em torno da genialidade de alguém, mas gira em torno 
das práticas de muitos. Os homens e as mulheres que escreveram sobre as 
práticas libertárias realizam escritas analíticas a partir de acontecimentos. 
Não há uma proposta única para o fim das desigualdades, por que cada 
prática se dá segundo as condições que as pessoas estão vivendo; por 
exemplo, falar da escola anarquista aqui do Brasil é falar a respeito dos 
operários e de suas famílias, de seus filhos e de como alfabetizá-los. O jeito 
de fazer era diferente, então se alfabetiza através da imprensa anarquista, dos 
romances sociais, em uma relação direta com o que se faz. (APÊNDICE E) 

 

Os anarquistas históricos condenavam todo governo baseado na força e consideravam 

o Estado coercitivo, incompatível com a liberdade humana. As grandes desigualdades 

impostas pelo capitalismo industrial, no século XIX, levaram alguns pensadores a propor 

novas formas de organização e práticas de justiça social, por meio de movimentos coletivistas 

que buscavam a conquista do máximo de liberdade para o indivíduo. 

Segundo Passetti e Augusto, em seu livro Anarquismo e educação, 
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a liberdade do anarquista não é a mesma do liberal; enquanto para estes ela 
se aninha às leis, às punições e aos direitos universais; nos anarquistas ela 
está nas experimentações que levam a dar forma à impaciente liberdade. [...] 
A liberdade do anarquista não é a mesma do comunista, para quem somente 
a instituição de uma sociedade igualitária pelo governo do Estado nas mãos 
dos condutores da consciência emancipadora anunciará, no futuro, pelo 
planejamento da extinção do Estado, o reino da liberdade [...] os anarquistas 
partem do oposto: é pela abolição do Estado que a vida libertária suprimirá 
as necessidades, ultrapassando a era da propriedade (estatal e privada) pela 
posse, pela anarquia. (2008, p. 85) 

 

Na conduta anarquista ressoa “certa religiosidade” pelo avesso e isso decorre das 

condições em que o anarquismo vai se firmando no cenário mundial, desde o século XIX. Por 

exemplo, no Brasil a expansão da economia cafeeira e a progressiva extinção da escravidão 

negra levaram a elite paulista a organizar uma política imigratória que propiciou a entrada de 

imigrantes europeus, solucionando “aparentemente”, desta maneira, a questão da mão de obra. 

No entanto, os estrangeiros que aqui chegaram apresentaram resistências tenazes, 

preservando suas tradições, sistemas de valores e costumes. E, além disso, progressivamente, 

aderiram às bandeiras de luta levantadas pelos anarquistas e anarco-sindicalistas, inspirando-

se nas ideias de Bakunin (1814-1876), lembrado como uma das maiores figuras da história do 

anarquismo e um oponente do marxismo, assim como Erico Malatesta (1853-1932) e Oreste 

Ristori (1874-1943), entre outros. 

 

Quando os anarquistas aportaram, em 1808, não havia escola para gente 
pobre. Arthur Campagnoli fundou a Colônia Anarquista de Guararema, 
dividindo terras adquiridas com companheiros provenientes de vários países. 
Em 1890, chegou Giovani Rossi e instalou no Paraná a Colônia Cecília, 
projeto bancado, paradoxalmente, pelo Imperador Pedro II. Ambas 
compunham maneiras livres de viver e de educar, em que estava em jogo 
superar as condições monogâmicas do amor e do sexo, a referência à 
propriedade privada, o deslocamento do poder central para autoridades em 
assuntos e técnicas de produção, mas não havia preocupação específica com 
a escola. Foi com a propagação do ideário anarquista que as associações de 
classe propuserem escolas para os operários e seus filhos. (PASSETTI; 
AUGUSTO, 2008, p. 55) 

 

Portanto, era imprescindível para os anarquistas a conscientização dos trabalhadores 

sobre a realidade social, o que se manifestaria em ações direta para a construção de outra 
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sociedade, sendo de fundamental importância a propaganda e difusão desses ideais nos 

jornais, nas revistas, no teatro e nas escolas libertárias82. 

Desta forma, a Pedagogia Libertária83 compreende que a formação intelectual e a 

construção dos saberes a partir das experiências (práticas) promove a transformação da 

sociedade e do indivíduo num sentido libertário e autogestionário, com base na participação 

em assembleias, conselhos, eleições, reuniões e associações.84  

As escolas de educação libertária, além de contestarem a pedagogia tradicional, eram 

tidas como uma das poucas opções de educação da classe trabalhadora, atendendo à educação 

de adultos e ao ensino profissional. 

 

A educação anarquista contempla a instrução integral e o exercício 
emancipador. Vai à fronteira do Iluminismo para dele extrair o melhor para 
os trabalhadores. A instrução integral, portanto, confrontava a maneira 
uniforme de educar da escola estatal, clerical e privada, ao mesmo tempo em 
que escrevia no papel em branco maneiras inéditas e livres de lidar com as 
crianças, jovens e adultos na vida autogestionária. (PASSETTI; AUGUSTO, 
2008, p. 41) 
 

Consideravam que a educação, criando uma nova consciência, mudaria as relações 

cotidianas e representações sociais, estruturando outra sociedade na qual haveria a supressão 

do Estado e de todas as formas de repressão, as desigualdades sociais e formas de poder não 

sobreviveriam. 

A partir da década de 1920, a conjuntura mostrava-se desfavorável aos anarquistas: 

houve forte repressão do governo Arthur Bernardes ao movimento anarquista85 e movimentos 

trabalhistas em geral; o fato dos militantes brasileiros se entusiasmarem com a criação do 

primeiro Estado Socialista na Rússia, pós-Revolução de Outubro de 1917, promoveu a 

                                                           
82 Escolas de inspiração anarquista: Paideia: Escola Livre (Espanha); Orfanato Cempuis (1880-1894), de Paul 
Robin; O movimento das Escolas Modernas (1901-1953), iniciado por Francisco Ferrer y Guàrdia;  A Colméia 
(1904-1917), de Sébastien Faure; Summerhill (1921-atual), de A.S. Neill. 
83 O precursor da Pedagogia Libertária, entre 1880 e 1894, foi o francês Paul Robin, que  sistematizou suas teses 
nos congressos da Associação Internacional dos Trabalhadores, baseado na aplicação de seus princípios de 
educação integral no Orfanato Prévost, situado nos arredores de Paris. 
84 “[...] Com a morte de Ferrer, em 1909, na Espanha, os anarquistas brasileiros criaram o Comitê pró Escola-
Moderna, com o objetivo de incentivar o mesmo modelo de escola em nosso país. A preocupação dos libertários 
com o analfabetismo no movimento operário era grande. O jornal O amigo do povo declarava: ‘É necessário que 
o povo saiba, aprenda [...] Por isso nós queremos ensinar, principiar no presente a construção do futuro [...] Não 
há liberdade possível onde está a ignorância, onde assenta o fanatismo, onde se crê em fantasmas, onde reside a 
torpeza’.” (PASCAL, 2006) 
85 Em São Paulo, as Escolas Modernas foram fechadas pela polícia, acusadas de propagar perigosa ideologia. 
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fundação do Partido Comunista do Brasil (PCB). Esses elementos engendraram o descenso do 

movimento libertário, combatidos pelo capitalismo e pelo comunismo. 

 

Nos anos 1980, com o final do Regime Ditatorial Civil-Militar, os Centros 
de Cultura voltaram à cena, com as práticas que sempre tiveram: reuniões, 
conversações, envolvendo palestras e pequenos cursos etc. Uma das 
primeiras ações do Centro de Cultura Social de São Paulo foi, juntamente 
conosco, aqui da PUC, organizar um curso livre de Anarquismo, por volta do 
ano de 1984.  Em Santa Catarina, apareceu um núcleo chamado NET – 
Núcleo de Educação e Tecnologias da Faculdade de Educação da 
Universidade Federal de Santa Catarina, coordenado pela prof.ª Maria Oly 
Pey. Foi um dos primeiros grupos que apareceu na universidade na década 
de 1980. Na PUC, tínhamos um Centro Acadêmico de Ciências Sociais que 
era anarquista. Eu pesquisava sobre Proudhon, com Paulo Rezende, que 
depois publicamos na Coleção Grandes Cientistas Sociais. Por volta de 1984 
aconteceu “um bom encontro”. Conheci o Jaime Cubero, do Centro de 
Cultura Social “dos antigos”, amigo do Maurício Tragtenberg, que foi meu 
professor. (PASSETTI, APÊNDICE E) 

 

Os espaços de atuação se multiplicam à medida que a militância avançava com a 

ebulição da “retomada democrática” dos anos 1980: 

 

1. Centro de cultura social: [...] Por volta de 1984, o Jaime Cubero que era 
do Centro de Cultura Social [...] foi o primeiro a acolher o movimento 
anarco-punk no Brasil, com o qual aprendemos muito: era o lumpem 
gritando. Só tive experiências boas. 
2. Revista Libertária: [...] Os acontecimentos dos anos 1980, curiosamente, 
culminaram com a Revista Libertária, uma revista feita por mim, pela Rago, 
Plínio Coelho, da Editora Imaginário, o Jaime Cubero, do Centro de Cultura 
Social, Eduardo Valadares, do Centro de Ciências Sociais da PUC (hoje 
historiador). Juntamo-nos aos garotos novos, recém-formados, Salete 
Oliveira, que agora é professora nossa aqui da pós, mais algumas pessoas e 
começamos a preparar a Revista Libertária, que, esteticamente, era um 
escândalo; lançamos oito números. Eram inúmeros temas: começa com a 
Revolução Russa, depois tem tudo que você possa imaginar: arte, sexo, 
paixão, o inominável; graficamente muito bem cuidada, obteve uma 
recepção muito boa. Era barata e de muito boa qualidade. Nós a fazíamos de 
modo autogestionário. 
3. NuSol: [...] Eu estava na PUC, começando a montar o NuSol  (Núcleo de 
Sociabilidade Libertária), que era e é escandalosamente anarquista e 
abolicionista penal, com um bando de jovens muito interessantes. [...] O 
NuSol  nasce nesse meio: fazíamos encontros com anarquistas,  professores, 
militantes. Fomos gravando. Fazendo sarau, que normalmente não fazem na 
universidade, mas que são tão importantes quanto escrever uma tese, fazer 
uma reunião, como essa que estamos fazendo. O NuSol começou a existir e, 
de cara, criamos um site, um dos meus filhos na época, um “adolescente 
malucão”,  fez o site e colocou no ar (hoje em dia é historiador). 
4. “Outros Quinhentos”: [...] resolvemos fazer um colóquio no TUCA, em 
1992, chamado “Outros 500” (têm em fitas na biblioteca). Trouxemos vários 
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anarquistas que trabalhavam na universidade: da Argentina, Europa, 
anarquistas históricos, como a Luce Fabbri, que ficou amicíssima da 
Margareth Rago, que fez um livro belíssimo sobre a Luce Fabbri (Entre a 
História e a Liberdade: Luce Fabbri e o anarquismo contemporâneo); e 
acabou sendo publicado na Itália, no Uruguai. Foi agregando tudo isso, 
entraram os anarco-punks, entraram a somaterapia do Roberto Freire, foi 
chegando todo mundo, foi um encontro muito bonito e dali tudo foi ficando 
muito mais forte. 
5. Abolicionismo Penal: [...] em 1993 aconteceu em Barcelona um grande 
encontro anarquista internacional, e eu e o Jaime fomos para Barcelona [...] 
lá conheci um holandês chamado Louk Hulsman, que discutia 
“abolicionismo penal”, fim das prisões. Fiquei imantado. [...] comprei tudo o 
que tinha sobre o assunto. Voltei para o Brasil. Chamei alguns estudantes 
que trabalhavam comigo numa pesquisa para a OAB na época sobre 
violência contra criança [...] trouxe esse material de Barcelona, distribui para 
a turma e disse para cada um deles ler os textos para apresentar [...]. Ficou 
fantástico! Eles entenderam “super” o que era a proposta do abolicionismo 
penal, a questão do fim as prisões, o combate ao direito penal. Um deles era 
do Direito e ficou entusiasmadíssimo. Ao terminarmos essa pesquisa, 
publicamos os resultados pela Editora Imaginário; foi reeditado; hoje em dia 
está esgotado. 
6. Congresso Internacional de Abolicionismo Penal: [...] contatei o Louk 
Hulsman, o Thomas Mathiesen, Nils Christie e o Sebastian Scheerer para 
virem para cá. Tinha ouvido falar de uma juíza da corte militar, aposentada, 
chamada Maria Lucia Caran; fui pesquisando e cheguei ao Sergio Salomão 
Chekara  (atualmente  titular de Direito Penal na USP; na época, tão novo 
quanto eu, 45-46 anos, fizemos um livro juntos , foi ótimo). Todos os 
conferencistas entregaram o texto com dois meses de antecedência; foi uma 
experiência muito marcante. Além do colóquio, das viagens que fizemos 
para o exterior, estava tudo muito vivo animado [...]; fizemos, praticamente, 
a fundação do NuSol nesse congresso. Lucia Bogus, Carmem Junqueira, 
foram as primeiras a entrar. O Abolicionismo Penal tinha uma vertente 
marxista, outra libertária, deu conversa, foi ótimo, mas sem preconceitos, 
bem heterodoxo, muito bacana. 
7. Núcleo de Pesquisa: [...] pensei, pela primeira vez, em organizar um 
núcleo de pesquisa. Passamos quatro anos convivendo, estudando, 
pesquisando, alguns foram fazer mestrado, se qualificaram, fizemos 
trabalhos muito interessantes, fizemos a Libertária nesse meio, a nossa 
relação com o Centro de Cultura foram intensificadas, com os colegas 
universitários também, fomos aprendendo. Eu não tenho pressa; nesses 
casos, precisa ter humildade e gol. Em 1997, graças a Lucia Bogus ,que era 
coordenadora aqui do Programa, cheguei a ela e disse que queria criar um 
grupo de pesquisa; agora estamos preparados, fizemos estudos, análises, 
dissertações, publicações. 
8. VERVE, Hyponemata, Flexeira Libertária, Programa anarquista para a 
TV PUC, Aula-teatro: [...] Com o NuSol eletrônico, com site, começamos a 
pensar na possibilidade de uma revista anarquista, mas que publique textos 
históricos que não sejam conhecidos em português, e também escritos 
contemporâneos, mas diferente da Libertária (que era tudo muito rápido). 
Nós queríamos coisas mais adensadas, resenhas, etc. [...] resolvemos fazer a 
Revista VERVE. Desde 2002, tem onze anos. [...] Fizemos a revista como 
publicação mesmo, objeto de desejo na mão, e começamos a colocar os 
números esgotados, disponibilizá-lo dentro do site. Então, resolvemos fazer 
um boletim mensal de análises libertárias sobre acontecimentos, chama-se 
Hyponemata (caderno de anotação dos gregos), disponibilizado para 
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qualquer um. Ele não requer autoria de nada, é livre, esta no nº 162. [...] 
Começamos a fazer vídeos, ate que resolvemos fazer uma publicação 
semanal, surgiu o Flexeira Libertária, toda semana, toda terça feira, é o 
comentário da semana, um fato sempre com análise libertária. Todos do 
NuSol escrevem e alimentam o site e a Revista; assumimos o que 
escrevemos, para levar pancada; se for o caso; e para dar pancada; também. 
[...] Fizemos programa anarquista para a TV PUC, os primeiros foram ao 
vivo; o programa tinha de tudo: poesia, apresentação autores, falávamos de 
tudo, fizemos uma série ao vivo, que foi muito bom,  e depois seguimos com 
gravação. O primeiro assunto foi “Futebol e Anarquia”. [...] Aula-teatro (não 
sei bem o que é), nem é aula nem teatro, mas é aula e é teatro. Quero que as 
pessoas vejam essa prática e que elas conceituem do jeito que acharem 
melhor, a primeira coisa foi uma aula teatro sobre Emma Goldman.[...] 
Depois, entrou o Projeto temático FAPESP; eu fiz, então, sobre Ecopolítica e 
ganhei; podia discutir sobre tudo, [...] documentários, ecopolítica, aula teatro 
e uma nova revista “Ecopolítica”, que eu passei a fazer a partir de então, 
concentrando várias práticas. Até agora, fizemos 04 documentários: Carmen 
Junqueira; Ecologia; Segurança e Direitos e Penalização a céu aberto. Tem 
nos deixado muito contente. (PASSETTI, APÊNDICE E) 

 

No início dos anos de 1990, a vida foi redimensionada e, com ela, as relações 

humanas, a escola. Segundo Passetti e Augusto (2008, p. 15), “os anarquistas alertaram nos 

dois últimos séculos não só para a inviabilidade da tirana da modernidade, mas para o fato de 

ela não ultrapassar o tempo de um episódio efêmero e cruel”, mas isso são para mais “outros 

quinhentos”. 
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CAPÍTULO IV 

 

 

 

TENDÊNCIAS PEDAGÓGICAS CONTRA-HEGEMÔNICAS: 

diferentes maneiras de ser contra-hegemônico apresentadas pelos teóricos-educadores 

 

 

 

Esta pesquisa, de natureza teórica com abordagem qualitativa, providencia, para o 

tratamento metodológico do objeto – o campo contra-hegemônico em educação na década 

neoliberal –, pesquisas bibliográficas, já apresentadas nos capítulos anteriores, e, alinhavando 

a teoria à práxis, recorre a entrevistas com teóricos-educadores formuladores e/ou 

representantes das Tendências Pedagógicas Contra-Hegemônicas. 

Para início deste capítulo, o esboço do objeto desta pesquisa inicia-se com as reflexões 

em Saviani: 

 

[No livro] História das ideias pedagógicas no Brasil, [...] no capítulo 13, 
trato da década de 1980, que chamo de Ensaios contra-hegemônicos. 
Apresento quatro propostas da pedagogia: Pedagogia Libertadora de Paulo 
Freire; Pedagogia da Prática ou Pedagogia dos Conflitos Sociais, que é de 
orientação anarquista; Pedagogia Crítico-Social dos Conteúdos e Pedagogia 
Histórico-Crítica. Cito um pouco pela ação as particularidades e diferenças 
dessas quatro correntes. Na conclusão, faço uma projeção do que aconteceu 
com elas depois da década de 1980. No capítulo seguinte trato do período 
pós-queda do socialismo real e volto, nas conclusões, a me reportar a essas 
correntes contra-hegemônicas. (APÊNDICE A) 
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A partir dessa leitura se fundamentou o argumento principal desta pesquisa e, com a 

opção metodológica pela entrevista individual, não diretiva e em profundidade, as leituras 

teóricas ganharam dinamismo, vigor e historicidade, consolidando-SE na proposta de 

compreender a inserção das Tendências Pedagógicas Contra-Hegemônicas na correlação de 

forças no contexto da crise paradigmática na década neoliberal. 

A abordagem qualitativa justifica a premissa (CHIZZOTTI, 2003) de que as 

informações, percepções e experiências dos teóricos-educadores – Dermeval Saviani, José 

Carlos Libâneo, Oder José dos Santos e Lisete Gomes Arelaro – permitem ao pesquisador 

permanecer em constante diálogo crítico com a realidade.  

O critério de escolha dos entrevistados envolveu a respeitabilidade desses teóricos-

educadores como referências teórico-bibliográficas, caracterizados pela densidade 

epistemológica, pelo compromisso com a educação e pelo “tema” comum da transformação 

social. Portanto, a materialização do objeto impôs a determinação dos sujeitos da pesquisa. 

Os depoimentos foram estruturados da seguinte forma: 1.o percurso dos entrevistados, 

enquanto representantes das tendências pedagógicas contra-hegemônica, como sujeitos ativos 

no empenho para a construção de “outra” hegemonia possível (frentes de atuação político-

pedagógica); e 2.a contextualização histórica desses depoimentos demarcam momentos 

decisivos da história brasileira, ou seja, não se pode falar em Tendências Pedagógicas Contra-

Hegemônicas nos anos 1990 sem retrocedermos aos movimentos da educação popular dos 

anos 1950, ou mesmo ao movimento escolanovista dos anos 1930. Quando descobri o tema 

percebi que estava estudando “o breve século XX na educação brasileira”.  

Os conteúdos das entrevistas foram simultaneamente facilitadores e dificultadores. Na 

verdade, desafiadores, para o desenvolvimento da pesquisa, pois, sendo os entrevistados 

donos de vasta produção científica e práxis educativa comprovada, ao mesmo tempo em que 

suas proposições teóricas enriquecem a arguição sobre o tema, também evidenciam os 

diferentes caminhos tomados no campo da contra-hegemonia.  

As diferentes maneiras de ser contra-hegemônico demonstraram que são diferentes nas 

distintas formas de agrupar, entender, atuar, mobilizar os vários elementos integrantes de suas 

opções políticas, da literatura na qual se apoiaram para a construção teórica e da apropriação 

reflexiva do contexto histórico em que estavam inseridos, mas não são antagônicos, residindo 

neste aspecto o desafio de fugir do lugar comum e das dicotomias que tanto prejudicam 

análises mais aprofundadas sobre o tema.  
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Penso ser válida a adoção dessa diretriz enquanto pesquisadora e, apropriando-me nas 

palavras de Freire, quando se refere, na obra Educação como prática da liberdade, acerca das 

trajetórias baseadas na radicalidade das escolhas, 

 

a radicalização, que implica no enraizamento que o homem faz na opção que 
fez, é positiva, porque preponderantemente crítica. Porque crítica e amorosa, 
humilde e comunicativa. O homem radical em sua opção, não nega ao outro 
o direto de optar. Não pretende impor a sua opção. Dialoga com ela. Está 
convencido de seu acerto, mas respeita no outro o direito de também se 
julgar certo. (FREIRE, 1995b, p. 50) 

 

Embora o contexto dessa radicalização, em Freire, esteja vinculado à situação de 

exílio, imposto às suas ideias nos idos dos anos de 1960, a essência dessas ideias reside no 

respeito pela condição humana, em assumir suas concepções e respeitar ao outro, em uma 

abordagem cristã certamente, mas que, sendo compartilhada por todos que acreditam na 

pluralidade das vozes, vislumbra o reconhecimento da unidade na diversidade. 

Para organizar a apresentação dessas diferentes propostas político-pedagógicas, 

considerando a vasta e profícua produção dos teóricos-educadores formadores do  campo da 

contra-hegemonia, o ponto de partida será as obras que materializaram a construção da práxis 

e guardam a singularidade das fontes originárias das Tendências Pedagógicas Contra-

Hegemônicas: Educação como Prática da Liberdade (de 1969), de Paulo Freire; Escola e 

Democracia (de 1983), de Dermeval Saviani; Democratização da escola pública: a 

Pedagogia Crítico-Social dos Conteúdos (de 1985), de José Carlos Libâneo; e Pedagogia dos 

Conflitos Sociais (de 1992), de Oder José dos Santos. 

Cada uma delas adquire importância no delineamento do campo contra-hegemônico, 

para além das idiossincrasias de seu “tempo” e das polemicas provocadas pelas opções 

políticas nelas explicitadas. Essas obras e seus autores não tiveram medo dos embates. 

Os teóricos-educadores, em conversa prévia e com a apresentação do resumo, 

entraram em contato com o objeto, a problematização e a hipótese desta pesquisa. As 

entrevistas aconteceram na UNICAMP (Campinas, São Paulo), na PUC-GO (Goiânia, Goiás), 

na UFMG (Belo Horizonte, Minas Gerais) e na USP (São Paulo), sempre de maneira tranquila 

e acolhedora. Os relatos foram acontecendo quase sem interrupções por parte da 

pesquisadora, a não ser nos momentos em que solicitei um esclarecimento maior sobre 

determinado ponto ou quando algum argumento, considerado essencial para o 
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desenvolvimento da tese, tenha merecido maiores detalhes. Os teóricos-educadores 

corresponderam a essa expectativa de forma solícita e generosa. 

Por fim, preservando a dinâmica imprimida por cada um dos entrevistados, 

respeitando suas personalidades e preferências na organização do relato, tratei de destacar, em 

forma de tópicos, os principais temas abordados. 

A Pedagogia Histórico-Crítica foi apresentada por Dermeval Saviani, em entrevista 

realizada em uma das salas da Faculdade de Educação da UNICAMP (Universidade de 

Campinas), em abril de 2013, sistematizada nos seguintes pontos: 1.referências teóricas: 

origem e desenvolvimento da Pedagogia Histórico-Crítica; 2. a década de 1990 e a atuação 

dos Autores Associados; 3. alguns apontamentos sobre a ANPEd e os GTs; 4.a dupla 

peculiaridade da PUC-SP; 5.a Pedagogia Histórico-Crítica e a Pedagogia Libertadora; 

6.reflexões para a atualidade sobre a Pedagogia Histórico-Crítica. (SAVIANI, APÊNDICE A) 

A Pedagogia Crítico-Social dos Conteúdos foi apresentada, em entrevista cedida por 

José Carlos Libâneo, em um das salas da Pontifícia Universidade Católica (Goiás), em 

novembro de 2013. Sua apresentação foi organizada a partir dos seguintes eixos referenciais: 

1.contexto dos anos 1980-1990; 2.Dermeval Saviani e a Pedagogia Histórico-Crítica; 3. Oder 

José dos Santos e a Pedagogia da Prática; 4.trajetória pessoal e profissional; 5.Matrizes 

teóricas, origens e repercussão da Pedagogia Crítico-social dos conteúdos; 6.entre 1990-2000; 

7.Políticas Públicas; 8.Teoria Crítica do Currículo; 9.Currículo e Didática. (LIBÂNEO, 

APÊNDICE B) 

A Pedagogia da Prática foi apresentada por Oder José dos Santos, em entrevista 

cedida em uma das salas da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), em dezembro de 

2013, com a organização assim disposta: 1.matriz teórica e prática docente; 2.movimentos 

sociais e prática social; 3.Pedagogia dos Conflitos Sociais; 4. Pedagogia Libertária; 5. 

inserção da Pedagogia da Prática na escola; 6.Pedagogia da Prática ou Pedagogia dos 

Conflitos Sociais? (SANTOS, APÊNDICE C) 

A Pedagogia Libertadora, fundamentada por Paulo Freire, foi apresentada por Lisete 

Regina Gomes Arelaro, em entrevista realizada em junho de 2014, com destaque para: 

1.Paulo Freire e o contexto histórico na década de 1950; 2.Paulo Freire e a Teologia da 

Libertação; 3.Paulo Freire e a Escola Nova; 4. Paulo Freire e a Pedagogia Libertadora; 5.a 

PUC-SP e a Educação Libertadora.; 6. Paulo Freire na Secretaria da Educação do Município 
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de São Paulo; 7.Paulo Freire: conteúdos e currículo; 8.o legado de Paulo Freire para a 

discussão sobre políticas públicas. (ARELARO, APÊNDICE D) 

Na apresentação dessas tendências, 

 

devemos ser cautelosos no julgamento das correntes pedagógicas que devem 
ser objeto de uma avaliação independente, isto é, devem ser examinadas pelo 
ponto de vista de suas definições, de forma serena, obedecendo às exigências 
da crítica cientifica, é necessário entrar na fase clássica, racional, encontrar 
nos fins a atingir a fonte natural para elaborar os métodos e as formas. 
(SAVIANI, 2007c) 

 

 Cabe agora, portanto, a indicação de cada uma dessas tendências. 

 

 

1. Pedagogia Histórico-Crítica: a construção catártica da hegemonia, por Dermeval 

Saviani 

 

A Pedagogia Histórico-Crítica fundamenta-se teoricamente em Marx, Gramsci e 

Snyders e revela, em Dermeval Saviani, o posicionamento enfático e polêmico “na busca de 

um pensamento crítico dialético para a educação”. Neste estudo, a Pedagogia Histórico-

Crítica será apresentada a partir da entrevista realizada em 2013, na UNICAMP, entremeada 

por pesquisa em vasto material bibliográfico e artigos oriundos de participação em 

congressos, simpósios, encontros e seminários. 

Para a sistematização, este subcapítulo compreende: 1.o contexto inicial; 2.a 

articulação da escola com as necessidades dos trabalhadores; 3.produção acadêmica a partir 

da Pedagogia Histórico-Crítica; 4.participação nas entidades representativas  dos 

trabalhadores em educação; 5.aproximações entre a Pedagogia Histórico-Crítica e a 

Pedagogia Libertadora. 

No início, nas salas de aula na PUC-SP, surgiu com as turmas de doutorado a base 

gramsciana do pensamento de Saviani: 86 

                                                           
86 Na citação está reproduzido extrato da exposição do prof. Saviani na Mesa Redonda Marxismo e Educação: 
Fundamentos Marxistas da Pedagogia Histórico-Crítica, realizada no VII Colóquio Internacional Marx e 
Engels, no IFCH-UNICAMP em julho de 2012. 
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[...] ministrei, em 1978, a disciplina “Teoria da Educação” para a primeira 
turma do Doutorado em Educação da PUC-SP, cuja programação tinha por 
objeto um estudo monográfico do pensamento e das obras de Gramsci, 
buscando extrair desse manancial os elementos teóricos que nos permitissem 
compreender de forma crítica os problemas da educação brasileira. Nesse 
novo quadro, aquilo que eu vinha procurando desenvolver individualmente 
assumiu caráter coletivo. Os problemas relativos à elaboração de uma 
concepção pedagógica que permitisse superar os limites da visão crítico-
reprodutivista foram sistemática e intensamente discutidos naquela primeira 
turma de doutorado e tiveram continuidade nas turmas subsequentes. Já em 
21 de setembro de 1978, Betty Antunes de Oliveira defendia sua tese de 
doutoramento sobre a Política de Formação de Professores do Ensino 
Superior, que em 1980 foi publicada na forma de livro com o título O Estado 
autoritário brasileiro e o ensino superior [...]. Nesse trabalho ela utilizou o 
referencial gramsciano para analisar a política de formação de professores do 
ensino superior durante o Regime Militar, entre 1972 e 1978. A partir dos 
documentos oficiais, mostrou que as diretrizes formuladas pela “sociedade 
política”, isto é, pelo aparelho governamental, geram, na “sociedade civil”, 
resultados contraditórios. Mas foi com a tese de Carlos Roberto Jamil Cury, 
Educação e Contradição: elementos metodológicos para uma teoria crítica 
do fenômeno educativo, defendida em 3 de outubro de 1979, mas publicada 
apenas em 1985, que se fez um primeiro esforço de sistematizar, pela via das 
categorias lógicas, uma teoria crítica não reprodutivista da educação (CURY, 
1985). Por isso considerei o ano de 1979 como um marco importante na 
formulação da Pedagogia Histórico-Crítica. (SAVIANI, 2012) 

 

No ano de 1983 a perspectiva teórica fundamentada em Escola e Democracia 

prosseguiu, com a sistematização da Pedagogia Histórico-Crítica. Na obra, Saviani aponta que 

“uma pedagogia articulada com os interesses populares valorizará, pois, a escola e [...] estará 

interessada em métodos de ensino eficazes” (SAVIANI, 2001, p. 69). 

No prefácio à 34ª edição de Escola e Democracia, Saviani (Ibidem) explica como foi 

organizado o livro. 

 

[...] os textos que compõem este livro giram ao redor dos vinte anos. Com 
efeito, embora a publicação do livro date de setembro de 1983, o primeiro 
capítulo foi escrito e publicado originalmente em 1982 como artigo no 
número 42 de Cadernos de Pesquisa, revista de estudos e pesquisas em 
educação da Fundação Carlos Chagas. O segundo capítulo resultou da 
exposição ocorrida no simpósio Abordagem política do funcionamento 
interno da escola de 1º grau, que integrou a programação da I Conferencia 
Brasileira de Educação, realizada em São Paulo, de 31 de março a 03 de 
abril de 1980. A referida exposição, uma vez transcrita, foi publicada como 
artigo no número I da ANDE, Revista da Associação Nacional de Educação, 
em 1981. O terceiro capítulo foi escrito e publicado em 1982, no número 3, 
também da revista ANDE. Finalmente, o quarto capítulo foi escrito em 1983, 
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especialmente para integrar o presente livro. Portanto, o conteúdo desta obra 
foi produzido e divulgado entre 1980 e 1983. 

 

Na articulação da escola com a necessidade dos trabalhadores, a prática dos 

educadores solicitava inovações, “pois as pedagogias tradicionais, nova e tecnicista não 

apresentavam características historicizadoras; faltava-lhes a consciência dos condicionantes 

histórico sociais da educação” (SAVIANI, 2001, p. 30), e foi nesse espaço que a Pedagogia 

Histórico-Crítica ganhou terreno fértil. 

O ponto de partida é, portanto, a prática social. Expõe Saviani que os alunos se 

encontram num nível de compreensão fragmentado (sincrético), em relação ao conteúdo que 

está sendo apresentado a eles pelo professor. O professor tem clareza de seus objetivos de 

ensino, articula seus conhecimentos e experiências, mas a inserção de sua própria prática 

pedagógica como uma dimensão da prática social envolve uma antecipação do que lhe será 

possível fazer com alunos cujos níveis de compreensão ele não pode conhecer, no ponto de 

partida, senão de forma precária (síntese precária). (Ibidem, p.  70) 

O segundo momento é a problematização, onde são identificados os “principais 

problemas postos pela prática social” (Ibidem, p.  71). São levantadas as questões que 

precisam ser resolvidas e o conhecimento necessário para respondê-las. 

No terceiro momento, a instrumentalização, deve garantir “a apropriação pelas 

camadas populares das ferramentas culturais necessárias à luta social que travam 

diuturnamente para se libertar das condições de exploração em que vivem” (Ibidem, p.  71).  

O quarto momento refere-se ao “momento da expressão elaborada da nova forma de 

entendimento da prática social a que se ascendeu [...] chamemos de catarse, entendida na 

acepção gramsciana de “elaboração superior da estrutura em superestrutura na consciência 

dos homens” [...]. Trata-se da efetiva incorporação dos instrumentos culturais, transformados 

agora em elementos ativos de transformação social” (Ibidem, p.  72).  

Na passagem da síncrese para a síntese, permitindo aos alunos que manifestem sua 

compreensão “em termos tão elaborados quanto era possível ao professor” (Ibidem, p.  72), no 

início do processo, dá-se o retorno à prática social. 
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A Pedagogia Histórico-Crítica, interessada em articular a escola com as 
necessidades da classe trabalhadora, está empenhada em pôr em ação 
métodos de ensino eficazes. Situa-se, assim, para além dos métodos 
tradicionais e novos, visando a superar por incorporação as contribuições 
dessas duas tendências pedagógicas. Nessa perspectiva, seus métodos 
estimularão a atividade e iniciativa dos alunos sem abrir mão da iniciativa do 
professor. (SAVIANI, 2012) 

  

Para Saviani, a escola é espaço de disputa hegemônica, em articulação direta com as 

necessidades dos trabalhadores, para a transformação social. Na entrevista, Saviani faz uma 

breve exposição histórica e termina por concluir: “o que eu defendo é que a população possa 

expressar de forma elaborada seus próprios interesses e nesse sentido disputar em condições 

de igualdade na luta social”. 

 

Eu caminhei na direção em que a escola se definia como um espaço 
importante no âmbito da educação, até pela análise histórica na passagem da 
sociedade medieval para moderna, na qual a cidade passa a dominar sobre o 
campo, a indústria sobre a agricultura. A escola se torna a forma dominante 
de educação; é um tipo de sociedade que exige conhecimento sistemático 
que cabe a escola transmitir. A área de educação, em seu conjunto, passa a 
ser balizada pela escola, tanto é que o que não é a educação sistemática não 
tem nome positivo [...] todas partículas negativas, por que a forma afirmativa 
está na escola.... e para a população isso é muito importante. No livro 
Pedagogia Histórico-Crítica chego a dizer que a escola trata da cultura 
erudita e não da cultura popular. O saber elaborado e não o saber 
espontâneo. O saber sistematizado, não o conhecimento cotidiano. [...] Para 
a população, a razão de ser da escola é esta e por causa disso é que a 
população reivindica escola; é para ter acesso e dominar essas coisas. 
Quando eles percebem que a escola fica no conhecimento espontâneo, aquilo 
que eles já fazem na comunidade, eles estranham: “bom, eu mando o meu 
filho para a escola é para aprender a ler, a escrever, a dominar os 
conhecimentos; não está aprendendo; então, para quê escola?” [...] O que eu 
defendo é que a população possa expressar de forma elaborada seus próprios 
interesses e, nesse sentido, disputar em condições de igualdade na luta 
social. Mas isso, em certo momento, estabeleceu certa contradição. 
(SAVIANI, APÊNDICE A) 

 

Tema que causou certa polêmica em torno da Educação Popular e a Pedagogia 

Libertadora. 
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Isso criou certa divisão, certa animosidade com os defensores, mais estrito, 
da chamada educação popular; às vezes, acham que sou contra a educação 
popular. Não, ao contrário. Inclusive, no texto em que começo dizendo que a 
escola tem a ver com cultura elaborada e não com a cultura popular, eu vou 
terminar dizendo que isso não significa que a primazia da educação popular 
esteja destronada. Ao contrário, porque a cultura elaborada, como o próprio 
nome já está dizendo, ela é elaborada a partir daquilo que é dado na vida, nas 
vivências. Defendo que os trabalhadores tenham acesso à cultura elaborada 
para expressar de forma elaborada a sua própria cultura. Se ela [classe 
trabalhadora] não se expressar de forma elaborada, ela fica em posição 
subalterna àquela que se expressa de forma elaborada. As elites são capazes 
de se expressar de forma oral e espontânea e, além disso, de forma 
elaborada. Agora, a população é tão capaz ou mais capaz de se expressar de 
forma elaborada, tem uma cultura que, sob determinados aspectos, é até mais 
rica, mas se ela não for capaz de expressar isso de forma mais elaborada 
extingue a forma e conteúdo da cultura. Essa ideia maniqueísta de que a 
cultura elaborada é antipopular é uma distorção, porque os conteúdos 
populares podem ser expressos tanto de forma espontânea como de forma 
elaborada e, ao mesmo tempo, tanto os conteúdos burgueses e os interesses 
das elites podem se expressar de forma espontânea ou elaborada87. 
(SAVIANI, APÊNDICE A) 

 

Portanto, na perspectiva da Pedagogia Histórico-Crítica, referendada nos pressupostos 

teóricos e metodológicos, a prática social ganha destaque como ponto de partida e de chegada 

do processo pedagógico.  

No tópico da produção acadêmica que tem por base a Pedagogia Histórico-Crítica, 

Saviani faz referência a alguns trabalhos significativos nesse sentido, que vem se 

desenvolvendo “por conta de certa demanda, certo empenho em atuar na educação básica” 

(educação infantil, fundamental, médio). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
87 A esse respeito, Saviani reporta-se à obra Educação do senso comum à consciência filosófica, na qual, diz ele, 
Gramsci é o referencial de análise é fundamental. (SAVIANI, 2009) 
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[Ana Carolina Galvão Marcília] cursou como aluna do curso de Pedagogia 
na UNESP de Bauru. E a partir desse momento aderiu às orientações da 
Pedagogia Histórico-Crítica. Ela conta que, na primeira leitura de Escola e 
democracia, teve uma reação muito forte (de resistência), pois tinha sido 
professora primária na linha construtivista, mas depois, na prática, viu que o 
construtivismo não estava funcionando e, superando as dificuldades, ela vem 
investigando, trabalhando e difundindo a Pedagogia Histórico-Crítica. 

[...] o texto da Ana Carolina é sobre a experiência que ela teve na Educação 
Infantil e no Ensino Fundamental, trabalhando com a temática da prática 
educativa na perspectiva da Pedagogia Histórico-Crítica. Lá há também o 
texto do professor Newton Duarte, Sandra de la Fonte  do Espírito Santo, 
Ligia Márcia Martins, professora da UNESP de Bauru e da pós da UNESP 
de Araraquara, que defendeu, no início de fevereiro de 2012,  a tese de livre 
docência  com o tema O desenvolvimento do psiquismo e a educação 
escolar: contribuições da Psicologia Histórico-Cultural e da Pedagogia 
Histórico-Crítica.  Esse trabalho é muito importante, pois elucida alguns 
aspectos antes um pouco confusos sobre as questões do psiquismo e da base 
psicológica da Pedagogia Histórico-Crítica. Deve ser publicado ainda nesse 
ano [2013]; esperemos que saia para a ANPEd, final de setembro ou início 
de outubro. 

 

Neste aspecto, deve-se ressaltar que Dermeval Saviani, na década de 1980, participou 

da criação de várias entidades representativas dos trabalhadores da educação, em particular a 

Anped. 

 

Uma peculiaridade do período que se estende do final da década de 1970 ao 
final da década de 1980 é que emergiu um esforço coletivo caracterizado 
pela organização do campo educacional expresso no surgimento de entidades 
como a ANPEd – Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em 
Educação –, criada em 1977, o CEDES – Centro de Estudos Educação & 
Sociedade, articulado em 1978 com a organização, nesse ano, do Primeiro 
Seminário de Educação Brasileira e a ANDE – Associação Nacional de 
Educação, fundada em 1979. Em especial essa última entidade com o seu 
periódico, a Revista da ANDE, se constituiu num espaço importante para a 
busca de difusão, preferencialmente junto aos professores das escolas 
públicas, das ideias pedagógicas de orientação dialética que vieram a 
configurar a Pedagogia Histórico-Crítica. (SAVIANI, 2012) 

 

A vinculação de Saviani à Anped pode ser divida em duas fases: no primeiro 

momento, como sócio fundador, e posteriormente, com os trabalhos desenvolvidos nos GTs 

História da Educação e Filosofia da Educação, que ele esclarece: 
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[...] não [estou] propriamente ligado à Anped. A Anped é uma associação 
um tanto peculiar, porque os GTs [Grupos de Trabalho] que não são grupos 
de pesquisa, são grupos de trabalho, articulam a produção para efeito da 
apresentação nas reuniões anuais, nas Anpedinhas. Agora, parece que as 
anuais serão bienais e no ano em que não há reunião nacional haveria as 
regionais, que já existia mesmo com a reunião nacional da Anped sendo 
anual. Então, os GTs têm esse papel, eu não participava dos GTS, porque 
como eu sou sócio fundador da ANPED nossa participação era na entidade 
como um todo. 

[...] Quando foram criados os GTs eu não me vinculei a um GT determinado, 
tanto que a minha área da época era Filosofia da Educação. Não havia GT de 
Filosofia da Educação; ele foi criado bem mais tarde. Eu já trabalhava com a 
Filosofia da Educação articulada com a História, quando fui convidado para 
vir para UNICAMP, em 1980, o departamento era de Filosofia e Historia da 
Educação. 

[...] Eu crie em 1986 o grupo de Estudos e pesquisa: Historia e Sociedade na 
Educação do Brasil, para aglutinar os trabalhos dos orientandos. Em 1991, 
esse grupo virou nacional com GTs em diferentes locais, o que fez com que 
nós devêssemos estabelecer uma relação conjunta com a Anped. Eu passei, 
então, a atuar nos GTs da Anped. Fiquei tendo como referencia na Anped o 
GT - História da Educação, depois foi criado o GT - Filosofia da Educação, 
que eu colaborei também, mas a minha vinculação ficou com História da 
Educação. [...] Mas não é nos GTs que nós fazemos as pesquisas, as 
pesquisas são produzidas nas universidades, com pós-graduação, projetos 
autônomos ou nos grupos de pesquisa das universidades. (SAVIANI, 
APÊNDICE A) 

 

A entidade mantém atuante88, com outras vertentes teóricas coexistindo no interior dos 

diversos grupos de trabalhos. 

A coordenação do grupo de pesquisa HISTEDBR – História, Sociedade e Educação no 

Brasil, da UNICAMP, de 

 

 

                                                           
88 Fundada em 1976, a ANPEd atua de forma decisiva e comprometida nas principais lutas pela universalização 
e desenvolvimento da educação no Brasil. Ao longo de sua trajetória, a Associação construiu e consolidou uma 
prática acadêmico-científica destacada e, nesse percurso, contribuiu para fomentar a investigação e para 
fortalecer a formação pós-graduada em educação, promovendo o debate entre seus pesquisadores, bem como o 
apoio aos programas de pós-graduação. As reuniões nacionais e regionais da Associação também construíram 
um espaço permanente de debate e aperfeiçoamento para professores, pesquisadores, estudantes e gestores da 
área. Nesse percurso, a ANPEd tem se projetado no país e fora dele como um importante espaço de debate das 
questões científicas e políticas da área, além da relevante produção científica de seus membros, constituindo-se 
em referência na produção e divulgação do conhecimento em educação. Acesso site 
http://www.anped.org.br/anped/sobre-a-anped/historia 
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perspectiva dialética e base marxista logrou significativa penetração no 
campo educacional no Brasil durante a segunda metade da década de 1970 e 
ao longo dos anos 1980 do século XX. Nesse contexto, uma das 
possibilidades traduzida na proposta de alguns integrantes era que o grupo se 
constituísse numa referência nacional para os estudos marxistas da educação, 
buscando articular os pesquisadores da educação de todo o país, interessados 
em trabalhar nessa perspectiva. (HISTEDBR, 2014) 

 

 Afirma Saviani, na entrevista, que outros grupos com a mesma perspectiva se 

formaram nesse período: “[...] na PUC, a Mirian Warde coordenava um grupo de pesquisa de 

História da Educação; Minas Gerais tinha vários grupos de pesquisa, grupos filiados a 

HISTEDBR, como de Uberlândia, ou seja, as pesquisas são produzidas nesses grupos de 

pesquisa.” (APÊNDICE A) 

Outro tópico importante para mapear a práxis definida nas ideias defendidas por 

Saviani foi a criação da Editora Autores Associados, em 1979, integrada por “Antonio 

Joaquim Severino, Casemiro dos Reis Filho, Dermeval Saviani, Gilberta S. de Martino 

Jannuzzi, Joel Martins, Maurício Tragtenberg, Moacir Gadotti, Miguel de La Puente, Milton 

de Miranda e Walter E. Garcia”. (AUTORES ASSOCIADOS, 2014) 

A Editora Autores Associados, idealizada no final da década de 1970, inicialmente era 

apenas um grupo que funcionava como conselho editorial, da Editora Cortez, formado por 

intelectuais e profissionais engajados na discussão radical dos rumos da educação no país por 

meio da proposição e divulgação de temas e trabalhos autorais. Várias etapas foram 

descrevendo a história dessa editora; atualmente independente, mantém o ideário inicial, 

apesar das várias mudanças pelas quais o grupo transacionou.  

A consolidação da Editora Autores Associados só irá acontecer no início dos anos 

1990. Anteriormente a esse período, o grupo trabalhava em coedição com  a Editora Cortez. 

Foi um momento em que ainda se podia sentir os reflexos do movimento da década anterior, 

que aqueceu as demandas pelas teorias contra-hegemônicas em educação. 
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Nesse período, 1990/91, começou a haver a discussão do distrato: a Cortez 
achou que já não estava sendo interessante para eles e então começou a 
discutir isso; e o resultado foi a confirmação do distrato. Encerrou-se o 
período de coedição das duas. A Autores Associados veio para Campinas e 
acabou se instalando como editora autônoma, não mais associada à Cortez. 

[...] Mas o professor Casimiro dos Reis Filho, que era da UNICAMP, tinha 
tido uma aneurisma, se aposentado e perdeu um pouco da mobilidade, mas 
estava lúcido, continuava ativo do ponto de vista dos encaminhamentos, 
então ele encaminhou para representá-lo na reunião em São Paulo (sobre o 
distrato) seus dois filhos, Heloisa, que havia se formado em Educação Física 
aqui na UNICAMP, e o Flávio, que havia se formado em Economia, também 
aqui na UNICAMP.  O Flavio tinha certo tino como empreendedor e 
interesse em entrar para o ramo editorial. O Casimiro mandou o seguinte 
recado para reunião sobre o distrato: ele achava que a ideia não devia 
morrer, que achava importante a proposta original da editora e que os 
colegas que não concordassem que poderiam deixar, mas que ele estaria 
disposto a ficar com o espólio e levar adiante a editora. 

[...] Na época do distrato o professor Joel já havia saído; e inclusive já havia 
falecido. O professor Maurício Tragtenberg já havia se retirado, alegando 
que estava sem tempo de participar. Então nós estávamos em 6, que eram: 
Valter Garcia, da Editora Original, foi para Brasília, mas continuou fazendo 
parte; Prof. Casimiro; Profa. Gilberta; Gadotti, Severino e eu. Deste grupo, a 
Gilberta, o Valter e eu concordamos com a proposta do professor Casimiro; 
resolvemos apoiá-lo. Isso era facilitado em parte porque eu é que estava 
morando aqui (Campinas). A Gilberta também. Só o Valter estava em 
Brasília e São Paulo para ele era indiferente; ele também apoiou. O Severino 
e o Gadotti continuaram a publicar pela Cortez; eles não se associaram a essa 
nova fase da Editora Autores Associados. (SAVIANI, APÊNDICE A) 

 

A configuração atual da editora abrange vários selos e continua atuando, apesar da 

agressividade do mercado, o que fica claro na exposição da proposta que está no site: 

 

No entanto, os horizontes não são muito animadores. O processo de 
internacionalização da economia avança na proporção do empobrecimento 
nacional e isto se reflete nos setores sociais, cada vez mais entregues à sua 
própria sorte, ou à capacidade de resistência. Nós acreditamos que vale a 
pena seguir lutando para mudar os rumos da política educacional em nosso 
país. (AUTORES ASSOCIADOS, 2014) 

 

No prefácio à 30ª edição da obra Escola e democracia, de 1996, escreve o professor 

Saviani (2001, p. xxxvi): 
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Na década de 1990 surge, assim, marcada por um clima de perplexidade e 
descrença. A orientação dita neoliberal assumida por Fernando Collor e, 
agora (1996), pelo governo Fernando Henrique Cardoso, vem se 
caracterizando por políticas educacionais claudicantes: combinam um 
discurso que reconhece a importância da educação com a redução dos 
investimentos na área e apelos à iniciativa privada e organizações não 
governamentais, como se a responsabilidade do Estado em matéria de 
educação pudesse ser transferida para uma etérea “boa vontade publica”. 
Nesse contexto, não deixa de ser reconfortante o fato de que se constituiu ao 
mesmo tempo como de denúncia das formas disfarçadas  de discriminação 
educacional o anúncio de uma pedagogia superadora  das desigualdades, 
tenha atingido 30 edições, quase um terço delas já nesta difícil década de 
1990. Efetivamente, se as condições se tornaram adversas, esse fato, em 
lugar de nos levar ao desânimo como infelizmente tende a acontecer, deve 
nos conduzir a ampliar a nossa capacidade de luta, organizando-nos mais  
fortemente e atuando decisivamente no interior das escolas e junto ao Estado 
no sentido de transformar em verdade prática a consciência, já consensual, 
da importância estratégica da educação e da urgência da resolução de seus 
problemas. Que esse livro continue a auxiliar os educadores de todos os 
níveis e de todas as regiões deste país em sua luta tenaz por uma educação de 
qualidade acessível a todos os brasileiros, é a única recompensa que almeja 
seu autor. 

 

 

2. Pedagogia Crítico-Social dos Conteúdos: a didática na escola e o trabalho docente, 

por José Carlos Libâneo 

 

Neste estudo, a Pedagogia Crítico-Social dos Conteúdos, fundamentada por José 

Carlos Libâneo no livro Democracia na escola pública: a Pedagogia Crítico-Social dos 

Conteúdos, publicado em 1985, será apresentada: 1.no contexto da “retomada democrática” 

da década de 1980; e 2.a partir da entrevista realizada na Pontifícia Universidade Católica de 

Goiás, em dezembro de 2013, envolvendo reflexões sobre o período de formação e 

consolidação do campo contra-hegemônico em educação.  

Para Libâneo, o “enraizamento” das tendências contra-hegemônicas pós-Governo 

Militar acontece com a Iª Conferência Brasileira de Educação, realizada em 1980, na 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. 
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[...] Eu estou iniciando nossa conversa para buscar o enraizamento das 
concepções contra-hegemônicas, no começo dos anos 1980, especialmente 
por conta da CBE. [...] A minha visão das Pedagogias contra-hegemônicas 
foi se constituindo a partir do começo da década de 1980; e o aparecimento 
dessas pedagogias está diretamente ligado ao processo de transição 
democrática que ocorreu no Brasil. Coloco como marco fundamental na 
constituição dessas pedagogias a CBE (Conferencia Brasileira de Educação). 

[...] A Iª CBE foi realizada em 1980, na PUC-SP. Não foi por acaso, na 
minha maneira de ver. Nesse momento surgiram as raízes das correntes 
pedagógicas de esquerda, pós-Governo Militar. Acho importante mencionar 
isso, pois tivemos o período do Regime Militar e até então nós só tínhamos 
uma perspectiva [...]. Os anos 1980 têm a ver com a explicitação do 
pensamento de esquerda, mas, até então, antes de 1980, do ponto de vista 
pedagógico, da escola, da educação escolar, o que nós tínhamos como 
Pedagogia de Esquerda era Paulo Freire. 
[...] Nesse momento, Saviani apresentou suas teses, que depois se 
transformou no livro Escola e Democracia. Depois houve mais cinco CBEs, 
a cada dois anos. Essas conferências passaram a fazer o papel que, depois, 
passou a ser mais fortemente assumido pela ANPED. A CBE era o espaço 
do debate, da polêmica; eu apresentei a 4ª CBE, aqui em Goiânia, que foi um 
marco histórico nos rumos da educação brasileira. Um documento muito 
importante foi a Carta de Goiânia89. (LIBÂNEO, APÊNDICE B) 
 

Esse enraizamento, de acordo com Libâneo, possibilitou melhor visualização do 

campo contra-hegemônico ou, como ele denominou, das “Pedagogias da Esquerda”, pois 

delimitou e identificou, a partir de “uma análise epistemológica adequada”, as correntes do 

marxismo a que essas tendências se vincularam: 

 

 

 

 

 

                                                           
89 Trecho da Carta de Goiânia, da IV CBE – 2 a 5 / 09 / 1986: 

Os educadores presentes em Goiânia na IV Conferência Brasileira de Educação, no período de 2 a 5 de 
setembro de 1986, vêm a público divulgar as resoluções votadas no encerramento dos trabalhos. 
Atendendo ao convite das entidades organizadoras – ANDE (Associação Nacional de Educação), ANPEd 
(Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Educação) e CEDES (Centro de Estudos 
Educação e Sociedade) - cinco mil participantes, vindos de todos os Estados do país, debateram temas da 
problemática educacional brasileira, tendo em vista a indicação de propostas para a nova Carta 
Constitucional. A IV Conferência Brasileira de Educação, ao propor princípios básicos a serem inscritos 
na Constituição, tem presente que o país enfrenta graves problemas sociais e econômicos, de natureza 
estrutural, que entravam a efetiva democratização do conjunto da sociedade. Tem presente, também, que 
o não enfrentamento urgente de tais problemas acarretará o comprometimento da viabilização das 
políticas sociais, especialmente da política educacional [...]. (CARTA DE GOIANIA, 1986) 
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[...] tenho algumas publicações que tratam dessa questão. Vou dar um 
exemplo, para ver como a coisa é complicada. Nos anos 1980 surgiram 
varias interpretações do marxismo. Uma delas focou, muito fortemente, na 
divisão social do trabalho e a divisão técnica do trabalho. Fortaleceu-se 
muito uma corrente, com base em boa parte na Unicamp, isso no começo dos 
anos 1980, muito dependente da Teoria da Reprodução de Bourdieu e a 
Teoria da Reprodução de Baudelot e Establet, principalmente Althusser. 
Essas três concepções sociológicas foram dando um forte peso ao 
pensamento pedagógico no Brasil. [...] Na prática, isso significava que a 
relação dominante/dominado, no âmbito da economia, da sociedade e da 
empresa, se reproduzia na escola. Essa ideia acabou gerando intensos 
embates no campo da esquerda porque, a par dessa posição, na qual estaria 
na época Luís Carlos Freitas, Oder José dos Santos e outros, era um discurso 
que na prática entendia a escola como sendo uma instituição eminentemente 
capitalista, na sua forma de organizar e em todo seu procedimento 
administrativo, pedagógico, metodológico. Desse momento em diante ficou, 
de um lado, o Freitas e o Oder, e de outro, o Saviani, eu e outros, que na 
época acompanhavam o Saviani, por exemplo, Guiomar Namo de Melo, 
Jamil Cury. (LIBÂNEO, APÊNDICE B) 
 

Os intensos debates do período demarcaram diferenciações oriundas de afastamentos e 

aproximações entre as tendências pedagógicas, de acordo com Libâneo, “É importante 

registrar que houve um embate epistemológico que anuncia de qual Marx cada corrente se 

apropriou”. 

 

Nesse momento as Pedagogias de Esquerda passaram a ter diferenciações, de 
modo que, no começo da década de 1980, temos a Pedagogia Crítico-Social 
dos Conteúdos; logo depois, a Pedagogia Histórico-Crítica. Não coloco o 
Tragtenberg como “pai” da Pedagogia da Prática; ele é o inspirador 
ideológico, sociológico, mas o “pai” da Pedagogia da Prática foi Oder José 
dos Santos, que se aposentou pela Universidade Federal de Minas Gerais (e 
eu já tive tantos embates nessa área!). Uma orientanda dele, a Pura Lúcia, 
paranaense, fez a tese de doutorado (base nas premissas da Pedagogia da 
Prática) [...] hoje é professora da Federal do Paraná. Isso numa linha 
marxista dos vários Marx(s). O Oder diria: “o Saviani é um marxista 
racionalista”. O Dermeval diria que o Oder é um marxista libertário. 

[...] No primeiro momento, as duas denominações, Pedagogia Histórico-
Crítica e Pedagogia Crítico-Social dos Conteúdos, tinham a mesma origem 
teórica, o mesmo pressuposto, o mesmo contexto de luta hegemônica. 
Entendo que a luta hegemônica era sobre a Pedagogia do Paulo Freire – que, 
no começo, era explicitamente de oposição; isso não é dito, mas os primeiros 
movimentos do discurso do Dermeval e depois do meu eram movimentos na 
direção de constituir uma Pedagogia marxista diferenciada da Pedagogia 
Libertadora. E por quê? Por uma razão muito simples, perfeitamente 
verossímil e adequada: naquele momento, Paulo Freire era o pensamento que 
conhecíamos da Educação como prática da liberdade e a Pedagogia do 
Oprimido; era um material ainda muito fortemente ligado ao Dewey.  

[...] Saviani, com uma pedagogia inspirada no marxismo, explicitamente. A 
Pedagogia Crítico-Social dos Conteúdos aparece antes da Pedagogia 
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Histórico-Crítica, se for entrar em detalhes. Até hoje, muita gente que 
trabalha essa temática fica perguntando: qual a diferença que existe entre 
Pedagogia Histórico-Crítica e Pedagogia Crítico-Social dos Conteúdos? São 
detalhes que só o Dermeval e eu podemos falar (tem muitos trabalhos 
próximos do seu, o seu tema tem uma abordagem diferenciada, mas outras 
pessoas já fizeram, dei várias entrevistas com esse fim). Há teses contra, 
outras a favor. (LIBÂNEO, APÊNDICE B) 
 

As bases teóricas da obra Democratização da escola pública, que fundamenta a 

Pedagogia Crítico-Social dos Conteúdos, expõem o horizonte teórico do marxismo 

sustentando o critério da primazia dos conteúdos. 

 

Firmando-se como teoria que busca captar o movimento objetivo do 
processo histórico, uma vez que concebe o homem através do materialismo 
histórico-marxista, trata-se de uma síntese superadora do que há de 
significado na Pedagogia Tradicional e na Escola Nova, direcionando o 
ensino para a superação dos problemas cotidianos da prática social e, ao 
mesmo tempo, buscando a emancipação intelectual do educando, 
considerado um ser concreto, inserido num contexto de relações sociais. Da 
articulação entre a escola e a assimilação dos conteúdos por parte deste 
aluno concreto é que resulta o saber criticamente elaborado. (LIBÂNEO, 
2002, p. 73) 

 

Nesta perspectiva, Libâneo já anuncia, de pronto, na entrevista (APÊNDICE B), que 

acredita ser muito “importante esclarecer [...] que o meu foco é o pedagógico, é a escola, o 

mundo da escola, é o mundo da Pedagogia na Escola, da Didática, é muito importante eu dizer 

isso, pois a minha visão é muito marcada por essa condição”. Pois, na prática escolar é que 

acontece “a concretização das condições que asseguram a realização do trabalho docente”.  

O esforço se concentra na proposição de paradigmas de ensino que permitam 

estabelecer a relação conteúdos-realidades sociais, visando a articulação entre o político e o 

pedagógico como forma de colocar a educação a serviço da transformação social, ou seja, 

formar a consciência crítica face à realidade social.  

Ainda que pese as abordagens de outras áreas do conhecimento, como a sociologia, 

política e economia, Libâneo defende “um modo de análise no campo da educação que tenha 

uma conotação pedagógica, ainda que não possa ser dissociado da política, da sociedade, 

claro que não”. 
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No campo da educação temos as análises políticas, análises sociológicas, 
análises econômicas e análises pedagógicas. É claro que não separamos 
análise interna e análise externa (por exemplo, uma discussão sociológica 
com relação à educação é uma análise externa, no caso externa à escola). 
Quando trabalhamos com objetivo, currículo, didática, metodologia da 
escola é a análise interna. É impossível separar o macro e o micro. No 
entanto, se se trata de concepções pedagógicas imagino que o ideal são 
autores que fazem a análise pedagógica da educação, por exemplo, Saviani 
penetra no “coração” do pedagógico. (LIBÂNEO, APÊNDICE B) 
 

E porque a Pedagogia Crítico-Social dos Conteúdos? 

 

Trata-se de uma pedagogia que leva em conta os determinantes sociais e que 
propicia a crítica dos mecanismos e imposições resultantes da organização 
da sociedade em classes sociais antagônicas; ao mesmo tempo, é uma 
pedagogia que vai procurar no interior da escola, respostas pedagógico-
didáticas que permitam o exercício dessa crítica, a partir das próprias 
determinações sociais das situações pedagógicas concretas. O qualitativo 
“dos conteúdos” é empregado para acentuar a função primordial da escola: a 
transmissão do saber e sua apropriação pelos alunos. O saber escolar é 
entendido como o conjunto dos conhecimentos selecionados entre os bens 
culturais disponíveis, enquanto patrimônio coletivo da sociedade, em função 
de seus efeitos formativos e instrumentais. Longe de ser caracterizado como 
conjunto de informações a serem depositadas na cabeça dos alunos, o saber 
escolar constitui-se em elemento de elevação cultural, base para a inserção 
crítica do aluno na prática social de vida. Ninguém melhor que G. Snyders 
para esclarecer o sentido atribuído aos “conteúdos” numa direção crítico-
social. (LIBÂNEO, 2002, p. 12-13) 

 

A base teórica anunciada por Libâneo esboçou-se no mestrado e consolidou-se no 

doutorado, ambos defendidos na PUC-SP, na década de 1980, o que permite a explicitação do 

caminho teórico percorrido e que tornou posteriormente base para a Pedagogia Crítico-Social 

dos Conteúdos. 
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[...] agosto de 1979, com a Lei da Anistia, como fui cassado90, devolveram 
meu cargo na Federal [...]. Pensava: quem sabe eu consiga que me liberem 
para fazer o meu mestrado? [...] Mas, enfim, me deixaram ir e eu fui fazer 
mestrado na PUC em 1981. O Dermeval estava com muitos orientandos e 
quem estava disponível era a Rose Neubauer. Naquele momento ela 
trabalhava com marxismo, depois degringolou, mas foi minha orientadora 
até a defesa. [...] Quando fui para o mestrado tinha uma ideia muito clara: eu 
queria estudar uma proposta pedagógica inspirada no marxismo. [...] 
Começou pelo artigo do Saviani e fechou com o livro do Snyders, porque fui 
atrás. Então, passei a formular as bases do que eu entendia. Logo no começo 
do mestrado eu já tinha na minha mão outros três autores: Manacorda, 
Bogdan Suchodolski, Bernard Charlot91. Essa foi a base do meu pensamento 
para começar a formular o que vim a chamar Pedagogia Social dos 
Conteúdos, foram esses quatro autores, mas basicamente Snyders. 

[...] Defendi minha tese de mestrado sobre práticas pedagógicas bem 
sucedidas de professores da escola pública. O meu foco era escola. [...] O 
Snyders me deu essa coisa forte do conteúdo, porque ele escreveu que a 
escola se firma pelos conteúdos, e eu fui me alimentando dessa ideia.  Então 
fui seguindo nesse rumo. Snyders me influenciou muito, o Manacorda 
também, [...] tem muito a ver com Gramsci. O Manacorda está muito 
articulado com Gramsci. Eu li Gramsci pelo Manacorda. 

[...] Depois de minha tese de mestrado (fiz o doutorado na sequência do 
mestrado). [...] comecei o doutorado, com Dermeval como meu orientador. 
Compus minha tese de doutorado, que denominei Fundamentos do Trabalho 
Docente: introdução teórica à Pedagogia e à Didática. Pretensioso, queria 
fazer um manual; e acabou sendo um manual mesmo de 300 páginas.  

[...] No final do mestrado eu comecei a ficar conhecido, comecei a fazer 
palestras, fui juntando textos92 [...], organizei o material e dali saiu o meu 

                                                           
90 Esclarecendo esse aspecto ressalto, da entrevista, as seguintes reflexões: 

Acho importante mencionar nessa nossa conversa que o Dermeval e eu fomos colegas de seminário: eu 
fiz Seminário Menor em Sorocaba e o Dermeval fez o Seminário Menor em Cuiabá. [...] nos encontramos 
no Seminário Maior para fazer Filosofia e Teologia. Fomos colegas no curso de Filosofia. Saímos juntos 
do seminário (não deu certo) e fomos estudar na PUC, fazer Filosofia. Estudamos juntos 3 anos, nos 
formamos na mesma turma e depois cada um de nós tomou seu rumo [...]. Dois ou três anos depois, prof. 
Joel Martins, da PUC-SP, uma pessoa fantástica, deweyano de carteirinha, acabou “fazendo a minha 
cabeça” e eu fui fazer algumas disciplinas na Pedagogia (eu fazia Filosofia). [...] Em 1975 [...] eu fui 
cassado pelo Regime Militar, aqui em Goiânia. Eu tinha sido militante de esquerda, quando fui para PUC 
junto com o Dermeval. Eu me enfronhei no Centro Acadêmico e, na época, havia na Igreja Católica, 
movimentos como a JUC. [...] Eu fui integrante ativo da AP.  Como éramos da Filosofia, cuidávamos da 
formação teórica da militância da AP na PUC. O Dermeval sempre foi mais retraído, eu também sou 
retraído, mas, por algum motivo, entrei no fogo. Fui da diretoria do CA, militei e por aí começou (década 
de 1960). Quando ocorreu o Golpe Militar, em 1964, Dermeval e eu começamos a Filosofia na PUC. (no 
ano do Golpe, assistimos o Golpe de várias maneiras). [...] Dermeval e eu tínhamos uma tendência, desde 
que saímos do seminário, de estudar o marxismo em algum momento. Na época que o Dermeval 
defendeu o doutorado na PUC, eu vim para cá (Goiânia) e cada um foi tocando sua vida, fui trabalhar na 
secretaria, fiz concurso na Federal, mas seis meses depois me podaram, me cassaram, perdi meus 
empregos todos. Foi uma fase muito difícil para mim (tinha família, filhos pequenos). (LIBÂNEO, 
APÊNDICE B) 

91 O livro do Charlot que eu trabalhava chama-se Mistificação pedagógica. Charlot também queria criar uma 
pedagogia inspirada no marxismo; o último capítulo de seu livro Pedagogia Social tinha base marxista. 
(LIBÂNEO, APÊNDICE B) 
92 A esse respeito, consultar a obra Democratização da escola pública (LIBÂNEO, 2002, p. 17-18). 
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primeiro livro Democratização da escola pública que já tinha o nome de 
Pedagogia Crítico-Social dos Conteúdos. 

[...] Quando comecei o doutorado eu já tinha um capítulo desse livro 
[Democratização da escola pública], que é sobre pedagogia marxista e tinha 
lido o livro Mistificação pedagógica. Então, pensei: como pode ser 
denominada essa corrente pedagógica? Eu sabia que tinha que ser uma 
pedagogia social, para não falar socialista, mas eu também precisava entrar 
um pouco no discurso da Pedagogia Crítica; então pensei:  vamos chamar 
Crítico-Social. E, como a minha inspiração era fortemente o Snyders, todos 
os autores que eu trabalhava valorizam também muito os conteúdos. 
Acrescentei Pedagogia Crítico-Social dos Conteúdos.93  

[...] Teve repercussão muito grande, por causa do capítulo inicial que era 
sobre Tendências Pedagógicas. Na época (quando eu estava no ponto de 
lançá-lo), fui conversar com o Dermeval e lhe disse: estou com essas ideias e 
queria dar um título para essa proposta. Dermeval me incentivou naquele 
momento, mas uns seis meses depois ele lançou a Pedagogia Histórico-
Crítica. Portanto, foi após. A denominação Pedagogia Histórico-Crítica veio 
depois da Pedagogia Crítico-Social dos Conteúdos. 

[...] Se as coisas tivessem sido inverso, se o Dermeval aparecesse primeiro 
com a denominação dele [...], afinal ele tinha maior avanço teórico que eu, 
tinha começado o doutorado, tinha lido Marx – aliás, ele tem uma 
competência especulativa inegável. Acho que é uma questão de posição de 
campo [...] não sei se o Dermeval se arriscaria a chamar de Pedagogia 
Crítico-Social dos Conteúdos, então ele passou a chamar Pedagogia 
Histórico-Crítica. É uma questão de afirmação intelectual. (LIBÂNEO, 
APÊNDICE B) 

 

Feitas essas observações e reflexões, polêmicas certamente, Libâneo prossegue a 

entrevista, desta vez fazendo ligação com sua trajetória pessoal, deixando claro que “são 

detalhes importantes, pois as concepções teóricas estão enraizadas na trajetória da vida de 

cada um de nós, nas opções que fizemos”. 

 

Mas, resumidamente, para efeito da lógica da nossa conversa, eu nasci na 
zona rural na cidade de Angatuba, fiz o que chamava o “primário” em escola 
rural, mas o quarto ano eu fiz na cidade, no grupo escolar, depois disso eu 
fui para o seminário. O seminário é um lugar em que 90% dos estudantes 
eram pobres; minha mãe era analfabeta, meu pai semianalfabeto.  Nunca 
foram à escola, meu pai estudou um ou dois anos; [havia] o rótulo de que 
menino pobre não podia estudar porque tinha deficiências na formação 
cultural; 90% dos alunos do seminário eram da mesma condição social, 
tirados de seus lares, muitos vinham da zona rural. O seminário acabou 
virando, no meu imaginário, a escola pública que eu queria, uma escola 
humanista, científica [...]. Logo que eu entrei na faculdade, eu fui 
alimentando a ideia de que eu queria ser professor e de que eu queria uma 
escola pública igual à que eu tive, como se a escola pública fosse um 

                                                           
93 “[...] o que me valeu da parte dos freirianos uma crítica pesadíssima, principalmente do Gadotti e do Nosella 
[...] ficou essa marca e ainda hoje quem quer me amolar chama de ‘o conteudista’.” (LIBÂNEO, APÊNDICE B) 



143 

 

seminário. [...] Eu fui trabalhar numa escola experimental que tinha em São 
Paulo; chamava-se Colégio Experimental da Lapa. [...] fui cassado pelo 
Regime Militar aqui em Goiânia. Eu tinha sido militante de esquerda quando 
fui para PUC junto com o Dermeval. [...] Foi uma fase muito difícil para 
mim (tinha família, filhos pequenos), fui trabalhar em empresa privada na 
área de recursos humanos, fiz trabalhos free lancer em um ou noutro lugar, 
até que fundei aqui em Goiânia um colégio particular (eu tinha que 
sobreviver); era uma escola, na época, deweyana; trouxe influência do Joel 
[Martins, PUC-SP] e do Experimental da Lapa (trabalhei 6 anos e lá 
colocamos na prática as ideias do Joel, que era uma escola da Escola Nova). 
Eu costumo dizer até nas minhas aulas que eu passei nove anos na Pedagogia 
Tradicional Jesuíta pura, depois passei 06 anos dirigindo uma escola 
tentando ser uma escola deweyana pura, então eu tinha uma síntese na 
prática, porque eu era diretor em São Paulo e depois a escola que eu fundei 
aqui (em Goiânia) era muito parecida com a Experimental. [...] enfim, as 
coisas se somaram, tive a prática de direção de escola que foi bom, também 
para as minhas pesquisas posteriores. Até hoje sinto muito forte meu débito 
com esses doze anos como diretor de escola; eu falo de “menino de escola” 
de verdade eu estive lá (como o pessoal fala) no chão da escola. (LIBÂNEO, 
APÊNDICE B) 

 

O que, em parte, justifica o foco de suas proposições teórico-prática na Didática, no 

Trabalho Docente. 

 

[...] primeiramente, eu estava voltado para a escola, para a didática, queria 
fortalecer uma teoria da didática [...]. Isso aparece nos meus primeiros 
escritos e eu já tinha, na Democratização da Escola Publica, vários 
caminhos onde coloco a temática. Quer dizer, o papel da didática é mediar 
na relação do sujeito com o conhecimento, confrontando os conteúdos 
sistematizados e a experiência social concreta dos alunos; desde o começo eu 
tinha esse discurso. Esse discurso era tirado desses quatro autores (Snyders, 
Manacorda, Suchodolski e Charlot) que eu vinha trabalhando, mas, a partir 
de então, a minha cabeça foi se encaminhando para chegar ao que eu tenho 
hoje. (LIBÂNEO, APÊNDICE B) 

 

Depois do doutorado, nos anos 1990, novos questionamentos, novas áreas de estudos, 

outras leituras. Libâneo declara: “não conseguia extrair dos autores que eu estudava 

derivações para a prática docente; eu comecei achar que as teorias eram muito genéricas e não 

estavam chegando ao professor na escola”. 
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[...] depois da minha tese de doutorado passei a incorporar muito o debate 
teórico em cima da questão cultural e comecei a ler material ligado ao 
pensamento pós-moderno. Não que eu quisesse aderir, ou tive intenção de 
aderir ao pensamento pós-moderno, mas eu achava que havia coisa lá que 
nós não podíamos ignorar, principalmente a questão cultural, da linguagem, 
das formas de manifestação de poder. Também comecei a colocar em 
questão algumas categorias que eram muito fortes no meu primeiro 
marxismo; comecei a me interessar muito sobre o tema da subjetividade no 
marxismo, que, na minha primeira formação, estava ausente [...] 

[...] com a queda da União Soviética, entrei em crise filosófica; então, as 
coisas se “baratinaram” um pouco na minha cabeça, externamente 
continuava trabalhando, mas internamente algumas coisas me inquietavam 
pessoalmente. [...] A década de 1990 foi crucial. Surgiu na Inglaterra um 
movimento chamado Nova Sociologia da Educação, um movimento 
inicialmente marxista e, por isso, chamado NSE, mas com umas tintas da 
fenomenologia. Há dois autores significativos nesse momento, um deles foi 
a Michael Young e o outro, Beisel Bernstein.  

Essa NSE foi um momento de contestação da Pedagogia Positivista, [...] teve 
uma repercussão muito forte nos EUA, afiliados como Giroux e Apple. Ao 
mesmo tempo, ocorria na Alemanha o boom da Teoria Crítica da Escola de 
Frankfurt. Parte dos sociólogos americanos se apropriou da Escola de 
Frankfurt, incluindo Giroux, e outros se apropriaram da NSE; ao mesmo 
tempo, temos que considerar o movimento de 1968 na França, que já estava 
consolidado (Foucault, Derrida, Bourdieu, Passeron). A Escola de Frankfurt, 
a NSE, o movimento maio de 1968, o pós-estruturalismo, incidiram sobre o 
movimento pedagógico. Enquanto se mantinha, no Brasil, a Pedagogia 
Histórico-Crítica, Pedagogia Crítico-Social dos Conteúdos e a Pedagogia 
Libertadora. Na minha maneira de ver, a Pedagogia da Prática não decolou; 
ela teve um peso forte na década de 1980, mas 1990 ela não decolou. 
(LIBÂNEO, APÊNDICE B) 

 

No início da entrevista Libâneo, fez algumas considerações sobre a ausência sentida, 

nesta pesquisa, da Teoria Crítica do Currículo. Perguntou-me, naquela oportunidade: “As 

concepções tiveram e têm um papel no embate epistemológico, mas por que não colocou a 

Teoria Crítica do Currículo? Considera que ela não é contra-hegemônica?”.  Expliquei-lhe 

que o objeto da pesquisa era o campo educacional contra-hegemônico, no Brasil, nas décadas 

de 1980-90, traçado a partir dos percursos das tendências pedagógicas. Tal argumento não o 

impediu que, já quase no final da entrevista, ele retomasse a questão em uma análise crítica e 

provocativa: 
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A Teoria Crítica do Currículo, década de 1990, era uma teoria crítica pós-
estruturalista e a Pedagogia Libertadora, nessas alturas, perdeu também 
aquele elã que teve quando Paulo Freire foi ser Secretário da Educação. [...] 
Nesse momento, a Teoria Crítica do Currículo, o pós-estruturalismo, 
assumido pelo grupo do Tomas Tadeu [...], Alfredo Veiga Neto, 
possivelmente o Silvio Gallo (salvo melhor juízo, o Silvio Galo é novo, mas 
ele poderia estar nesse rumo), Antônio Flávio, Nilda Alves, Elizabete 
Macedo, Casimiro Lopes, nos meados dos anos 1990, passou a uma posição 
hegemônica no campo da educação na academia. Eles se dizem críticos no 
campo progressista; eu acho que são mesmo. De 1990 para cá, essa 
orientação, somada com o pós-estruturalismo, passou a ser, na minha visão, 
hegemônica na academia, nos cursos de formação de professores [...]. 
Paralelo à TCC, desenvolveu-se também, com algum grau de autonomia [...], 
a Pedagogia Intercultural, cuja liderança principal chama-se Vera Candau. A 
TCC acentuou fortemente os temas da linguagem, do currículo como poder, 
gênero, cultura, linguagem e, de uma maneira muito criativa, se apropriaram 
um pouco da Escola de Frankfurt, da indústria cultural. O Antônio Flávio foi 
orientando do Michael Young; os dois são muito amigos até hoje. O Young 
mudou a posição original dele, porque todos diziam: “os conteúdos da escola 
são instrumentos das relações de poder”. Há três anos o Young escreveu um 
artigo bombástico, dizendo assim: “Para que servem as escolas?”. Foi um 
baque nesse pessoal, como também no Freire. Nos pós-estruturalistas não foi 
nada, porque eles estão pouco se importando. [...] O Young incorpora, na 
análise dessa temática, nada menos do que o Vygotsky; o Flávio, quando me 
encontrou, disse: “Libâneo, você está contente, hein?”; “Estou mesmo! 
Vocês me hostilizaram 15 anos; agora estou na companhia de seu 
orientador”.  

A TCC desenvolveu estudos muito sérios e eu tenho o maior respeito; e tanto 
é que a Beth, Alice e Nilda eram adeptas da Pedagogia Crítica dos conteúdos 
e bandearam para TCC.  

A Nilda Alves promoveu, na UFF, o primeiro encontro da PCSC. Chamou 
Dermeval e eu (eu tenho tudo isso documentado,  porque a Revista da Ande, 
que tem tudo a ver com o Saviani e comigo, dedicou um número inteiro para 
as falas desse 1º Encontro; eu tenho isso e posso te passar). Na década de 
1990, a TCC se fortaleceu teoricamente, mas ela não deu conta de oferecer 
aos professores um instrumento de atuação na escola e na sala de aula. 

Presentemente, a teoria intercultural liderada pela Candau, originaria pela 
didática, se diz do campo da didática. No entanto, ela se apropriou muito de 
temas da TCC; então, tenho uma suspeita: Teoria Intercultural está se 
transformando nos modo operante didático da TCC: isso é uma hipótese. 
Hoje, eu tenho base para dizer isso, pois eu sou chamado para participar 
desses debates tanto acadêmicos como de formação de professores, então eu 
vou observando as tendências. No ano passado teve um encontro de didática 
na Federal do Rio de Janeiro, onde estava na mesa a Vera Candau. Então, 
hoje, nós podemos dizer: disputam o poder a TCC (tem um a produção 
muito grande, há editoras que publicam os livros deles, a Artmed, a 
Autentica); hoje o embate está um pouco nesse rumo. 

Existe um livro, reeditado pelo Cortez, acho que chama “Teoria Curricular 
Crítica”, que tem essa história que estou contando, a história do currículo. 
Isso tem a ver com outra coisa muito forte, que é a didática, porque a 
pedagogia e a didática, na minha cabeça, andam juntas e a TCC, 
evidentemente, no geral, não se interessa pelo discurso pedagógico e muito 
menos pelo discurso didático. Isso já é parte do embate hegemônico, porque 
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antes da existência da TCC, nos anos 1990, você tinha a pedagogia e a 
didática, hostilizadas também por setores do marxismo (pelo pessoal da 
Teoria da Reprodução), de maneira que nós tínhamos, na pedagogia, a 
didática como um ramo da pedagogia. 

[...] A TCC e o discurso pós-moderno têm um grande pé na sociologia, 
enfraquecendo o campo teórico investigativo da pedagogia, tendo como 
consequência o desmantelamento de sua efetividade epistemológica. [...] A 
tendência corrente em nosso país de sociologização do pensamento 
pedagógico com prejuízo da ciência pedagógica é uma tese que eu defendo. 
(LIBÂNEO, APÊNDICE B) 

 

Encerrando a entrevista, Libâneo fez um depoimento relacionando as pedagogias 

contra-hegemônicas e as políticas públicas entre a década de 1990 e o início do século XXI, o 

que contribuiu para as reflexões que retomarei mais adiante, sobre a nova constituição do 

campo contra-hegemônico a partir das políticas públicas educacionais do campo neoliberal. 

 

O que nós falamos até agora é no âmbito da academia. No âmbito das 
políticas públicas da educação, o quadro é outro. Veja o capítulo desse livro, 
Internacionalização das políticas educacionais e repercussões no 
funcionamento curricular e pedagógico das escolas. Do ponto de vista das 
políticas públicas, a hegemonia é do currículo instrumental pragmático, 
tutorado e monitorado pelo Banco Mundial. É uma afirmação extremamente 
grave, mas as políticas educacionais brasileiras, desde anos 1990 são as 
políticas produzidas, gestadas e monitoradas pelo Banco Mundial, que, com 
o apoio da UNESCO, tem dinheiro, braço do capitalismo, que tem 
financiamento para os países pobres, para instituir políticas de saúde, 
educação e segurança. É muito dinheiro. Todo o processo de produção dos 
PCNs e tudo aquilo que veio em seguida da implementação dos PCNs, do 
governo FHC, foram pagas pelo Banco Mundial, e a política do FHC e do 
Mercadante, que agora vai ser chefe do gabinete da Dilma, são políticas do 
Banco Mundial. É a pedagogia que eu chamo de instrumental. Começou em 
Minas; depois, São Paulo; o currículo das secretarias da educação destes 
estados é uma versão sofisticadíssima da pedagogia de resultados; aqui, em 
Goiás, também. Eu estou estudando os fundamentos ideológicos e 
pedagógicos dessas políticas do Banco Mundial. (LIBÂNEO, APÊNDICE 
B) 
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3. Pedagogia da Prática ou Pedagogia dos Conflitos Sociais: a práxis dos Movimentos 

Sociais, por Oder José dos Santos  

 

 Pedagogia dos Conflitos Sociais é obra referencial da Pedagogia da Prática. Propõe-

se apresentar a sistematização dos conhecimentos adquiridos com a vivência de uma prática 

educativa coletiva, que ocorreu no final da década de 1970 e início da década de 1980, na 

Universidade Federal de Minas Gerais. 

Com o propósito de “compreender a vinculação da escola na esfera da produção e, 

portanto, inserida no âmbito da mais-valia94 [...] [com] ênfase ao campo lógico inaugurado 

pela prática dos trabalhadores como um dos polos daquela relação”, escreveu Oder José dos 

Santos (1992, p. 12): 

 

o presente trabalho [...] possui um propósito [...]: esclarecer-nos as ideias. O 
movimento dos trabalhadores nos últimos anos, destruindo a aparente ordem 
imposta pelo regime pós-64, trouxe-nos não só alterações profundas no nível 
das relações sociais de produção como também no nível do pensamento 
sobre as próprias práticas sociais. [...] Os trabalhadores que, por imposição 
de uma organização cruel do processo de trabalho, viam-se impedidos de 
pensar, passaram a propor uma nova forma de organizar a produção e a 
sociedade. Em suas práticas de lutas, os trabalhadores demonstraram outra 
ordenação possível para as relações sociais entre os homens. Essa práxis 
instituidora de novas relações sociais não se restringiu, contudo, à esfera da 
produção: perpassou também outras instituições: igreja, partidos políticos, 
escolas etc. [...] A participação em uma experiência educativa, onde alunos e 
professores pretendiam alterar radicalmente as relações pedagógicas, então 
vigentes, no curso de mestrado da Faculdade de Educação da Universidade 
Federal de Minas Gerais, instituição sensível aos movimentos dos 
trabalhadores, obrigou-nos também a refazer e, consequentemente, a 
repensar a prática político-pedagógica. 

 

Nessa entrevista fica clara a consolidação de uma “pedagogia da práxis inscrita na 

pedagogia dos conflitos sociais”, como uma “pedagogia para a formação de sujeitos sociais 

autônomos”.  

                                                           
94 “A fórmula que resume a mais-valia é a seguinte: ‘O tempo de trabalho incorporado na força de trabalho é 
menor do que o tempo de trabalho que a força de trabalho é capaz de desprender no processo de produção’ [...]. 
Trata-se, portanto, de uma relação dinâmica onde a desigualdade é um componente estrutural, pois se o critério 
de avaliação é o mesmo – tempo de trabalho –, a sua incorporação dá-se de forma desigual em cada um dos 
termos da relação. [...] Da tensão resultante entre os dois polos de relação da mais-valia – de um lado, 
trabalhadores, e, de outro, capitalistas particulares e gestores – escreve-se a história do modo de produção 
capitalista. História que se caracteriza, assim, como a história das práticas sociais antagônicas.” (SANTOS, O. 
1992, p. 41-42) 
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Ao iniciar sua arguição, Oder José dos Santos começa por traçar os caminhos trilhados 

por ele na intersecção com o desenvolvimento da Pedagogia da Prática ou Pedagogia dos 

Conflitos Sociais, a partir de um pressuposto fundante: “[...] partindo de problemas colocados 

pela prática, coletivamente trabalhamos para buscar soluções; o problema não é distribuir 

conhecimento, é, sim, aplicar o conhecimento para a resolução da situação colocada pela 

prática” (SANTOS, APÊNDICE C). 

Ativista intelectual e político, graduado em Sociologia e Política pela Faculdade de 

Ciências Econômicas na Universidade Federal de Minas Gerais, doutor em Ciências Sociais 

pela mesma universidade, inicia sua arguição pelo contexto político de sua formação inicial, 

no final dos anos 1960 e início dos anos 1970. Período marcado pela tensão entre a violenta 

repressão do Regime Militar aos seus opositores, de um lado, e a atuação da classe 

trabalhadora que, na perspectiva de Oder José dos Santos, “determinou as mudanças que vão 

chegar até a liberação do regime ditatorial”. 

 

Venho de uma formação marxista ortodoxa. Fiz na Faculdade de Ciências 
Econômicas (UFMG) o curso de Sociologia e Política. Nesse curso, naquele 
período, anos 1960 – período muito conturbado com posições muito 
radicalizadas pelos grupos políticos da época: POLOP, PCB, AP, eram 
muito conflitantes e davam margem a posições muito radicais –, havia o 
predomínio de uma linha marxista; eu diria, hoje, que poderia ser definido 
como marxismo ortodoxo.  
[...] Nesse período (no final dos anos 1960 e início dos anos 1970), as 
mudanças foram extremamente profundas e um aspecto na época vivenciado 
aqui na Faculdade de Educação me chamou muito a atenção [...] foi a 
perseguição extremamente violenta do Regime Militar, a prisão de 
lideranças, a destruição das antigas lideranças partidárias, exílios, prisões. 
Não obstante, os partidos políticos estarem capengas e sem nenhuma força, 
marcados por um longo período ditatorial, uma mudança radical foi quanto à 
atuação da classe trabalhadora nos movimentos dos anos 1970. Ou seja, não 
foram os partidos políticos, foi a própria classe trabalhadora, na minha 
perspectiva, que determinou as mudanças que vão chegar até a liberação do 
regime ditatorial. (SANTOS, APÊNDICE C) 

 

A sua prática docente, inicialmente calcada em uma pedagogia marxista, toma novos 

rumos, ao constatar que “em termos históricos a experiência, mostrou que a relação básica 

não foi alterada, ainda continua dentro do capitalismo (experiência do Leste Europeu) apesar 

de ter acabado com a propriedade privada dos meios de produção”: 
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[...] A minha prática docente, a partir desse período [inicial] de formação, foi 
calcada em uma pedagogia marxista; ou seja, quando se tinha conhecimento 
da verdade colocada pelo marxismo, a partir daí era só esperar “as coisas” 
acontecerem. Quase que seria uma “Pedagogia da Paciência”: era só esperar, 
tudo estava determinado, pronto, acabado. O conteúdo ideológico marxista 
prepararia a consciência das pessoas para “possível” revolução social.  

[...] Um ponto de análise seria o seguinte: no marxismo ortodoxo, o ponto de 
partida é a luta de classe. Essa luta de classe, na maioria das vezes, é apenas 
para designar a diferença, a desigualdade. A grande base do marxismo 
ortodoxo seria essa diferença de classe, essa desigualdade. Portanto, para 
conseguir uma sociedade mais justa, teria que acabar com a propriedade 
privada. Os proletários, ao assumirem o poder, instalariam a ditadura do 
proletariado e, então, implantariam o socialismo. Só que, em termos 
históricos, a experiência mostrou que a relação básica não foi alterada, ainda 
continua dentro do capitalismo, apesar de ter acabado com a propriedade 
privada dos meios de produção. 

Nos países do Leste Europeu, por exemplo, acabou-se com a propriedade 
privada e supôs-se que estava dentro do socialismo, mas, na verdade, as 
relações de produção continuavam: trabalhadores de um lado e, do outro 
lado, vai ter capitalista também, só que não são capitalistas burgueses, não 
tem propriedade, mas são capitalistas gestores. (SANTOS, APÊNDICE C) 

 

A partir de 1974, Oder Santos começou a lecionar na Faculdade de Educação, quando 

o movimento dos trabalhadores influenciou decisivamente sua mudança teórica, impactado 

pelo que ele define como Movimentos Autônomos. 

 

Na Faculdade de Educação, em meados dos anos 1970, o movimento das 
classes trabalhadoras foi um marco decisivo para a minha mudança teórica. 
Os movimentos das classes trabalhadoras, nesse período, a meu juízo, 
pautaram por uma direção extremamente interessante, porque eles foram 
inicialmente contra os sindicatos tradicionais estabelecidos, contra direções 
partidárias, por uma participação muito ativa e uma luta muito grande no 
interior do próprio local de trabalho. Estava caracterizado o que poderia 
chamar de Movimentos Autônomos. (SANTOS, APÊNDICE C) 

 

À guisa desse comentário, o livro Pedagogia dos Conflitos Sociais justifica a prática 

de luta dos trabalhadores em uma perspectiva “inteiramente nova e antagônica ao 

capitalismo”, isto é, “no processo de luta, os trabalhadores, pela própria posição que ocupam 

no processo de trabalho, igualdade entre os explorados, estabelecem entre si relações sociais 

coletivistas e solidárias, antagônicas às relações sociais individualistas e competitivas do 

modo de produção capitalista”. (SANTOS, O. 1992, p. 67) 

 

 



150 

 

[...] Esses Movimentos Autônomos da classe trabalhadora marcaram nosso 
curso de mestrado, à época muito vinculado a Movimentos Sociais. A 
quantidade de alunos que ingressaram no programa, a grande maioria, vinha 
de movimentos populares. Então, o mestrado se caracterizou, nesse período, 
por uma concepção de educação muito ampla, não ficava concentrado ao 
limite da sala de aula, ao acadêmico, mas incorporou toda essa parte de 
educação popular, de movimento de base. Foi o período em que Paulo Freire 
esteve aqui, participando conosco algumas vezes. Eu diria que, talvez, os 
trabalhos de dissertação, de tese desse período se voltaram muito para esses 
movimentos mais amplos, os movimentos sociais. Dentro do curso de 
mestrado tentamos implantar uma alteração radical, pois era extremamente 
acadêmico. A partir dessa nova proposta, professores e alunos coletivamente 
conseguiram estabelecer um programa totalmente diferente, onde o ponto de 
partido era a questão da prática social. (SANTOS, APÊNDICE C) 

 

As práticas pedagógicas alternativas foram tão diversificadas quanto o “próprio 

processo de luta dos trabalhadores”. Tomando por base os princípios da Pedagogia dos 

Conflitos Sociais e a práxis desses movimentos, é importante destacar as intervenções em 

áreas substantivas do processo pedagógico, como o currículo, marcado por uma dinâmica 

diferenciada que dizia “para o controle central da universidade que tínhamos um conjunto de 

disciplina que iam ser dadas ‘a revelia do currículo oficial’”: 

 

[...] Nos anos 1978-79, como coordenador e contando com a participação de 
um colega, Miguel Arroyo, fizemos um processo de alteração do currículo, 
que seria mais ou menos o seguinte: os alunos selecionados (a grande 
maioria) vinham com grande experiência de movimentos populares, 
sindicais, educação de base (era muito forte nesse período aqui na região). 
Esses alunos que chegavam aqui traziam grande experiência prática 
vivenciada nesses movimentos. A questão que tínhamos era não perder essa 
experiência e aproveitá-la para a academia. Então, seria o seguinte: em um 
período que seria de dois a três meses, dependia do número de alunos, eles 
frequentavam o que denominávamos de ACPP-Análise Crítica da Prática 
Pedagógica. Todos eles faziam um memorial, refletindo sobre a sua prática, 
e, a partir da análise dessa prática, cada dia um aluno expunha e todos 
debatiam a partir dessas discussões. Víamos se existiam alguns pontos de 
afinidade entre os diferentes memoriais e, a partir dessas afinidades, se 
formavam grupos.  

Esses grupos de trabalho e de estudos eram formados pelo professor e pelos 
alunos (os professores eram escolhidos livremente pelos alunos, tentando 
ajustar os temas em eixos de interesses e afinidades entre eles e o professor); 
formavam o grupo e só depois é que se discriminavam as matérias 
necessárias para a compreensão dos problemas colocados pelo grupo. Ao 
invés de nós termos uma disciplina previamente definida e colocada no 
calendário para ser ministrada, colocávamos o problema e estabelecíamos 
um conjunto de matérias que queríamos estudar para poder dar conta desse 
problema.  
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Foi um movimento de resistência dentro da universidade. Na prática, 
tentávamos articular em termos de grupo para poder trabalhar coletivamente. 

[...] No início, éramos eu e Arroyo, mas depois vieram outros colegas, 
Neidson Rodrigues, Carlos Roberto Jamil Cury, que ajudaram muito. Cada 
grupo tinha uma linha de pesquisa. O grupo que estava com Cury caminhava 
em uma direção, o que estava comigo em outra, poderíamos até alterar 
coisas já estabelecidas aqui dentro: disciplinas, chamar professores de outras 
instituições e linhas (Saviani esteve aqui várias vezes colaborando; Cury o 
trouxe). Então, o fundamental era tudo acontecer a partir dessa experiência 
dos Movimentos Sociais. O que permitiu que o meu projeto de tese de titular 
(Pedagogia dos Conflitos Sociais) fosse uma reflexão sobre o 
desenvolvimento desse processo. (SANTOS, APÊNDICE C) 

 

Dermeval Saviani (2007), em seu livro História das ideias pedagógicas no Brasil, no 

capítulo que trata sobre as Pedagogias Contra-Hegemônicas, apresenta essa experiência como 

Pedagogia da Prática  fundamentada em ideais libertários. 

Tais fatos renderam muitos debates, mas Oder José dos Santos (APÊNDICE C), nesta 

entrevista, esclarece: “depois que acumulamos alguma experiência, observamos que, 

teoricamente, tinham situações muito parecidas que ocorreram em outras partes do mundo, 

então ganhamos alguma margem para fazer uma reflexão teórica denominada como 

Pedagogia dos Conflitos Sociais.” 

 

Na verdade, eu não tinha nenhuma orientação de cunho libertário; estava 
apenas colocando os Movimentos Sociais que estavam ocorrendo 
coletivamente.  Trabalhávamos juntos e o fundamental, nesse caso, seria a 
reunião dos grupos, tentando coletivamente discutir e ver como 
enfrentávamos essas questões, juntamente com a orientação teórica 
(propostas pelo grupo). Enfim, fomos aprendendo no processo. O que mais 
aprendi foi fazendo esse processo. Por isso, Pedagogia da Prática, pois ela 
vai se forjando no próprio processo. Agora, depois que já acumulamos 
alguma experiência, vimos que, teoricamente, tinham coisas que já 
ocorreram em outras partes do mundo; então, ganhamos alguma margem 
para fazer uma reflexão teórica. Esse trabalho foi denominado como 
Pedagogia dos Conflitos Sociais. Essa sistematização foi concluída no papel, 
em 1990, quase vinte anos de experiência prática para poder sistematizar 
nesse trabalho. 

[...] Pedagogia dos Conflitos Sociais tem como eixo a prática social dos 
movimentos sociais (quando eu vi que Saviani colocou-nos como libertários, 
achei interessante, porque eu nunca imaginei que seria). Não é que ele esteja 
errado, porque tem muita coisa aqui de Pedagogia Libertária. Nesse 
processo, o eixo de análise central, no meu caso, foi diferente. Por exemplo, 
o eixo central de Bakunin é opressão; o eixo dos libertários, de maneira 
geral, é opressão; o meu eixo central de análise é exploração, a luta de classe 
é o ponto central. São dois eixos distintos e algumas práticas, no nível da 
Pedagogia da Prática, muito próximas. Diria que, apesar de não ser um 
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anarquista libertário, eu não deixo de sê-lo, porque tem muita coisa que só a 
prática libertária proporciona. Agora, meu eixo de análise central é a questão 
da exploração. 

[...] A diferença com os libertários é a base, a exploração. Por exemplo, o 
conceito de mais-valia é fundamental para a questão da exploração, [...] diria 
que o ponto central desse conceito, a mais-valia, é a impossibilidade dos 
trabalhadores determinarem o seu próprio processo de formação. O 
conhecimento, que seria fundamental para compreender o processo de 
existência da sociedade, é eliminado e a ênfase está na preparação técnica 
para responder à exigência da economia capitalista. Quem é o trabalhador 
qualificado no capitalismo? É aquele que responde à exigência da técnica 
capitalista. Existem pessoas altamente qualificadas que são capazes de ter 
uma compreensão muito ampla da realidade em que vive, ali no seu espaço, 
mas, se ele for para outro local, vai ser considerado trabalhador não 
qualificado, por que ele não domina o saber necessário para corresponder à 
exigência da técnica capitalista. Então, a questão é mais no âmbito social. O 
fundamental aqui é o tipo das relações sociais. (SANTOS, APÊNDICE C) 

 

A base da Pedagogia dos Conflitos Sociais ou Pedagogia da Prática se fundamenta no 

princípio de que será no “conflito gerado pelas relações capitalistas e a reação da classe 

trabalhadora em seus processos de luta” que irá forjar “a possibilidade de uma pedagogia 

nova”.  

Essa “pedagogia nova” será 

elaborada e sistematizada posteriormente, pelo próprio movimento e pelas 
pessoas que fazem parte desse processo. Qual seria a característica básica? 
Não seria fundamentalmente ter mais conteúdo (saber sistematizado e 
transmitido para o outro); [o fundamental] é trabalharmos juntos e 
chegarmos juntos a esse saber. [Pois,] o problema não é distribuir 
conhecimento e, sim, aplicar o conhecimento para a resolução de uma 
situação colocada pela prática. 

[...] Nas relações capitalistas predomina-se e incentiva-se não o 
igualitarismo, mas a diferença; não o coletivo, mas o individual; não o 
solidário, mas a competição; e a participação é muito controlada. Desse 
conflito, gerado pelas relações capitalistas e a reação gerada pela classe 
trabalhadora com seus processos de luta, é que existe a possibilidade de 
gerar uma pedagogia nova. Os trabalhadores aprendem a partir desse 
processo. [...] Por exemplo, um grupo levanta determinados tipos de 
problemas a serem estudados, mas eu estou procurando problemas que 
precisem de solução, como faço para resolvê-los? Também esses problemas 
demandam que eu tenha necessidade de determinados tipos de 
conhecimentos. Eu já tenho determinado tipos de conhecimento que estão 
sistematizados, certo? Quem sabe o Marx dá conta disso, vamos lá. Se não 
deu, eu vou a Freud, a Gramsci, qualquer teórico, e vou estudá-lo para saber 
como enfrentou o problema, como sistematizou etc. Coletivamente, 
começamos a produzir algo nosso. Então, partindo de problemas colocados 
pela prática, coletivamente trabalhamos para buscar soluções. (SANTOS, 
APÊNDICE C) 
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As experiências que avançaram pela década de 1980, no período da “redemocratização 

brasileira”, também envolveram a atuação do professor Neidson Rodrigues, com a 

organização do 1º Congresso Mineiro de Educação e sua participação na Secretaria de Estado 

da Educação, nas primeiras eleições diretas ocorridas pós-Regime Militar. 

 

[...] Nos anos 1970-1980, tivemos esse movimento, inclusive nas escolas; 
várias práticas alternativas. Essa questão é muito importante. Inclusive, 
gostaria de lembrar um colega nosso, que infelizmente faleceu muito jovem; 
ele participava conosco desse processo todo, o Neidson Rodrigues (1942-
2003), doutor em Educação pela PUC/SP. Com a abertura, nos meados dos 
anos 1980, ele foi chamado pelo secretário da educação na época para 
assumir um cargo importante. Ele organizou na época o Primeiro Congresso 
Mineiro de Educação95. Todas as escolas fizeram propostas na área, 
levantavam seus problemas, depois foram reunidas nos municípios até 
chegar para região e, depois, finalmente, o Estado. Eram os problemas 
colocados pela prática. (SANTOS, APÊNDICE C) 

 

Oder José dos Santos reflete sobre sua prática e destaca, em sua trajetória, alguns 

momentos significativos: 

 

[...] Dois momentos em que eu mais aprendi na minha vida: um, como 
estudante, na época em que estudava na Ciência Econômica, aqui na UFMG, 
aprendi muito mais fora da sala de aula nos movimentos [...] do que na 
própria sala, era fantástico. Depois, na Faculdade de Educação, eu conheci 
outro tipo de experiência.  

[...] Minha prática foi na universidade; não me filiei a partido. A minha 
perspectiva eram os movimentos sociais, eu diria que as lutas autônomas. 
Quando criaram a União dos Trabalhadores de Ensino, aqui em Minas, nos 
anos 1970, criaram de maneira forte. As lideranças mudavam quase que 
diariamente para ninguém ficar marcado, criaram um mecanismo de 
“rodízio” das lideranças para determinadas questões (esse é bom para isso, 
aquele outro para aquilo e assim por diante), até a repressão ser bastante 
violenta e bater mesmo para valer. Foi um movimento extremamente forte. 
(SANTOS, APÊNDICE C) 

 

                                                           
95 “Evento promovido, em 1983, pelo primeiro governo mineiro, eleito por voto direto, após o Regime Militar e 
pela Secretaria de Estado da Educação de Minas Gerais, visando fazer diagnóstico da situação do ensino em 
Minas Gerais. Partiu das demandas oriundas dos movimentos sociais e das bandeiras de lutas dos trabalhadores, 
em geral, e dos trabalhadores da educação, em especial, sintetizadas no documento Educação para a Mudança. 
[...] Todavia, medidas administrativas gestadas durante o primeiro governo – Tancredo Neves – e efetivadas, 
pelo segundo governo – Newton Cardoso – via Secretarias de Estado da Administração e da Fazenda, 
prejudicaram a organização do trabalho escolar e precarizaram as condições de trabalho dos profissionais da 
educação, inviabilizando as propostas progressistas emergentes desse Congresso.” (SILVA, 2014) 
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Encerrando a entrevista, o tema abordado foi o descenso do movimento da classe 

trabalhadora na conjuntura atual, quando, segundo o professor Oder José dos Santos, “o 

toyotismo [...] absorveu e aproveitou tudo pelo quê a classe trabalhadora lutou e está usando 

para seu próprio interesse”. Na academia, as teses e dissertações foram atingidas em cheio 

pelas demandas do atual estágio do capitalismo, quando a “produtividade passa a ser um 

elemento fundamental (esses são mecanismos de controle que não permitem um trabalho 

coletivo) e para fazer desta forma tem que ser [um trabalho] individual, rápido”. 

 

[...] Dependendo dos movimentos sociais, se está ativa a classe trabalhadora 
passa a ter resistência sociológica. No momento atual, a classe trabalhadora 
tem apenas uma resistência econômica; ela está fragorosamente derrotada, 
esta difícil se manter como classe; de vez em quando a gente vê alguma 
coisa, mas é muito pouco ainda, mas quando ela tem uma existência 
sociológica, ou seja, ela própria assume aquele conceito antigo de “classe 
para si” (quando começa a ter consciência das coisas, das necessidades); 
nesse momento, começa a alterar em todos os níveis no local de trabalho, nas 
diferentes instituições, na família, na igreja, no partido político, na escola, 
começa a haver uma dinâmica própria.  

[...] Esses movimentos foram pouco a pouco absorvidos pelo próprio 
sistema; então havia autonomia, participação, o nome permanece, mas o 
conteúdo muda muito. Por exemplo, autonomia, mas o que é autonomia? É 
participação. Mas participação em que? Tudo que era luta dos trabalhadores 
permaneceu, mas já não é a mesma coisa, foram absorvidos pelo sistema. 
Novas formas de organização do processo de trabalho. O toyotismo é muito 
bom, é fantástico nesse aspecto, porque ele absorveu e aproveitou tudo pelo 
quê a classe trabalhadora lutou e está usando para seu interesse. Com isso, 
esse movimento reflui. Então, não há muita possibilidade, a meu ver, de uma 
ação concreta nesse nível no momento atual. Veja, porque [no 
desenvolvimento dessa experiência] a perspectiva foi totalmente diferente do 
marxismo ortodoxo leninista, que prepara profissional para “trazer a 
consciência para o trabalhador”. Nessa experiência é o próprio trabalhador 
que, autonomamente, cria as possibilidades. Na faculdade (UFMG) isso 
durou até o início dos anos 1990, mas já caindo muito e depois já começam 
outros mecanismos de controle. Vamos supor: você tem um determinado 
tempo muito rígido para concluir [a pesquisa]. A CAPES tem que apresentar 
relatórios, a produtividade passa a ser um elemento fundamental, esses são 
mecanismos de controle e que não permitem um trabalho coletivo, para fazer 
desta forma tem que ser [um trabalho] individual, rápido. (SANTOS, 
APÊNDICE C) 
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4. Pedagogia Libertadora: a educação para a prática da liberdade em Paulo Freire, 

apresentada por Lisete Arelaro 

 

A Pedagogia Libertadora, fundamentada por Paulo Freire, está aqui apresentada pela 

Professora Doutora, Diretora da Faculdade de Educação de São Paulo, Lisete Regina Gomes 

Arelaro, em entrevista realizada em junho de 2014. Há muitas décadas “nadando contra a 

corrente”, Lisete Arelaro proporcionou, nesta entrevista, uma reflexão atual do campo contra-

hegemônico da educação brasileira, partindo da trajetória de Paulo Freire no conflituoso 

contexto da segunda metade do século XX. 

Para Arelaro, Paulo Freire, aliando vasta produção bibliográfica à práxis educativa, 

tocou em princípios fundantes da realidade brasileira, sobretudo na segunda metade do século 

XX (pós 1950), traduzindo as leituras do mundo experienciado e não se comportando como 

um “mero expectador da história de seu povo”.  

A esse respeito, Arelaro identifica o enraizamento da proposta contra-hegemônica 

político-epistemológico-pedagógica em Freire: 

 

As preocupações de Paulo Freire, a respeito da situação da educação e das 
condições sociais do Brasil, justificam o fato de que não é por coincidência 
que ele apareça em um momento histórico marcado pelo processo de 
“reconstrução democrática” [...]. Com o fim do Estado Novo, a Constituição 
de 1946, que consideramos democrática “pero no mucho” (afinal de contas, 
os partidos comunistas não poderiam existir), repercutiu na década de 1950, 
principalmente em seus anos finais, como uma das décadas em que temos a 
maior produção de experiências diversificadas [...]. Lembrando que o Brasil 
não é um país pobre; é um país desigual. Na questão educacional, tínhamos 
uma das piores situações do mundo. Acho importante explicar que todo 
discurso, de que a educação é que muda o país, se justifica pela mudança no 
processo de criação de um novo tipo de industrialização, por exemplo, neste 
caso específico, vai precisar de outra mentalidade em relação aos próprios 
trabalhadores e, obviamente, vai precisar da educação e da educação escolar 
para fazer essa transição e opção de modernidade. 

[...] No final dos anos 1950 vai ser muito forte no país a opção de JK pelo 
projeto político-econômico que entraria no país. Convivendo com os 
partidos clandestinos, com propostas divergentes de caráter mais 
nacionalistas ou mais “entreguistas”. Enfim, a opção do governo JK pela 
indústria automobilística vai gerar um processo de internacionalização da 
economia e a necessidade de empréstimos internacionais, para construir, 
naquele momento histórico, no mundo ocidental, uma produção de caráter 
tecnológico, exigindo a criação da região do ABC em São Paulo, por 
exemplo. Temos, portanto, uma situação privilegiada, que vai se 
desenrolando até o Golpe de 1964. Intensos debates nacionais sobre para 
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onde vamos, que tipo de sociedade queremos, implicava em diferentes 
posições sobre o que estou chamando de nacionalismo. Propostas de caráter 
socialista ou comunista e grupos que defendiam essas posições. Estou 
colocando isso por que é lógico que a questão do analfabetismo e da 
educação nos setores populares começa a aparecer e se colocar na agenda 
nacional com muito mais intensidade do que tinha acontecido no Estado 
Novo, pois Getúlio Vargas, nesta questão, era unilateral.  

[...] Estou dizendo isso por que Vargas e os empresários irão criar o SESI e o 
SENAI para que formem mão-de-obra. O que Vargas propunha: nós 
formamos os líderes, vocês formam a mão-de obra. A discussão sobre essa 
formação dicotômica – para ser líder, era um tipo de educação e, para ser 
operário, outro –, estava muito acirrada. Condições históricas permitem que 
Paulo Freire esteja exatamente neste lugar da formação de mão-de-obra, 
onde estão os pobres, e essas contradições serão mais presentes. 
(ARELARO, APÊNDICE D) 

 

Para o desdobramento dessas premissas, buscando as fundamentações da Pedagogia 

Libertadora, optei, nesta pesquisa, pelo livro Educação como Prática da Liberdade, que é de 

1969, justamente por conter, em germe, a visão pedagógica e política do mundo em uma 

perspectiva freireana.  

O contexto dessa obra desenvolve o importante conceito de “consciência transitiva 

crítica” como “a representação das coisas e dos fatos como se dão na existência empírica. Nas 

suas correlações causais e circunstanciais” (VIEIRA PINTO, 1961 apud FREIRE, P. 1995b, 

p. 105).  

O desenvolvimento da consciência desafiadora e transformadora determinará o 

movimento de superação da cultura colonial nas “sociedades em trânsito”, por meio da 

educação a partir do oprimido, construindo uma nova sociedade,  resultado da luta das massas 

populares.  

Escrito “depois da queda do governo Goulart, nos intervalos das prisões e concluído 

no exílio [...], a teoria teve que esperar que o exílio do autor lhe permitisse um esforço de 

sistematização”, nesta obra, pela primeira vez sobreveio “uma visão global de suas ideias 

pedagógicas” (WEFFORT, 1995, p. 4-5). 

O relato da professora Ana Maria de Araújo Freire e a entrevista da professora Lisete 

Arelaro confirmam essa prerrogativa: 
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[...] o Golpe de “1º de abril”, como ele chamava, o aposentou aos 42 anos de 
idade. [...] No Chile, foi reformulada a tese de Paulo Freire, resultando em 
seu primeiro livro, Educação como Prática da Liberdade. Sua tese foi um 
prolongamento, um aperfeiçoamento de um relatório feito por ele para o II 
Congresso Nacional de Educação de Jovens e Adultos, em julho de 1958, 
convocado por Juscelino Kubitscheck [...] que estava preocupado com o 
atraso do país, dentro de uma visão desenvolvimentista. (FREIRE, A. 2014) 

 

De acordo com Arelaro, Paulo Freire 

 

vai defender sua tese de doutorado, Educação como Prática da Liberdade; 
surge, então, a Educação Libertadora. Desde os primeiros tempos ele vai 
fazer essa ligação (educação-liberdade). Esse é o centro da tese que fez 
Paulo Freire ser “o” Paulo Freire. Senão, nem os círculos de cultura teriam 
sentido. O que a gente faz com isso? Essa proposta atende às demandas 
dessa população?; se não houver uma proposta de transformação social, nós 
não atingiríamos as pessoas; por isso, a Educação Libertadora (uma das 
primeiras denominações, e a que ficou) foi a proposta de Paulo Freire. 
Quando ele vai para o Chile, escreve a Pedagogia do Oprimido na condição 
de exilado. (ARELARO, APÊNDICE D) 

 

Em Pedagogia do Oprimido, Freire completa suas concepções pedagógicas sobre a 

pedagogia do colonizador e a pedagogia do oprimido. Afirma: é o “resultado de nossas 

observações nestes cinco anos de exílio. Observações que se vem juntando às que fizemos no 

Brasil, nos vários setores em que tivemos oportunidade de exercer atividades educativas” 

(FREIRE, P. 2003, p. 23). 

Paulo Freire, o “andarilho do óbvio” (PASSETTI, 1998), em Conscientização: teoria e 

prática da libertação, relata brevemente, na primeira parte, O homem e sua experiência: 

Paulo Freire por si mesmo, o período de 1946 a 1964, destacando as intensas atividades em 

que estava mergulhado, interrompidas bruscamente pelo Golpe de Estado: 

 

Trabalhando num departamento de Serviço Social, se bem que do tipo 
assistencial – SESI –, repeti meu diálogo com o povo, sendo já um homem. 
Como diretor do Departamento de Educação e Cultura do SESI, em 
Pernambuco, e depois da Superintendência, de 1946 a 1954, fiz as primeiras 
experiências que me conduziram mais tarde ao método que iniciei em 1961. 
Isto teve lugar no movimento de Cultura popular do Recife, um de cujos 
fundadores fui, e que mais tarde teve continuidade no Serviço de Extensão 
Cultural da Universidade do Recife: coube-me ser seu primeiro diretor. O 
Golpe de Estado (1964) não só deteve todo este esforço que fizemos no 
campo da educação de jovens e adultos e da cultura popular, mas também 
levou-me à prisão por cerca de setenta dias (com muitos outros, 
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comprometidos no mesmo esforço). Fui submetido durante quatro dias a 
interrogatórios [...]. Livrei-me, refugiando-me na Embaixada da Bolívia em 
setembro de 1964. (FREIRE, P. 2006, p. 17-18) 

 

Arelaro considera que o vínculo de Paulo Freire com os movimentos populares, nos 

anos 1950, torna-o um destaque nacional na medida em que a situação promove o 

enfrentamento dos desafios na questão da alfabetização, em particular, e da educação, em 

geral. 

 

Eu diria que o processo de 1946 em diante, e a década de 1950, em especial, 
vai ser uma retomada do Manifesto dos Pioneiros (1959). As pessoas estão 
todas ali vivíssimas, todas elas. Praticamente a discussão sobre a concepção 
da Escola Nova e outra concepção de escola que pudesse estar presente é 
retomada. Anísio Teixeira é uma referência, assim como Fernando de 
Azevedo, que já estava na USP (a USP tinha acabado de ser criada, em 
1937), e muitos outros. Este grupo tinha também Paschoal Leme, o único 
socialista, Cecília Meireles, são alguns deles. O comprometimento era tão 
forte que eles aceitaram assumir posições no governo, seja no Pará, no 
Pernambuco, na Bahia, em São Paulo, no Rio, gerando novo posicionamento 
de caráter pedagógico educacional.  

Essa combinação de fatores vai retomar o Manifesto dos Pioneiros, de um 
lado, com algumas influências muito identificadas com Dewey, por 
exemplo, pelo Anísio Teixeira, psicólogo e educador, também envolvido em 
política educacional. 

Nós tínhamos poucas escolas, quer dizer, a expansão era mínima, ela vai 
acontecendo, o ritmo era muito lento; para dentro da escola, nós tínhamos 
50% de reprovação da primeira para a segunda série. Era uma situação 
dramática.  

Paulo Freire fica surpreso com os dados históricos da época: primeiro, são 
poucas escolas e não tínhamos uma campanha nacional pela expansão de 
vagas. Essas coisas vão incomodando Paulo Freire. Ele começa pela via 
pedagógica educacional e vai ganhando uma dimensão política, na medida 
em que o tempo vai passando.  

Considero que, por ser funcionário do SESI, naquele primeiro momento, ele 
tinha que ser mais discreto. O que eu quero lembrar, uma situação muito 
especial, do ponto de vista histórico, é o nacional-desenvolvimentismo, que 
obrigava essa nova perspectiva com relação a educação. Paulo Freire vai ser, 
neste momento, destaque nacional na medida em que a situação promove o 
enfrentamento dos desafios, sobretudo a questão da alfabetização. 
(ARELARO, APÊNDICE D) 

 

Nas obras de Paulo Freire identificam-se influências do existencialismo, da 

fenomenologia e do marxismo, na vertente representada pela Teologia da Libertação. 
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Nesse momento do nacional-desenvolvimentismo vai ter a chegada da 
Teologia da Libertação. Ela tem uma dimensão no Brasil diferente dos 
outros países da América Latina. A tarefa da Igreja é tornar o país menos 
desigual. Esse era o “caldo” em que a questão e a discussão de Paulo Freire 
ganha maior dimensão. As condições objetivas possibilitaram que o discurso 
dele ganhasse uma amplitude nacional muito mais forte, pois ele denuncia a 
situação no Nordeste, que tinha a pior situação educacional do país; em uma 
região pobre, a educação estava ausente. 

[...] Ele era um cristão. Por isso, em um primeiro momento, Paulo Freire não 
é considerado homem de esquerda [...]. Nesta época existiam duas grandes 
formadoras de opinião: a Igreja Católica e o chamado partidão, o Partido 
Comunista. Eu era ampliação dos dois; as primeiras leituras d’O Capital, eu 
não fiz na academia, foi no grupo do Partidão (a tarefa era ler e discutir em 
grupo). Ao mesmo tempo, eu estava sendo “disputada” pela Igreja Católica 
(fui de JEC), começo a ler autores para quem de fato a transformação social 
fosse uma necessidade urgente. Eu estou colocando esta questão porque 
vários grupos políticos de esquerda (diferentes vertentes políticas) estavam 
convivendo no Brasil. Esta característica é muito forte. 

[...] Eu não sei se Freire leu ou não Marx. A verdade é que ele tem princípios 
revolucionários que estão em uma teoria pedagógica aparentemente simples. 
A partir dos dados da realidade, perguntas como: por que “eles” repetem na 
escola? O que está acontecendo na escola? Esse tipo de avaliação gera uma 
inovação por parte de Paulo Freire, não apenas a silabação (naquela 
oportunidade, era uma constatação avançada); era preciso usar alguns 
elementos diferenciados do fazer pedagógico.  

[...] Paulo Freire se insere nesse contexto, defendendo a proposta de que a 
educação possa ser diferente na medida em que comece da realidade das 
pessoas (esta tese por definição contrariava a situação). A vida não precisa 
continuar assim, ela pode ser diferente e o será na medida em que eles 
(povo) descobrirem que pode ser diferente. Analisando a escola, percebemos 
que estamos defendendo o status quo. Então, a transformação deve acontecer 
não só na/da escola (esse é o caráter comunista de Paulo Freire). Nesta fase, 
se mudarmos as condições sociais, vamos conseguir a mudança que 
almejamos. Se levarmos em conta a análise marxista, materialista dialética e 
sua razão de ser, eu entendo que não tenho só que estudar as teorias, mas 
levá-las à minha prática. 

[...] Conforme Paulo Freire foi tendo outras experiências, por exemplo, 
quando lê Gramsci (não sei se aconteceu exatamente desta forma, não tenho 
informação sobre isso), a identidade entre eles vai ficando mais evidente. 
Não sei se nós lemos depois (Gramsci) ou foi ele (Paulo Freire), mas ficou 
explícito que as teorias paulofreirianas são revolucionárias sob o aspecto de 
que, se não muda a sociedade, não vai mudar a escola; não tem jeito, essas 
modificações vão ser feitas pelas mãos de quem sofre isso. Para mim, isso é 
ser marxista. (ARELARO, APÊNDICE D) 

 

As intensas mobilizações políticas que permearam a sociedade brasileira e latino-

americana da década de 1960 tiveram importância decisiva na formação político- 

epistemológico-pedagógica de Paulo Freire, materializada no Método Paulo Freire, forjado 

nesse espaço contra-hegemônico. 
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Às vezes, ouço comentários que simplificam demasiado o método (Método 
Paulo Freire), como se Paulo Freire estivesse discutindo silabação. Não! 
Paulo Freire, do ponto de vista linguístico, parte da ideia de que, sendo a 
língua portuguesa silábica, então a alfabetização de alguma forma deverá ser 
trabalhada por silabação. Entre isso e aquilo tudo que vem junto; pode-se 
falar “tudo” (comentários rasteiros) sobre Paulo Freire. Não se trata disso. 
Paulo Freire vai perguntar: de onde eu começo? Se a palavra TIJOLO, ou o 
nome da pessoa, enfim, é do cotidiano que as palavras são “buscadas”, é no 
grupo em que estou trabalhando e vão variar na medida do interesse desse 
grupo. A palavra que interessa é aquela que ele (educando) está a fim de 
escrever. O que interessa pra nós é que a estratégia seja a mais interessante 
para se discutir aquele interesse. Não se trata de escrever esta ou aquela 
palavra e, sim, de que o que eu estou escrevendo traduz uma visão de 
mundo. Por isso, Paulo Freire é subversivo. Ele poderia ser considerado 
“apenas” um linguista. No entanto, ele avança em outra direção quando esse 
fato implica em desvendar uma visão de mundo, tomando como função da 
educação a possibilidade para que todos fossem adquirindo uma posição 
crítica da sua realidade e, desta forma, atingirem a libertação. Isso é uma das 
coisas que Paulo Freire dizia: “queridos, não dá para enquadrar. Democracia 
não se faz por decreto. Eu tenho que convencê-los e o convencimento é uma 
condição de autonomia intelectual e política da pessoa”. Por isso que a 
Educação em Paulo Freire tem que ser uma Educação Libertadora.   

[...] Paulo Freire propunha o diálogo como uma teoria epistemológica. A 
relação dialógica implica em admitir que o “outro” pense, que tenha sua 
história, e nessa inter-relação ou polirrelação ele possa ter razão, uma 
sugestão que seja melhor que a minha, enfim, por isso a função do professor 
não é do centralizador, dono de verdades.  

Até certo ponto tem uma desconsideração com as teorias de Paulo Freire. 
Acredito que parte dos nossos colegas não o aceita porque é incômodo. Se 
nós não entendermos a nossa posição de professores como simples 
mediadores (e para isso é preciso ter humildade) e que o outro pensa, que 
aprende e que, muitas vezes, sabe mais que nós sobre vários aspectos, não 
vai haver relação de ensino-aprendizagem possível para ele (aluno) e para 
nós (professores), porque eu também aprendo com meu aluno.  

Onde fica a autoridade do professor? Como vai fazer para disciplinar as 
classes? Se eu não posso falar mais “cala a boca, moleque!”? Por que, na 
hora em que ele não cala, eu aprendo. Como o professor vai fazer isso? 

Se você lesse e conhecesse Marx, seria mais generoso com Paulo Freire. Ele 
não vai pegar “O Capital” e citar Marx strictu sensu, mas ele é um marxista, 
um marxista-cristão. É impossível querer mudar o mundo e não ler Marx; 
isso fazia parte tanto aqui como em Jaboatão. Ele não transcreve: Marx dizia 
“ninguém se coloca problemas já que não possa resolver”. Paulo Freire vai 
fazer isso com sua teoria. Os temas geradores aparecem pela necessidade da 
comunidade com a qual estou interagindo, na hora de elencá-los, ou já sei de 
antemão como devo trabalhar isso, iria dar conta da minha tarefa enquanto 
professor. Eu não tenho dúvida que é subversivo, incomoda, até hoje há um 
interesse explícito, no século XXI, de diminuição do tamanho de Paulo 
Freire. (ARELARO, APÊNDICE D) 

 

E onde estava (está) a esquerda? 
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[...] Existiam diferentes tendências, certo? Acredito que Freire atuava no 
sentido de ser um unificador. Ele não brigava com as outras tendências, 
porque trabalhar com a alfabetização de adultos. Era uma questão 
privilegiada, que acontecia nas comunidades onde havia um movimento de 
esquerda. 

No Ceará, por exemplo, tinham movimentos organizados ligados à esquerda. 
Na América do Sul, na Bolívia tinha uma proposta altamente relevante para 
a esquerda: os índios não queriam que seus filhos frequentassem as escolas 
dos brancos, por elas serem contrárias à cultura original deles. Foi o único 
país da América do Sul que resistiu desta forma: um processo de resistência 
pela esquerda – não colocar seu filho na escola porque ele vai ser politizado 
pela direita. 

[...] nos anos 1950-60-70 tem grupos “dentro” das escolas que estão 
estimulando a fazer da sua escola um ponto de formação crítico-
transformadora. Em 1964, os militares pegaram muito mais a questão de 
alfabetização de adultos, porque estava pautada no governo de Jango 
Goulart, a questão de reforma de base, estimulo para os movimentos 
grevistas que vão acontecer de forma sistemática, o que foi, “em tese”, a 
razão do Golpe de 1964. (ARELARO, APÊNDICE D) 

 

Os anos 1980, com a volta do exílio após 16 anos, suas atividades e a produção teórica 

ganharam novo vigor, animadas pela euforia desta que seria a “nova retomada democrática”. 

Não se pode esquecer de que Paulo Freire foi forjado nos movimentos da educação popular 

pós-1945. 

Aliás, pode-se dizer que, chegando ao Brasil, Freire trazia na bagagem seus diálogos 

com o “mundo”, seus livros, suas experiência e, a partir disso, pôde abrir novas trilhas no 

caminho da liberdade: como administrador na Secretaria Municipal da Educação de São Paulo 

ou como um dos fundadores na formação inicial do Partido dos Trabalhadores.  

De acordo com a Cátedra Paulo Freire da PUC-SP: 

 

Os 16 anos de exílio foram períodos tumultuados e produtivos: uma estadia 
de cinco anos no Chile, como consultor da UNESCO, no Instituto de 
Capacitação e Investigação em Reforma Agrária; uma nomeação, em 1969, 
para trabalhar no Centro para Estudos de Desenvolvimento e Mudança 
Social da Universidade de Harvard; uma mudança para Genebra, na Suíça, 
em 1970, para trabalhar como consultor do Escritório de Educação do 
Conselho Mundial de Igrejas, onde desenvolveu programas de alfabetização 
para a Tanzânia e Guiné Bissau, que se concentravam na reafricanização de 
seus países; o desenvolvimento de programas de alfabetização em algumas 
ex-colônias portuguesas pós-revolucionárias como Angola e Moçambique; 
ajuda ao governo do Peru e da Nicarágua em suas campanhas de 
alfabetização [...]. Na América do Sul, Europa, África, América do Norte e 
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Central, suas ideias revolucionaram o pensamento pedagógico universal, 
estimulando a prática educativa de movimentos e organizações de diversas 
naturezas. (CÁTEDRA, 2014) 

 

A esse respeito, Lisete Arelaro complementa: 

 

Paulo Freire continua produzindo para dentro e para fora do país. Ele fica 
sob a proteção do grupo mundial de igreja, que unia os grupos mais 
progressistas das igrejas protestantes, presbiterianos e batistas (que eu me 
lembro) e deu proteção para ele sair. Ele vai atuar na África, que estava em 
processo revolucionário, com guerras de libertação, para contribuir de uma 
forma efetiva para a libertação das pessoas e da nação. 

[...] Ele foi para a Bolívia, onde também teve um golpe, temos que lembrar 
que na América Latina, fora o México que tinha o PRI (Partido 
Revolucionário Institucional) e mantinha o status quo nesse período, vários 
países sucessivamente implantaram ditaduras. Para quem tem dúvidas se a 
CIA atuava ou não, basta ver Paraguai, Bolívia, Chile, Equador, Colômbia, 
fora as Guianas; todos tiveram golpes militares. Em todos vamos ter 
propostas de esquerda, com Allende no Chile, na Argentina grupos 
comunistas, idem Uruguai. Então, veja, não sobrou nenhum. Nem Costa 
Rica, nem Cuba. Lógico que Cuba será uma referência para nós (aquela 
extravagância do Jânio Quadros em condecorar o Che Guevara). A partir daí 
as coisas ficaram mais definidas. Os EUA96 entraram com outro tipo de 
intervenção. O Sul passa ser uma ameaça de independência (naquele 
momento propostas socialistas). Aos EUA interessava a “sua igualdade” à 
custa da nossa desigualdade. A Argentina entra em um estado de falência e 
permanece até hoje. A dependência nossa dos recursos estrangeiros e a 
lógica americana vai se impondo em toda América Latina e, em especial, na 
América do Sul. (ARELARO, APÊNDICE D) 

 

Em 1989, chamado por Luísa Erundina para ocupar o cargo de Secretário de Educação 

no Município de São Paulo, formou sua equipe de trabalho pautando a proposta político-

pedagógica em três princípios: participação, descentralização e autonomia, estabelecidos a 

                                                           
96 Nos EUA as ideais de Freire influenciaram a formação da Pedagogia Crítica, um movimento pedagógico 
vinculado a educadores ingleses e americanos, não se constituindo um corpo homogêneo de autores e ideias. “É 
mais correto dizer que os teóricos críticos estão unidos em seus objetivos: fortalecer aqueles sem poder e 
transformar desigualdades e injustiças sociais existentes” (McLAREN, 1997, p. 192). Afirma Peter McLaren: 

Sua pedagogia do oprimido ajudou-me, quando jovem, a desaprender meu privilégio como um indivíduo 
branco, do sexo masculino, anglo-saxão e a “descolonizar” minhas próprias perspectivas como um 
educador que leciona no ocidente industrializado. Eu comecei a ler Freire após lecionar cinco anos em 
uma escola em uma zona pouco privilegiada de minha cidade natal, Toronto, em meu país de origem, o 
Canadá. Ao tentar analisar minhas experiências de ensino nesta zona pouco privilegiada após ter deixado 
a sala de aula para fazer minha pós-graduação, a obra de Freire ajudou-me a reconhecer e a expressar 
minha própria cumplicidade na opressão que eu estava tentando ajudar meus alunos a combater. (Ibidem, 
p. 328)  
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partir de quatro diretrizes fundamentais: 1.democratização da gestão; 2.democratização do 

acesso; 3.nova qualidade de ensino; e 4.educação de jovens e adultos. Implementou o 

movimentos de alfabetização, de revisão curricular e empenhou-se na recuperação salarial dos 

professores. 

 

Na Prefeitura [de São Paulo], Paulo Freire vai continuar sendo coerente com 
o que acreditava até aquele momento. E isso é muito difícil, ou seja, você 
não encontrar um proponente que mude sua posição. A formação dos 
professores foi uma das mais interessantes até hoje.  

A pessoa de Paulo Freire tinha alguns atrativos que faziam com que muitos 
quisessem trabalhar com ele. Muitos professores do ensino superior, que 
relutavam em se afastar de suas atividades acadêmicas, foram trabalhar com 
ele nos grupos regionais, deslocando-se para diferentes regiões, orientando, 
organizando e fazendo efetivamente a formação de professores a partir de 
uma nova concepção da educação e de mundo.  

Eu era chefe na Assessoria Técnica e Planejamento e já possuía prática 
administrativa, em uma situação que a maioria dos nossos colegas não tinha. 
Essa situação me permitia, desde escrever memorando, até fazer orçamento, 
o que já era uma raridade. Saber como funcionava uma secretaria da 
educação foi fácil.  

Paulo Freire tomou posse sem a presença de nenhuma pessoa do governo 
Jânio Quadros. O secretário anterior, Paulo Zing, hoje falecido, era militante 
de partido internacional anticomunista; do ponto de vista ideológico, era o 
secretário mais à direita do governo Jânio Quadros. O assessor financeiro 
deles, que já tinha sido assessor do Paulo Maluf (para saber um pouco sobre 
como foi na chegada do Paulo Freire), desapareceu com todos os 
documentos que haviam sido feitos no último semestre. Jogaram fora todos 
os documentos do armário, inclusive a localização das escolas. Então fui 
chamada por que já tinha participado desse processo de localização das 
escolas, demanda escolar etc. 

A minha experiência e habilidade com orçamentos e planejamento vinham 
de uma situação muito específica, que tive pelos idos de 1971, quando fui 
presa (pelo Governo Militar). Naquele momento, era professora efetiva de 
educação em Conchas e estava convocada para fazer um trabalho aqui na 
Secretaria da Educação. Como fui presa e estava respondendo a um processo 
(segunda auditoria militar de guerra), eu não podia dar aula; então, fui 
convocada pela secretaria para trabalhar neste setor. Obviamente, comunista 
“não podia trabalhar na área pedagógica strictu sensu” e foi assim que eu 
aprendi a fazer orçamento, planejamento, com a direita. Então sabia muito 
bem como se faziam essas coisas e, portanto, eu fui desempenhar essas 
funções. 

Paulo Freire sempre acreditou no coletivo. Eu também sou uma pessoa que 
acredita, sem dúvida, que o coletivo é que garante a possibilidade da 
qualidade. Por isso, a maioria (coletivo) geraria qualidade social. Para Paulo 
Freire não tinha outra forma do que viabilizar a premissa de que 
“conversando é que nos entendemos”, no sentido de que você vai criar 
coletivo nas escolas (que permitam) em um processo de persuasão, enquanto 
isso não acontecer também ela não se espalha horizontalmente. 
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[...] Paulo Freire conseguiu não usar a força do Diário Oficial. Ele dizia: 
“vamos ouvi-los primeiro [o coletivo da escola]”. Isso gerou a criação dos 
Conselhos de Escola, dos CRES (Conselho Regional do Conselho de 
Escola), colegiados centrais, intermediários e regionais na tentativa de 
formação das pessoas para uma atuação progressista. Seja no processo de 
formação de professores, ou qualquer outra situação que estivesse 
acontecendo. (ARELARO, APÊNDICE D) 

 

Mario Sérgio Cortella (1991-1992) completou o mandato de Paulo Freire frente à 

Secretaria Municipal de Educação de São Paulo e, em um texto intitulado A Reconstrução da 

Escola (A Educação Municipal em São Paulo de 1989 a 1991), traz um Balanço Geral 

/Projeção Trienal publicado em dezembro de 1992. Considerando as condições que 

determinaram esse mandato, reflete: 

 

Os problemas estruturais herdados pela Administração que assumiu em 1989 
foram imensos: déficit de um milhão de habitações, marginalizando um 
milhão de pessoas em favelas e três milhões em cortiços; mancha urbana de 
1.500 quilômetros quadrados, dos quais 950 impermeabilizados, criando 
uma gigantesca bacia de captação de águas pluviais; décadas de insuficientes 
investimentos em infraestrutura, necessitando ser recuperada; uma cidade 
inundada por 4 milhões de veículos, resultado da crônica falta de 
investimentos nos transportes públicos, com sérias consequências em termos 
de poluição e de perda de qualidade de vida; 12.000 toneladas de lixo 
doméstico, recolhidos diariamente etc. 

[...] Em consonância com uma realidade nacional dramática no que se refere 
à educação, fruto das políticas educacionais dos últimos 30 anos no país, a 
escola municipal se apresentava como desaguadouro de políticas 
centralizadas, cujos princípios não levavam em conta as potencialidades de 
elaboração e criação de cada escola e condenavam a maioria dos educadores 
e educandos a repetirem um ritual inerte na sala de aula. 

[...] Trabalhamos naqueles quatro anos para concretizar uma escola onde a 
participação é entendida como imprescindível à formação do sujeito social e 
a relação de parceria entre escola e comunidade é considerada fundamental. 
Empenhamo-nos em construir uma escola onde o educador seja sujeito de 
sua ação, capaz de refletir e alterar programas e métodos, capaz de 
compreender sua comunidade e os processos de transformação de sua 
sociedade. Com base nos três princípios que orientaram a nossa proposta 
político-pedagógica — participação, descentralização e autonomia — 
avançamos na transformação da escola pública, cuja concretização aponta 
para prática avançadas de difícil, mas não impossível, realização. 

As propostas fixadas e os resultados obtidos significaram uma alternativa 
concreta ao descaso com o qual a educação pública no município de São 
Paulo vinha sendo tratada. Essas propostas visavam construir uma educação 
pública popular, democrática e de qualidade; os resultados indicaram que 
uma escola pública de qualidade não é só necessária, é, também, possível. 

[...] Ao lembrarmos um pouco da história daqueles quatro anos, temos a 
convicção de que não serão alguns slogans ocos, apresentados de forma 
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mágica e paternalista, que transformarão a dura realidade de nosso povo. O 
processo de transformação das condições de vida e cidadania em São Paulo e 
em todo o país exige vontade política, seriedade e um projeto que inclua, 
como um de seus eixos norteadores, o poder de interferência e decisão da 
população. Dividir o poder de pensar, elaborar e decidir requer 
sistematicamente a socialização de informações e a capacidade de conviver e 
experimentar as tensões e contradições inerentes à democracia. Isto só não 
acontece quando o autoritarismo impera e mata a riqueza e as dificuldades 
próprias de qualquer processo que tenha a participação como pressuposto. A 
solução e a transformação dependem da vontade, das propostas, da 
honestidade e da competência dos governantes, mas também do quanto a 
sociedade, a partir de sua auto-organização, toma nas próprias mãos o seu 
destino. (CORTELLA,1992, p. 54-55) 

 

Paulo Freire, na obra À sombra desta mangueira, revisando o referido período, afirma: 

 

[...] Devo dizer que o esforço que fizemos à frente da Secretaria Municipal 
de Educação na gestão Erundina (1989-1992) foi politicamente sério, 
democrático e cientificamente fundado. Não temos por que nos arrepender 
da reforma administrativa que fizemos na secretaria, descentralizando as 
decisões, e sim a qual seria menos fácil incrementar formas democráticas de 
agir. [...] Não temos também, por que nos arrepender dos trabalhos no campo 
da formação permanente do magistério baseados na reflexão crítica sobre a 
prática, que contou com importante contribuição  de professores e 
professoras da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Universidade 
Estadual de Campinas e Universidade de São Paulo. [...] Não temos porque 
nos arrepender da maneira democrática de gerir a Secretaria através de 
colegiados, dentre os quais o básico era o Conselho de Escola, de caráter 
deliberativo e não só consultivo. [...] Se somos progressistas, se temos mais 
experiência de oposição do que de governo, precisamos ter presente que, 
num momento histórico como o nosso, é mais fácil ganhar as eleições do que 
governar [...]. (1995a, p. 45-48) 

 

A construção do Partido dos Trabalhadores, nos anos 1980, fazia parte daquele 

contexto de euforia, que ao lançar uma Carta de Princípios (PARTIDO DOS 

TRABALHADORES, 1979)97, se compromete com a 

 

 

 

                                                           
97 Anterior ao Manifesto de Fundação do Partido dos Trabalhadores, a Carta de Princípios foi lançada 
publicamente no dia 1º de maio de 1979. E assinada pela Comissão Nacional Provisória. 
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tarefa de colocar os interesses populares na cena política e de superar a 
atomização e dispersão das correntes classistas e dos movimentos sociais”, 
pretendendo “implantar seus núcleos de militantes em todos os locais de 
trabalho, em sindicatos, bairros, municípios e regiões [...] lideranças 
populares, mesmo que não pertençam ao partido quaisquer setores 
organizados da sociedade e que se considerem relevantes com base nos 
objetivos do PT. 

 

Afirma a professora Lisete Arelaro (APÊNDICE D): 

 

Quando Paulo Freire assume o Partido dos Trabalhadores era “outro” partido 
(hoje eu não sou mais PT), no qual cabíamos todos. Eu demorei um pouco 
para entrar no PT. Estamos falando da década de 1970-80 e em como esses 
movimentos de ebulição social e político vão acontecer.  

De fato, lembro que eu tinha um pouco de resistência, tinha participado em 
partido no qual você tinha que ser operário, tinha que negar a sua origem de 
classe, no caso, pequena-burguesia, à qual pertencíamos como setores 
médios da população (e como professores também). Eu tinha um pouco de 
receio de que teria que colocar macacão de operário; então, eu fui à reunião, 
achei muito interessante. Decidi entrar para o PT já no final de 1980, sem 
ninguém perguntar qual era a sua “segunda carteirinha”, de onde você vinha, 
cabíamos todos. Foi uma das coisas mais bonitas do Partido dos 
Trabalhadores; todos queriam mudar o país.  

Isto está na base da tese de Paulo Freire. Por isso, muitos o chamavam de 
idealista. Às vezes se achegavam posições mais a direita, mas ele achava que 
o processo acabaria ganhando você. É fazendo, lendo menos e fazendo mais. 
Não que ele desqualificasse a leitura, longe disso, mas, naquele momento, 
não era a teoria que garantia, mas a prática; ser capaz de ver essa prática te 
permite ver a realidade na complexidade da sua condição. 

 

O legado de Paulo Freire se espalhou pelo Brasil e pelo mundo, promovido por grupos 

de educadores formados por ele ou que tiveram contato com as bases da Pedagogia 

Libertadora, destacando o Instituto Paulo Freire, criado em 1991, por: Carlos Alberto Torres, 

Francisco Gutiérrez, José Eustáquio Romão, Moacir Gadotti, Paulo Freire e Walter Garcia, 

que se ramificou em uma rede internacional; e a Cátedra Paulo Freire, criada em 1998, sob a 

coordenação da Professora Doutora Ana Maria Saul (desde 1999), na PUC-SP, no Programa 

de Pós-Graduação em Educação: Currículo.  

Paulo Freire lecionou na Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) e na 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), permanecendo nesta instituição até 

seu falecimento, em 1997.  

Conclui Arelaro na entrevista: 
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Paulo Freire é cobrado menos pelo que ele fez e mais pelo que alguns grupos 
acham que ele deveria ter feito. A proposta paulofreiriana é de esquerda 
porque desloca, solapa, diferentes momentos da educação tradicional, muda 
a relação do professor-aluno, estabelece a relação dialógica como teoria 
epistemológica. Eu só tenho uma maneira de saber se meu aluno aprendeu: é 
perguntando e depois ouvindo. Paulo Freire brincava: “quando falo em 
‘ouvir’ não estou falando da ‘parte de fora’ do ouvido; estou falando da parte 
de dentro; o que é que meu aluno esta falando que me comove?” As 
condições sociais e de vida dos alunos condicionam o processo de 
aprendizagem. Então, o que os motiva? Quem são eles? O princípio é saber 
quem são eles. 

Pode-se dizer que isso é anterior a Paulo Freire. Tudo bem, é anterior, só que 
ele fez. Estudo do meio nas escolas vocacionais, por exemplo, aparecerem 
de 1960 em diante e essas escolas foram consideradas subversivas; é uma 
forma de confirmar um processo de desigualdade social que, no fundo, a 
escola tradicional embaça.  

O processo de educação formal, como não é neutro, exige uma opção de 
sociedade que seja igualitária. Quem vai conseguir ser professor se eu 
defender que educação é para alguns e não é para todos e que educação de 
qualidade é para todos e não apenas para alguns? A coerência do professor é 
ele estar embebido dessas práticas sociais, das quais ele é um agente. Ele não 
conta para o aluno: “olha, precisamos melhorar as condições dessa favela!” 
Ele estará junto, discutindo com eles; é uma ação de caráter político, 
subversivo.  

Esse quadro coloca Paulo Freire, desde a sua origem, numa posição contra-
hegemônica. Alguns diziam que ele era cristão (a esquerda mais radical), 
mas estão aí os dominicanos para provar que ser cristão não era impeditivo 
para se ter uma concepção marxista. (ARELARO, APÊNDICE D) 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

As tendências pedagógicas contra-hegemônicas no limiar do século XXI 

 

 

A educação, no limiar do século XXI, remete-nos às disputas transfronteiriças 

estabelecidas no terreno árido das relações de poder e a consequente possibilidade da 

construção de outra hegemonia, ganhando centralidade os debates que envolvem o currículo.  

As energias, neste estudo, até então focadas nas análises gerais, envolvendo 

pressupostos teóricos e práticos da educação, determinados pela ação das tendências 

pedagógicas contra-hegemônicas no contexto da crise paradigmática da década neoliberal, se 

concentram, neste momento, para entender como aconteceu, ou não, a construção da 

hegemonia dos subalternos. Com a retomada democrática dos anos 1980, o enraizamento das 

tendências pedagógicas contra-hegemônicas, herdeiras dos movimentos de resistência à 

Ditadura Civil-Militar, se consolida no contexto conturbado e adverso da década neoliberal. 

Partindo das relações estruturais ao longo dos anos 1990, deparamo-nos com a 

falência dos paradigmas que sustentaram o Mundo Bipolar, quando uma parte do mundo 

entrou em colapso, revelando o mal-estar do “restante”, confirmando os novos mecanismos 

político-ideológicos e econômicos e o novo quadro geral de hegemonia. 

O capitalismo, em sua versão neoliberal, resultado de reuniões promovidas desde o 

final da Segunda Guerra e pelo que vem sendo reconhecido por Consenso de Washington, 

sobreviveu da (re)combinação desses novos elementos e relações, ou mesmo velhos 

elementos em novas relações, que se combinavam estrategicamente para a superação das 

crises e, eventualmente, para formar um novo padrão relativamente estável de crescimento, 

encontrando alternativas, como a globalização econômica e política. 
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O núcleo organizador de todo o processo econômico e social passa a ser as empresas, 

que intensificaram a produção e, ao mesmo tempo, refrearam a organização dos trabalhadores, 

assinalando para o descenso das mobilizações populares, que continuaram a existir, embora a 

hegemonia neoliberal as deixasse na defensiva.  

Aliada à crise econômica, a crise política desnudou a precariedade dos sistemas 

políticos das democracias liberais, parlamentares ou presidenciais, e as articulações do poder 

hegemônico passaram pela emergência de discussões sobre a redefinição do papel do Estado-

nação. 

Com a queda do muro de Berlim, a questão da reforma do Estado-nação é substituída 

pela questão da governabilidade, entendida como a capacidade política de governar, ou a 

governabilidade derivada da relação de legitimidade do Estado e do seu governo com a 

sociedade. 

Nessa circunstância, o processo de globalização política hegemônica provocou 

problemas para os países ditos periféricos e semiperiféricos, como os países latino-

americanos, que, para se tornarem competitivos, tiveram que enfrentar o aumento dos seus 

problemas sociais, pois a entrada forçada desses países na economia de mercado desmontou 

as premissas do Estado Desenvolvimentista (nacionalismo e populismo), com a consequente 

desarticulação da estrutura de seguridade social, conquistada em muitos anos de luta pelos 

trabalhadores.  

A elaboração de programas a serem cumpridos para conseguir a “reintegração” dos 

governos latino-americanos endividados ao sistema financeiro internacional foi uma das 

medidas impostas pelo Fundo Monetário Internacional para o pagamento da dívida e para 

obtenção de novos empréstimos, ocasionando, na América Latina, especialmente no Brasil, 

Venezuela, Argentina e México, o crescimento da pobreza, provocado pela elevação da taxa 

de desemprego e o crescimento da dívida externa, na tentativa de sair de suas crises 

econômicas, resultando como grave consequência, ao longo do tempo, cortes do governo 

endividado na área social. 

O Brasil, para redefinir seu lugar na economia de mercado, aliou-se aos organismos 

internacionais, Banco Mundial e Fundo Monetário Internacional, promovendo reformas 

estruturais no país. A alegada fragilidade das finanças públicas, atribuída às demandas dos 

direitos sociais herdados do Estado nacional-desenvolvimentista, justificou a implementação 

de uma agenda reformista liberal nos campos econômicos, social e trabalhista.  
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Em 1995, o Ministério da Administração e Reforma do Estado redefiniu oficialmente 

o papel do Estado, apontando-o como o responsável pelo desenvolvimento econômico e social 

por meio da produção de bens e serviços, fortalecendo-se na função de promotor e regulador 

desse desenvolvimento, ou seja, reformar o Estado significa transferir para o setor privado 

atividades que podem ser controladas pelo Mercado.  

Uma nova forma de propriedade, denominada “pública não estatal”, aparece 

paralelamente às tradicionais pública e privada, tentando diluir as fronteiras entre o público e 

o privado e oferecendo ao capital a possibilidade de transformar em negócio algo que é 

público, como a educação, por exemplo.  

Esse fato desvela, no terreno da ideologia, tomando as contradições inerentes ao 

processo de disputa do poder, que não basta a coerção para que uma classe se torne 

hegemônica e se mantenha nesta posição; é necessário “educar” por meio das concepções de 

mundo explicitadas no projeto de sociedade ao qual se propõe. 

Portanto, as políticas educacionais materializam essa premissa, pelo Plano Decenal de 

Educação para Todos: 1993-2002 (BRASIL, 1994), instrumentalizadas pela UNESCO, 

BIRD/Banco Mundial, articulando os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil 

desde a Conferência de Jomtiem, em 1990. 

Na redefinição do papel da educação, para o Estado, fixa-se então o papel político-

estratégico do Ministério de Educação e Cultura, deixando para os estados e municípios a 

atuação no nível estratégico-gerencial  e ressignificando a função da escola, atribuindo-lhe 

atuação apenas no nível gerencial-operacional.  

Portanto, a modernização gerencial em todos os níveis e modalidades de ensino e nos 

órgãos de gestão, aplicável a todo o território nacional, desconsiderou condições específicas, 

sendo o objetivo final atingir a questionável qualidade do ensino. 

Esta perspectiva emblemática desencadeou uma série de ações político-pedagógicas, a 

Lei de Diretrizes e Bases n. 9394/96, os Planos Nacionais de Educação, as Diretrizes e 

Parâmetros Curriculares e os Sistemas de Avaliação, institucionalizados para todos os níveis 

de ensino, com a implementação do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica 

(SAEB). 

Sob essas condições, o MEC assume um papel estratégico na elaboração do currículo, 

alegando que: repetência, evasão escolar e incapacidade do professor em articular ambiente 

escolar às necessidades individuais do aluno, foram três fatores determinantes para os 
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resultados insípidos da educação brasileira no quadro mundial, o que justificou a 

implementação dos PCNs como currículo nacional em atendimento às demandas 

neoliberalizantes. 

 Em nenhum momento faz-se menção às desigualdades sociais, construídas 

historicamente,para a deflagração de tais problemas, ao contrário, pegando a outra ponta da 

corda, em um jogo de atribuição de falsas responsabilidades, imputa-se ao professor a péssima 

qualidade do ensino. 

No entanto, será no campo curricular, com a busca pela conquista hegemônica no 

terreno das disputas ideológicas, que se caracterizará o embate na formulação das politicas 

públicas. 

Neste momento, a práxis educativa dos movimentos contra-hegemônicos irá se 

consubstanciar no macro espaço da sociedade e paralelamente na busca de referência para a 

construção cotidiana de espaços significativos para os grupos sociais subalternos no micro 

espaço da escola pública. 

Apesar de todos os revezes a que essas propostas ficaram expostas, as discussões 

teóricas e políticas significaram um alerta para o conjunto da sociedade sobre a necessidade 

de transformar as condições sociais desiguais que perduravam no país, e ainda perduram, e 

que atingir metas submete-nos a uma estruturação cruel das artimanhas do poder hegemônico.  

Esta perspectiva político-epistemológica das tendências foram formuladas e 

consolidadas no embate contra a lógica do mercado, que transborda da economia para todas as 

áreas da vida social, promovendo desta forma o desvelamento das estruturas do poder 

hegemônico.  

Na formação do campo contra-hegemônico em educação, nos anos 1980-1990, 

corporificou-se as diferentes propostas progressistas e de esquerda, orientadoras das 

Tendências Pedagógicas Contra-Hegemônicas, pois, ao mesmo tempo em que enfrentavam o 

poder hegemônico, apresentavam, entre si, diferenças, por vezes quase irreconciliáveis, no 

que diz respeito ao método, enquanto estratégia política, ou forma, enquanto conteúdo 

político. 

Tais demandas promoveram intensos embates no interior do campo contra-

hegemônico, destacando-se a partir da definição da função social da escola, novas concepções 

e (re)orientações curriculares empoderando os novos sujeitos advindos das classes sociais 

subalternas. 
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Nesse contexto pós-1985 vicejou, mas não de maneira tranquila, o amadurecimento da 

consciência crítica dos educadores, tensionado entre o contexto do pessimismo pedagógico 

das teorias reprodutivistas da segunda metade dos anos 1970, a retomada dos movimentos 

sociais (movimentos progressistas) na euforia dos anos 1980 e a exposição às adversidades do 

contexto da década neoliberal.  

A diversidade nas diferentes maneiras de ser contra-hegemônico, partindo de práticas 

educativas e das reflexões teóricas, concebeu em várias tonalidades a práxis na educação por 

meio de várias leituras, em Marx e sobre Marx, que vão desde as premissas gramscianas, com 

o boom dos anos 1970-1980, passando por recorte teórico que evidencia a práxis dos 

movimentos autônomos dos trabalhadores.  

Neste período e neste contexto as diversas teoria e experiências pedagógicas contaram 

com as mais diversas contribuições, quer seja a “pedagogia da esquerda” em Snyders, a 

amplitude da práxis presente na Educação Popular, a variedade das praticas educativas das 

igrejas cristãs progressistas, enfim, várias  “falas” caracterizam a complexidade dessas 

propostas politico-pedagógicas na consolidação da transformação social rumo à eliminação 

das desigualdades sociais. 

O ataque às tendências contra-hegemônicas, por parte do poder hegemônico, se 

manifesta na tentativa de fragmentação da produção teórica dessas tendências, tornando-as 

palatáveis ao gosto de uma “massa acrítica”, retirando-lhes a essência da prática de seu 

discurso, a fim de torná-las mais um produto de consumo, rápido e pragmático.  

A ideia de que os paradigmas teóricos e políticos defendidos por essas vertentes 

estariam ultrapassados fundamenta-se na manutenção do status quo, na desigualdade social, 

desta vez mais requintadas, mas nem por isso menos perversa. As estratégias que previam a 

conquista do espaço hegemônico na sociedade civil ainda atuavam como condição primordial 

para a conquista do poder de Estado nas sociedades complexas do capitalismo recente. 

Nestes termos, as reflexões gramscianas ganham completa atualidade, quando 

propõem que a hegemonia do aparato estatal deve se preocupar com a questão da legitimidade 

do governo, pois o poder não pode sustentar-se apenas na sociedade política, mas também 

buscar apoio na sociedade civil.  

Na busca do consenso, no reino da sociedade civil, viceja uma tarefa importante que 

consiste em desvelar os mecanismos que disparam a sensação de inadequação gerada pela 

introjeção do colonizador no colonizado, resultado conquistado em longa medida pelas 
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políticas hegemônicas que suprimem, inviabilizam e desacreditam os movimentos 

alternativos. 

O maior opositor da contra-hegemonia está introjetado no “colonizado” pelo 

“colonizador”, ou seja, na capacidade de “prevalência das teorias da separação na concepção 

das relações entre movimentos, associações, campanhas e iniciativas [que] mantém a 

fragmentação dessas iniciativas, denunciando a aparente inadequação em um mundo 

globalizado das lutas contra-hegemônicas locais” (SANTOS, B. 2010, p.136). 

Portanto, como alerta Boaventura Santos,  é urgente confrontar-se com a tensão entre 

regulação social e emancipação social, condição para atingir a transformação social 

emancipatória, com base na “epistemologia do Sul”. 

Este autor, ao discutir esse postulado, em vasta produção bibliográfica, dissemina a 

ideia de que, sendo a globalização um conjunto de arenas de lutas transfronteiriças abrange as 

globalizações hegemônicas “de-cima-para-baixo” e contra-hegemônicas, “de-baixo-para-

cima”. A globalização contra-hegemônica depende do que será a globalização hegemônica e 

vice-versa. 

Desta forma, o objetivo da globalização contra-hegemônica “é tornar o mundo cada 

vez menos confortável para o capitalismo. Este só pode ser declarado irreversível depois de 

esgotadas todas as alternativas, o que provavelmente nunca ocorrerá” (SANTOS, B. 2002a, p. 

42). Para o autor, apenas as lutas contínuas contra o capitalismo, de forma a revelar-lhe as 

fragilidades e as contradições, acabariam por enfraquecê-lo, abrindo espaço para o paradigma 

emergente da globalização contra-hegemônica, por meio da participação democrática de 

novas formas de inclusão social. 

Portanto, Gramsci e Boaventura Santos convergem no sentido de que a dinâmica de 

incompletude da hegemonia desmascara as relações de poder e que é preciso redimensionar o 

Estado e a Democracia. 

No entanto, uma das muitas divergências entre eles, aponta em Gramsci o 

estabelecimento da democracia como um passo definitivo na construção da práxis política 

rumo a uma sociedade regulada, ou seja, uma sociedade que aboliu as desigualdades sociais, 

uma sociedade comunista. 

Para Boaventura Santos, garantir governabilidade e legitimidade é necessário e, 

adotando uma perspectiva contra-hegemônica que tenha como objetivo enfraquecer o 

capitalismo, conclui-se que o capitalismo, enquanto sistema-mundo, “não é menos 
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contingente e indeterminado do que as lutas contra ele” (SANTOS, B. 2002a, p. 42). Ou seja, 

após o naufrágio das propostas capitalista e socialistas, a (re)definição dos espaços políticos 

tornou-se urgente. Não abolimos a sociedade de classes, mas tampouco podemos pensá-la da 

mesma maneira. 

A contra-hegemonia se define, portanto, na relação de organicidade frente à 

hegemonia, para além da ação política no momento em que constroem, refutam ou legitimam 

consensos, demarcam um projeto antagônico de classe em relação à hegemonia burguesa, na 

disputa pelo poder na articulação com a base econômica, a superestrutura política, cultural e 

ideológica. 

Portanto, os métodos adotados pela contra-hegemonia se baseiam nas sucessivas crises 

cíclicas e paradigmáticas do capitalismo, de maiores ou menores proporções, evidenciados na 

última década do século XX, pela emergência dos debates envolvendo a sociedade civil, lugar 

do exercício da hegemonia, em Gramsci, mas também demarcado pela polissemia e polêmica, 

em tempos de globalização, tornou-se arena dos embates transfronteiriços, referência das 

formas de resistência, em Boaventura de Sousa Santos.  

Em Gramsci, a construção catártica da hegemonia se consolida em um movimento de 

superação do interesse meramente econômico-corporativo dos sujeitos-políticos, para o 

sentido de uma consciência ético-política, delineado no processo de ampliação das esferas 

consensuais. Apontando para uma “(re)conceptualização do conceito de Democracia”, que 

agirá como passo definitivo na construção da práxis política rumo a uma sociedade regulada, 

ou seja, que aboliu as desigualdades sociais. 

No entanto, tais perspectivas tiveram de ser adiadas, dadas as contingências das 

contradições concretas postas ao mundo pós-1989, ocasião em que se constatou que os 

paradigmas do mundo bipolar, capitalistas e socialistas, naufragaram. 

Alguns teóricos e líderes partidários de vários países do mundo, principalmente do 

leste europeu, fizeram uma revisão e até a mea culpa por terem defendido o sistema soviético, 

sendo convidados a ocupar postos estratégicos no sistema neoliberal, não só para sua 

implementação, mas trabalhando políticas de amplas alianças, para a sua consolidação. 

Partindo do princípio de que nenhuma definição é neutra, antes revela as 

intencionalidades de quem a propõe, a categoria analítica hegemonia, pela amplitude e 

complexidade, vem corroborar para desvelar o dinamismo implícito em sua construção 
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matricial (conceitual e prática), que trará variações de acordo com as forças que a exercem, 

desmascarando, com esse sentido de incompletude, as relações de poder. 

A materialização dessa articulação aconteceu no campo transfronteiriço do currículo, 

entendido como elemento essencial na definição tanto das políticas públicas (macro) quanto 

das práticas educativas de sala de aula (micro). Nesse hiato, muitas situações se acomodam e 

outras, incomodam. 

 Ao longo da história da educação brasileira, forças políticas hegemônicas 

construíram, sobre fissuras sociais, projetos que atendiam as demandas externas e colocavam 

nas brumas os reais educadores e educandos, sujeitos e frutos de práticas educativas.  

Nos anos 1990, em uma ciranda provocada pela crise, não só no campo epistemológico, 

mas principalmente político, temos a proliferação de práticas educativas, enquanto propostas 

políticas alternativas à pedagogia oficial, que se mostraram para além da simples resistência, 

configurando-se em propostas reais. 

Lembrando que o “acesso” ao currículo hegemônico não representa, necessariamente, 

uma conquista para os subalternos, mas, antes, precisa confirmar as vozes desses sujeitos 

“ocultos” em mudanças curriculares substanciais. 

Em São Paulo ou em Minas Gerais, a necessidade de se reorganizar o currículo a partir 

de propostas das Tendências Pedagógicas Contra-Hegemônicas foi condição sine qua non da 

viabilidade e da sobrevivência dessas pedagogias. Quer seja pelas premissas da Educação 

Libertadora ou da Prática, em uma ação direta com os movimentos sociais, ou a Pedagogia 

Histórico-Crítica ou a Pedagogia Crítico-Social dos Conteúdos, centralizadas na educação 

escolar como palco de ação militante contra a ideologia hegemônica.  

A pergunta que não quer calar: a produção e a disseminação, teóricas e práticas, dessas 

Tendências Pedagógicas Contra-hegemônicas (pré)anunciaram a perspectiva de “outra” 

hegemonia possível? 

As reflexões feitas neste estudo permitem considerar que, no aspecto essencial, 

perguntas e respostas sofrem constante reelaboração.A dinâmica imprimida para a construção 

de “outra” hegemonia, interligada organicamente à “(re)conceptualização epistemológica” e à 

construção da práxis política, necessita da construção de um novo projeto de sociedade, que 

deverá emergir a partir dessa crise de sentido.  
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Apresenta-se neste momento a proposta desafiadora a ser enfrentada no limiar do século 

XXI: hegemonia e contra-hegemonia? Ou: para além da contra-hegemonia, uma anti-

hegemonia?Como nos sugere o Professor Edson Passetti em sua entrevista. 

A análise do enraizamento e a sistematização do campo contra-hegemônico (1980-

1990) coloca as Tendências Pedagógicas Contra-hegemônicas: Pedagogia Histórico-Crítica, 

Pedagogia Crítico-Social dos Conteúdos, Pedagogia da Prática ou Pedagogia dos Conflitos 

Sociais e Pedagogia Libertadora no entroncamento da crise política com a crise econômica no 

final do século XX. 

Na tensão estabelecida entre a redefinição do papel do Estado, o consenso em torno da 

Democracia e a conquista de “novos” espaços contra-hegemônicos, por um lado, e, por outro, 

a intensificação das práticas transnacionais e a internacionalização da economia, pode-se 

considerar que a burguesia internacional e seu projeto hegemônico de poder foram 

favorecidos em detrimento das lutas contra-hegemônicas tradicionais. 

Diminuindo espaços disponíveis para a mobilização da classe trabalhadora e das 

propostas dos partidos de esquerda, abriu-se caminho para múltiplas reivindicações das 

chamadas “minorias”, que se caracterizaram no polemico Novo Movimento Social.  

As sistematizações dessas concepções exigiram e exigem trabalho sério e 

comprometimento político, aliado à pesquisa meticulosa e à reflexão crítica, geradas pela 

necessidade de se ouvir “outras” falas e elevar à condição de escritores os que antes se 

reconheciam por subalternos.  

As Tendências Pedagógicas Contra-Hegemônicas, que têm como objetivo comum 

demarcar um projeto antagônico de classe, em relação à hegemonia burguesa, foi marcada 

pelo desmonte do nacional-desenvolvimentismo, enveredou-se pelos descaminhos da 

redemocratização e sofreu com o avanço do neoliberalismo. 

Neste sentido, a construção de “outra” hegemonia possível, extrapolando uma visão 

dicotomizada e polarizada, requer, numa perspectiva dialética, o enfrentamento dos 

significantes e significados por trás da crise de sentidos epistemológicos e paradigmáticos, 

considerando-se um aspecto essencial a clareza de que um “mundo vivo” está sempre por se 

fazer, no “mundo inacabado”, no “universo em construção”. 
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APÊNDICE A 

 

 

 

ENTREVISTA PROF DR. DERMEVAL SAVIANI FACULDADE DE EDUCAÇÃO DA 

UNICAMP-22/03/2013 

 

Referências, origens e desenvolvimento da Pedagogia Histórico-Crítica professor – Dermeval 

Saviani 

 

 

I – Histórico  

 

Talvez devêssemos começar pelo que você já dispõe, porque a resistência proposta pela 

Pedagogia Histórico-Crítica se faz presente desde final década de 1970, com presença marcante 

na década de 1980, a década da Redemocratização e das perspectivas contra-hegemônicas. Há um 

material disponível sobre a trajetória da PHC que você pode tomar a partir de textos escritos e 

citar se achar necessário. Eu fui chamado a explicitar sobre o assunto em vários momentos. Há 

uns dois capítulos no livro “PHC-primeiras aproximações”, em que trato esse tema.  

Em termos mais amplos tratei esse assunto em um livro lançado em 2011, “PHC-30 anos”, que 

resultou de um seminário que houve na UNESP de Araraquara em dezembro de 2009, em que o 

grupo de estudos e pesquisa “Marxismo e Educação”, coordenado pelo prof. Newton Duarte 

junto com os professores da pós-graduação, tomou o mote que eu mencionei num daqueles textos 

do livro “PHC-primeiras aproximações”, em que, ao me reportar ao histórico da PHC, digo que o 
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marco foi em 1979, com a defesa da tese do Cury “Educação e Contradição”, em que a tentativa 

de traduzir para a educação uma teoria dialética se sistematizou um pouco mais, começou a ser 

discutir pelo grupo.  

Esse marco em 1979 nos levou em 2009 a organizar o seminário “PHC-30 anos”. As 

apresentações feitas nesse seminário foram reunidas em um livro organizado pela professora Ana 

Carolina Galvão Marcília que, na época, estava cursando a pós-graduação, doutorado na UNESP 

Araraquara.  

Ela fez Pedagogia na UNESP de Bauru, exatamente no período em que foi criado o curso de 

Pedagogia lá, 2002, [o curso] começou a funcionar sob a orientação da PHC. O professor Misael 

Ferreira do Vale, que tinha trabalhado comigo na PUC-SP, diretor da Faculdade de Ciências da 

UNESP de Bauru, liderou a implantação do curso de Pedagogia com um grupo de cinco 

professores sob a orientação da PHC.  

Ana [Carolina Galvão Marcília] cursou como aluna do Curso de Pedagogia na UNESP de Bauru 

e, a partir desse momento, aderiu às orientações da PHC. Ela conta que na primeira leitura de 

“Escola e democracia”, teve uma reação muito forte [de resistência], pois tinha sido professora 

primária na linha construtivista, mas depois, na prática, viu que o construtivismo não estava 

funcionando, e, superando as dificuldades, ela vem investigando, trabalhando e difundindo a 

PHC.  

[Na época, em 2009]. Ela foi da comissão organizadora daquele seminário e, a partir disso, surgiu 

a ideia de organizar o material em forma do livro “PHC-30 anos”. A comissão organizadora me 

solicitou que fizesse a conferência de encerramento, tratando dos antecedentes, origens e 

desenvolvimento da PHC. Nesse momento me reporto ao período em que me formei, comecei a 

lecionar em um colégio da periferia de São Paulo no Ensino Médio, no Colégio Nossa Senhora 

do Sion, e na Pedagogia da PUC-SP.  Reporto-me a algumas questões que enfrentei, na verdade, 

era o embrião da PHC. Eu conto essa trajetória de forma um pouco mais detalhada do que 

daqueles outros textos anteriores. Isso é uma referência.  

Você vai encontrar no texto da própria Ana Carolina sobre a experiência que ela teve na 

Educação Infantil e no Ensino Fundamental. Ela vem trabalhando com a temática da prática 

educativa na perspectiva da PHC. Lá há também o texto do professor Newton Duarte, Sandra de 

La Fonte do Espírito Santo, Ligia Marcia Martins, professora da UNESP de Bauru e da pós da 
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UNESP de Araraquara, que defendeu no início de fevereiro de 2012 a tese de livre docência com 

o tema “O desenvolvimento do psiquismo e a educação escolar: contribuições da psicologia 

histórico cultural e da PHC”. Esse trabalho é muito importante, pois elucida alguns aspectos antes 

um pouco confusos sobre as questões do psiquismo e da base psicológica da PHC. Deve ser 

publicado ainda nesse ano (2013); esperemos que saia para a ANPED, final de setembro inicio de 

outubro. A primeira referencia é isso.  

Você, com certeza, inclusive como orientanda do prof. Alípio Casali deve lhe ter sido indicado 

“História das ideias pedagógicas no Brasil”. Ali, eu trato de Paulo Freire no período em que ele 

se projetou no final da década de 1950, inicio de 1960; depois, no capitulo 13, eu trato da década 

de 1980, que eu chamo de “Ensaios contra-hegemônicos”. Apresento quatro propostas da 

pedagogia: Pedagogia Libertadora de Paulo Freire; Pedagogia da Prática ou Pedagogia dos 

Conflitos Sociais, que é de orientação anarquista; Pedagogia Crítico-Social dos Conteúdos e 

Pedagogia Histórico Crítica. Cito as particularidades e diferenças dessas quatro correntes, Na 

conclusão, faço uma projeção do que aconteceu depois da década de 1980. No capítulo 14, trato 

do período pós-queda do socialismo real e volto, nas conclusões, a me reportar a essas correntes 

contra-hegemônicas. Na periodização que faço não destaco 1989 como marco e, sim, 1991, que é 

a ultima CBE (Conferência Brasileira de Educação). 

Na última CBE eu apresentei um texto que incluí no livro que, saiu em 1991, ao mesmo tempo 

em espanhol, na Argentina, e português, aqui: “Educação e questões da atualidade” (na Argentina 

ficou traduzido em espanhol como “Educacion: temas de atualidad”), por conta da discussão 

sobre pós-modernidade. A ideia de que o marxismo estava superado e o fracasso do socialismo 

real estava associado ao fracasso da teoria, me contraponho totalmente a isso. Esse livro esgotou-

se e não foi reeditado; foi no período em que a (Editora) Autores Associados estava associada a 

(Editora) Cortez. Essa publicação não saiu pela Editora Autores Associados, saiu pela Cortez, em 

coedição com Livros do Tatu, que era um editora Argentina, “Livros del quitichos”, que seria 

lançado no Brasil. 

Então, uma professora que tinha sido minha aluna no mestrado na Faculdade de Ciências Sociais 

de Buenos Aires, Laura Kraztz, que depois fez doutorado comigo na UNICAMP, foi convidada 

para encaminhar as publicações dessa editora aqui no Brasil.  
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Ela me procurou, pedindo se eu teria algum título para publicar naquela editora. Expliquei que 

estava com dois títulos já encaminhados que deveriam sair em 1991 (aquilo era 1990/1989). Era 

complicado, para mim que tinha ligação com editora (era do conselho editorial e sócio da Editora 

Autores Associados) publicar com outra, a menos que essa nova editora tenha interesse em fazer 

coedição, associar-se para se fixar melhor e abrir espaço. Ela achou interessante, propôs isso lá. 

Então, o primeiro “PHC-primeiras aproximações” saiu em 1991, pela Cortez e Autores 

Associados, e o segundo título, “Educação e questões da atualidade”, saiu pela Cortez e Livros do 

Tatu. 

 

 

II – Editora Autores Associados  

 

Nesse período, 1990/91, começou a haver a discussão do distrato: a Editora Cortez achou que já 

não estava sendo interessante para eles e, então, começou a discutir isso; e o resultado foi que se 

fez o distrato. Encerrou-se o período de coedição das duas. A Editora Autores Associados veio 

para Campinas e acabou se instalando como editora autônoma, não mais associada à Cortez.  

Os títulos das coleções na área da Educação eram da AA, nós que tínhamos proposto para a 

Cortez: Educação contemporânea, Polêmicas do nosso tempo, aqueles livros de bolso.  

No distrato, ficou decidido que os autores poderiam optar entre ficar nos Autores Associados ou 

ficar na Cortez (O Cortez criou outra coleção daqueles livros de bolso, chamado Questões da 

Nossa época), mas a maioria continuou com a Autores e eu apoiei essa mudança. 

Eu entendi que, na prática, a Autores era uma espécie de conselho editorial da Cortez. A Cortez 

era à parte, mas, já que estava havendo problema, nós voltaríamos a ser Conselho Editorial e 

pronto.  

Mas o professor Casimiro dos Reis Filho que era da UNICAMP, tinha tido uma aneurisma, se 

aposentado e perdeu um pouco da mobilidade; mas estava lúcido, continuava ativo do ponto de 

vista dos encaminhamentos. Então, ele encaminhou, para representá-lo na reunião em São Paulo 

(sobre o distrato), seus dois filhos, Heloisa, que havia se formado em Educação Física aqui na 

UNICAMP, e o Flávio, que havia se formado em Economia também aqui na UNICAMP.   
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O Flávio tinha certo tino como empreendedor e interesse em entrar para o ramo editorial. O 

Casimiro mandou o seguinte recado para reunião sobre o distrato: ele achava que a ideia não 

devia morrer, que achava importante a proposta original da editora e que os colegas que não 

concordassem que poderiam deixar, mas que ele estaria disposto a ficar com o espólio e levar 

adiante a editora.  

Nós que começamos com o conselho éramos seis. Depois, a Cortez se separou e criou duas 

editoras, Cortez e Morais. Resolvemos então criar uma editora para não depender dos humores 

dos editores. Então, criamos a Autores Associados, mas nós não tínhamos fundos, tínhamos só as 

ideias, os conhecimentos e o material. (No tempo da CORTEZ... nós que indicávamos os títulos, 

as dissertações que eram defendidas. Então fizemos um acerto com o eles: as publicações eram 

meio a meio, na despesa e na receita, se contabilizada dessa forma).  

Convidamos mais pessoas para integrar o grupo e ampliamos de seis para 10. Entre esses 10, um 

era o contador da PUC, que depois veio a falecer com colapso cardíaco; nós o perdemos. 

Convidamos também a Gilberta Januzzi, professora da Unicamp, Miguel de La Ponte, professor 

da Faculdade de Medicina. Não me lembro se Gadotti fazia parte desse primeiro grupo ou entrou 

depois. Só sei que ficamos 10.  

Na época do distrato, o professor Joel já havia saído, e inclusive, já havia falecido. O professor 

Maurício Tragtenberg já havia se retirado, alegando que estava sem tempo de participar.  

Então, nós estávamos em 06, que eram: Valter Garcia, da Editora Original, foi para Brasília, mas 

continuou fazendo parte; Prof. Casimiro; Profa. Gilberta; Gadotti, Severino e eu. Desse grupo, a 

Gilberta, o Valter e eu concordamos com a proposta do professor Casimiro; resolvemos apoiá-lo. 

Isso era facilitado em parte, porque eu é que estava morando aqui (Campinas). A Gilberta 

também. Só o Valter estava em Brasília e São Paulo para ele era indiferente; ele também apoiou. 

O Severino e o Gadotti continuaram a publicar pela Cortez. Eles não se associaram a essa nova 

fase da Editora Autores Associados.  

Então, a AA se reformulou, abriu novas frentes, novos selos. Está bem ativa, tornando-se 

referência na Educação, junto com a Cortez, a Autêntica; a Papirus enfraqueceu um pouco, 

passou por algumas crises. Esse livro eu queria ter reeditado, porém, como eu não queria editar 

tal e qual (queria ampliar e revisar), esse projeto ficou adiado e ate hoje não foi feito; no caso 

desse livro, poder ser que haja na biblioteca da PUC. [“Educação e questões da atualidade”].  
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III – A Anped e GTs 

 

No resumo, você fala de fazer levantamento no banco de tese da CAPES, do GT currículo da 

ANPED. Há uma questão a considerar. O que eu pude observar à distância porque eu não faço 

parte do GT currículo, o GT – Currículo parece ter sido o que mais aderiu a essa onda pós-

moderna. Várias das suas produções estão bem envolvidas nisso pela presença do professor 

................, de Porto Alegre, que criou a Revista “Teoria em Educação”. Revista importante, com 

temas muito relevantes, que fazia tradução de autores ingleses, americanos, franceses; depois ele 

interrompeu parou de editar a revista. Ele atuou em vários regionais, desenvolveu a área de 

Sociologia do Currículo. Tinha certa ascendência sobre a Sociologia do Currículo. Atuou 

bastante e, com ele, outros docentes.  

A Nereide é dessa área e integrou o GT Currículo durante um bom tempo. Ela sentia essa marca 

forte; depois ela foi se afastando; não tem participado mais do GT.  

No caso da PHC, há uma produção que vem se desenvolvendo por conta de certa demanda, certo 

empenho de atuar na educação básica (educação infantil, fundamental, médio). Na perspectiva da 

PHC, isso envolve problemas na organização da prática e envolve também currículo. Mas isso 

não tem sido feito pela via do GT Currículo da Anped, tem sido feito à margem, por iniciativa de 

professores que integram grupos de pesquisa ligados, por exemplo, à área da História da 

Educação ou área da Psicologia da Educação, ou a outras áreas correlatas e não em termos de 

ligação com a ANPED. 

 Às vezes, também, não propriamente ligado a Anped [a Anped é uma associação um tanto 

peculiar], também porque ela tem os GTs que não são grupos de pesquisa, são grupos de trabalho, 

que articulam a produção para efeito da apresentação nas reuniões anuais, nas anpedinhas. 

(Agora, parece que as anuais serão bienais e no ano em que não há reunião nacional haveria as 

regionais, que já existia mesmo com as reunião nacional da ANPED sendo anuais). Então, os 

GTs têm esse papel. Eu não participava dos GTS porque, como eu sou sócio fundador da 

ANPED, nossa participação era na entidade como um todo.  
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Quando foram criados os GTs, eu não me vinculei a um GT determinado, tanto que a minha área 

da época era Filosofia da Educação. Não havia GT de Filosofia da Educação. Ele foi criado bem 

mais tarde. Eu já trabalhava com a Filosofia da Educação, articulada com a História, quando fui 

convidado para vir para UNICAMP, em 1980. Aqui, o departamento era de Filosofia e História 

da Educação.  

Quando eu vim para esse departamento, me foi solicitado que eu contribuísse mais com a área de 

História da Educação, que precisava de reforço. Filosofia da Educação já possuía seis doutores, 

com dedicação exclusiva, em tempo integral, atuando na subárea da Filosofia da Educação. 

História tinha apenas dois doutores, e não em tempo integral: prof. Casimiro, que era tempo 

integral na PUC, embora já tivesse mudado para cá (Campinas) aqui, ele cumpria horário parcial; 

e o prof. Evaldo Vieira, que era tempo integral lá, vinha para cá apenas uma vez por semana. A 

única com tempo integral era a profa. Gilberta, mas era ela mestra, ainda estava fazendo 

doutorado na década de 1980.  

Quando eu vim, eu fui solicitado a colaborar mais com a História da Educação. Na medida em 

que eu vim pra cá, e passei a ter orientandos na área da História da Educação e organizei as 

atividades com esses orientandos, em termos coletivos como já fazia na PUC. Eu crie em 1986 o 

grupo de “Estudos e pesquisa: História e Sociedade na Educação do Brasil”, para aglutinar os 

trabalhos dos orientandos.  

Em 1991 esse grupo virou nacional, com GTs em diferentes locais, o que fez com que nós 

devêssemos estabelecer uma relação conjunta com a Anped. Eu passei, então, a atuar nos GTs da 

Anped. Fiquei tendo como referência na Anped o GT - História da Educação, depois foi criado o 

GT- Filosofia da Educação, que eu colaborei também, mas a minha vinculação ficou com 

História da Educação.  

Mas não é nos GTs que nós fazemos as pesquisas. As pesquisas são produzidas nas 

universidades, na pós-graduação em projetos autônomos ou nos grupos de pesquisa das 

universidades.  

HISTEDBR eu coordeno aqui, na PUC, a Mirian Warde coordenava um grupo de pesquisa de 

História da Educação, em Minas Gerais; tinha vários grupos de pesquisa. Vários grupos estavam 

filiados a HISTEDBR como de Uberlândia. As pesquisas são produzidas nesses grupos de 

pesquisa.  
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Na Anped, o GT tem um coordenador e um vice-coordenador. Na reunião da Anped, eles, se 

reúnem para decidir os mandatos, os critérios para aceitação dos trabalhos. É para esse fim, é um 

grupo de trabalho, e não de pesquisa, o GT Currículo deve ser semelhante também. 

 

 

IV – A dupla peculiaridade da PUC-SP  

 

A PUC tem uma dupla peculiaridade na pós-graduação. Ela se organizou como um setor de pós-

graduação distinto da graduação. O setor de pós tinha coordenações, professores, sem 

necessariamente ter vínculo com a graduação.  

Depois houve um movimento no sentido de que os professores da pós tinham que ter carga 

horária na graduação. Mas mantinha os setores separados. A pós-graduação funcionava no quarto 

andar, no prédio novo, e tem uma dimensão autônoma em relação à graduação, às faculdades, aos 

centros, aos departamentos.  

E a outra peculiaridade na PUC-SP: os programas se organizaram por área de concentração. 

Então em lugar do programa ter várias áreas cada programa é uma área.   

Por exemplo, aqui [UNICAMP] havia cinco áreas (agora mudou um pouco, seis ou sete) as cinco 

áreas correspondiam a cinco departamentos que cuidava tanto da graduação como da pós-

graduação, a área de concentração era de um programa de pós da faculdade.  

Na PUC a Educação surgiu com Psicologia da Educação organizada pelo professor Joel Martins, 

antes da década de 1970.  

A conceituação da pós-graduação pelo CFE foi em 1965 com o Parecer nº 957/65 relatado por 

Nilton Sucupira. Depois em 1969 relatou outro parecer regulamentando a implantação foi o 

Parecer nº 77/69. Mas antes, com a conceituação de 1965 já começaram algumas iniciativas. A 

PUC do rio e a de SP começaram o mestrado em Educação. Esse movimento começou com Joel 

Martins na Psicologia da Educação, Pastore na Sociologia e a.......na área de letras e linguística.  
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O professor Joel descobriu que havia doutor “dando sopa” no ciclo básico, na cadeira “Problemas 

Filosóficos e Teológicos da Educação”. O prof. Newton Aquiles Von Zuben fez doutorado 

Lovaina- Bélgica. 

Ele chamou Aquiles e falou: “Vamos começar a organizar o programa de Filosofia da 

Educação?”   

Eu naquele momento era professor na PUC, o Severino também, e nós estávamos inscritos para o 

doutorado, doutorado direto, isso foi antes da regulamentação em 1968. Eu comecei a lecionar lá 

na PUC-SP em 1967, por convite do Joel, que era do Departamento de Pedagogia, lecionando a 

cadeira de “Psicologia da Educação”. Naquela época ele tinha vindo do behaviorismo e estava 

transitando para fenomenologia, estava preocupado com a Filosofia da Educação do curso de 

Pedagogia, por que o professor que ministrava a aula era um americano .................. e o contrato 

dele ia vencer em julho de 1966 e ele voltaria para os EUA.  

Eu tinha sido aluno dele na licenciatura (“Psicologia da Educação: adolescência e 

aprendizagem”), mas não tinha contato mais direto com ele. No final de 1965, terminado terceiro 

ano de Filosofia. Certa vez eu fui levar um recado de um colega para ele (Joel), e quando eu 

entreguei a ele o recado do colega, ele me disse a queima roupa: “Você não gostaria de se 

especializar em Filosofia da Educação? “ 

Eu já tinha sido sondado pelo prof. José M. Nagamine, que era o secretario da Filosofia Ciências 

e Letras, ele e o padre Enzo Campos Gusso. Estava um movimento de reforma da faculdade, que 

era muito tradicional com os catedráticos ainda na visão escolástica. Esse movimento de 

reformulação da faculdade estava propondo um curso Lato Sensu - Especialização em Educação 

Internacional em convenio com Universidade Católica de Washington. No curso participariam 10 

alunos, cinco americanos e cinco brasileiros, e duraria dois anos, um ano no Brasil e um ano nos 

EUA. Esses cinco seriam escolhidos da área de Ciências Humanas. Eles pensavam em convidar 

um aluno da psicologia, da sociologia, da economia, da pedagogia e da filosofia. 

O Nagamine me procurou dizendo que eu poderia ser o representante da Filosofia da Educação 

nesse curso de Educação Internacional. Eu sabia que o Joel trabalhava em articulação com 

Nagamine, ele estava envolvido nessa questão da faculdade, que depois virou reforma da 

universidade, então quando ele me fez essa pergunta eu lhe disse: Não Joel, o Nagamine já me 

consultou sobre o assunto e eu estou inclinado a aceitar.” 
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Então ele me disse a razão da pergunta: a cadeira de Filosofia da Educação do curso de 

Psicologia estava sendo dada por um professor americano e o contrato dele terminaria em julho. 

Ele voltaria para os EUA e eu já podia começar.  

Então eu disse: “Joel então a coisa é mais seria do que eu estou pensando vamos conversar com o 

Nagamine?”  

Descemos as escadas do prédio velho (não existia o prédio novo ainda), falamos com o 

Nagamine; o Joel expôs para ele a plano. O Nagamine falou: “Mas acho que ele tinha condições 

de participar também daquele outro projeto.“ 

O Joel falou: “Uma coisa não exclui outra,vai dando trabalho para ele.“ 

Eu havia feito todas as disciplinas que eu poderia fazer do terceiro ano, para deixar para o quarto 

ano só o que eu não pudesse antecipar, por que eu queria começar a lecionar no quarto ano a 

disciplina de Filosofia no Ensino Médio, mas com essa proposta do Joel os meus planos se 

modificaram. 

Eu trabalhava de manhã, era bancário, porque eu precisava sobreviver, e eu tinha que continuar 

no banco e, além disso, foi criada em 1966 uma opção; naquela época tinha uma abertura de 

organizar o quarto ano por opções, e foi criada uma opção chamada “Problemas Especiais de 

Educação”. Eu me matriculei nessa opção que era do quarto ano de Pedagogia, embora fosse 

aluno de Filosofia, eu que tinha treze disciplina no terceiro ano de Filosofia para deixar só quatro 

para no quarto ano poder lecionar, me matriculando nessa opção: de 8 disciplinas, passei a ter 12 

.  

Então, o Joel me deu algumas leituras para eu fazer sobre fenomenologia: Husserl, Merleau-

Ponty, Dilthey e ficou, assim, de a gente se encontrava de vez em quando.  

No final de março ele me perguntou como estavam indo as leituras, eu disse: “Devagar, você há 

de convir que, fazendo o quarto ano mais opção, trabalhando em banco de manhã, não sobra 

muito tempo para leituras extras.”Mas, às vezes, me ocorre como eu daria um curso de Filosofia 

da Educação. “ 

Ele me disse: “Ah! Isso é importante, escreve e me mostra.“ 

Fiz em um papel, datilografei e mostrei para ele. Ele ficou entusiasmado e não me perguntou 

mais como estavam indo as leituras. Em julho vagou a cadeira e ele assumiu interinamente como 
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professor do departamento de Pedagogia pelo segundo semestre, até que se convidasse um 

professor. Enfim, ele me indicou como monitor (eu era quartanista). Ao distribuir as aulas, ele 

[Joel] ficou com uma aula ou duas. Ele disse que ia fazer orientação de leitura e para eu assumir 

as outras duas aulas. Eu perguntei: “Joel o que eu vou fazer com essas duas aulas?” Ele falou: 

“vai desenvolvendo seu plano.”  

Então eu trabalhei com alunos do terceiro ano aquele plano, proposta, programa de Filosofia da 

Educação que depois foi para o MEC para reconhecimento do curso.  

Tendo me formado, eu comecei a lecionar, só que então chamaram o prof. Casimiro (que já 

mencionei por causa da editora). Ele tinha se formado na Pedagogia da USP, lecionou na 

Filosofia na Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de Rio Preto, mas, com o golpe de 1964, 

perdeu os cargos por decisão arbitrária do governador Adhemar de Barros, aquela história de 

alegar subversão. Ele foi para São Paulo, sete filhos, estava vendendo Barsa. Então, a faculdade, 

que estava em reformulação, descobriu e o convidou para assumir a cadeira de Filosofia da 

Educação que havia vagado; e eu fui indicado para assistente da cadeira, fizeram a distribuição 

das atividades.  

Em seguida, com a reforma da universidade, ampliaram-se as turmas. Ele passou à História e eu 

assumi inteiramente a Filosofia (eram duas disciplinas do curso de Pedagogia). Todas as 

disciplinas da Pedagogia eram ministradas pelo departamento de Pedagogia. Naquela época, 

departamento e curso praticamente se identificavam, pertenciam ao departamento todos os 

professores que ministrassem a disciplina naquele curso que podia ser mais de um.  

No caso do Joel, por exemplo, ele era professor do Curso de Pedagogia e integrava o 

Departamento de Pedagogia. Na medida em que ele lecionava no curso de Psicologia, ele 

pertencia ao departamento de Psicologia.   

Nesse momento era só graduação e o Joel já começou a articular a pós-graduação. Primeiro com 

Psicologia da Educação, depois, em 1970, ele chamou Aquiles para iniciar Filosofia da Educação.  

Eu, como comecei a lecionar, tinha que fazer a pós-graduação. A primeira ideia era fazer 

mestrado na USP. Tinha sido anunciado uma pós na Filosofia da Educação na USP, e eu fiz uma 

carta para o professor Roque Spencer, catedrático da Filosofia de Educação na USP.  Fui até a 

USP, mas já na secretaria me alertaram que aquilo era uma proposta que ainda não tinha sido 

implantado e não sabiam quando seria implantado. Eu voltei e transmiti a informação para o Joel. 



201 

 

Ele falou, então: “se inscreve aqui mesmo.” Era aquele doutorado direto que os regimentos das 

universidades previam, aliás, na Europa; a pós-graduação é posterior à nossa. Eles conferiam o 

título de doutor mediante esses dispositivos e aqui também tinham esses cursos; então muitos 

professores se inscreveram. O Joel tinha muitos orientandos que ele acolhia para estimular. Ele 

então sugeriu que nos inscrevêssemos na PUC mesmo.  

Eu me inscrevi no início de 1968 e comecei o desenvolvimento dos trabalhos da tese. Nesse meio 

tempo implantaram a regulamentação. Nós pegamos essa transição. A inscrição foi mantida, mas 

nos tínhamos que cumprir créditos (que seriam 9 créditos, distribuídos em 3 disciplinas), elaborar 

a tese e defender. Eu fiz a disciplina com o professor Mauricio Tragtenberg: “Lógica do 

conhecimento científico”. Foram organizados dois seminários, coordenados pelo Aquiles. Eu fiz, 

junto com o Severino (orientando do Andrea Franco Montoro), em 9 de novembro de 1971; ele 

defendeu a tese dele, em 18 de novembro eu defendi a minha (orientando do Joel Martins) 

A partir de 1972, então passamos a trabalhar na pós-graduação, junto com o Aquiles e com 

Geraldo Tonaco (que tinha defendido a tese em Lovaina, estava no Canadá e o Aquiles o 

chamou). Havia uma quinta professora, Maria Fernanda Seixas Beirão, portuguesa; havia 

defendido tese na PUC sobre Psicologia Fenomenológica. Ela também integrou essa equipe que 

começou o Programa de estudos pós-graduados em Filosofia da Educação-mestrado. 

Paralelamente, haviam os estudos pós-graduados em Psicologia da Educação que o Joel 

coordenava, e era por área; depois veio a ser criado o Programa de Estudos Pós-Graduados de 

Supervisão e Currículo.  

A PUC ficou, assim, com essa peculiaridade em relação às outras instituições; eram três 

programas na área de educação: Filosofia, Psicologia e Supervisão e Currículo (no lugar de ser 

um programa de educação com três áreas de atuação: filosofia, psicologia e currículo eram três 

programas distintos).  

Quando foi criado o doutorado, em 1977, pensou-se em fazer um programa com varias áreas. O 

programa que começou o doutorado foi o de “Filosofia da Educação”, mas foi criado como 

programa de doutorado em “Educação: Filosofia da Educação”. A ideia era que, em seguida, se, a 

Psicologia também passasse a atuar no doutorado ela seria outra área de concentração desse 

programa, o mesmo aconteceria com “Educação e Currículo”, mas a tradição de área era tão forte 

que essa integração horizontal não vingou; acabou vingando aquela vertical. O que aconteceu em 
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seguida é que a Psicologia também passou a atuar no doutorado, na forma de Programa Pós-

Graduados em Psicologia da Educação, articulado com o mestrado. 

O mestrado passa a ser doutorado. Como você tinha três programas distintos em nível de 

mestrado, a ideia de fazer um programa articulado verticalmente de doutorado não vingou e 

fizeram-se três programas articulados verticalmente. Ele continua assim. Agora, os três atuam no 

mestrado e doutorado, mas são três programas autônomos.  

Filosofia passou por dois outros estágios. Antes de eu sair de lá houve uma tentativa, que acabou 

não vingando, de criar outra área de concentração dentro do programa de Filosofia da Educação. 

Então, ficou Programa de Estudos Pós-Graduados com duas áreas: Filosofia da Educação, que já 

estava consolidada, e Educação Escolar Brasileira, mas essa área acabou não vingando. Em 

outros momentos o Programa ampliou sua abrangência para ser Programa de Estudos Pós-

Graduados em História e Filosofia da Educação, acoplou História.  

Depois que eu fiz livre docência, em 1976, teve pressão para eu assumir tempo integral aqui na 

Unicamp. Isso se tornou mais forte e eu acabei aceitando. Aqui é tempo integral e dedicação 

exclusiva, eu não podia mais continuar na PUC. Eu pedi desligamento formal, embora estivesse a 

titulo de colaboração com os orientandos. Mudei-me para Campinas em janeiro de 1989 e, ao me 

desligar da PUC, deixei a coordenação e foi a Mirian Warde que assumiu a coordenação, e o 

Programa foi se voltando mais para História, política. No segundo momento, eles consideram que 

o núcleo não era mais Filosofia da Educação, então passou a se chamar “História, Política e 

Sociedade”, que é o nome atual.  

Hoje há 3 programas na área de Educação: Filosofia, que passou a “História, Política e 

Sociedade”, Educação:Currículo e Psicologia. Filosofia da Educação mudou, Psicologia da 

Educação continua e Supervisão e Currículo mudou para Educação- Currículo, com mudança 

interna do corpo docente, que ocorrem normalmente como parte da circulação. 
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V- Saviani e Freire 

 

Isso está marcado por alguns equívocos que precisariam ser esclarecidos. Minha relação com 

Paulo Freire, está claro no livro .....Quando comecei a lecionar na PUC, uma das referências 

teóricas nas minhas aulas  era “Educação como prática da liberdade”, do Freire.  

Adotava nas aulas, embora houvesse alguma resistência por conta da Ditadura Militar.  

Freire era uma espécie de autor proscrito. Eu utilizava o material dele. Na primeira oportunidade 

que tive de ir para Europa, por convite da Universidade de Paris – naquela época eu estava 

lecionando na Universidade de São Carlos, tirei dois meses de férias e encaixei essa viagem. Na 

passagem que adquiri, depois apresentei pedido de auxilio à FAPESP, aprovado a posteriori, 

mas, quando comprei a passagem veio à opção que era SP-Paris; Paris-SP com direito a um 

circuito pela Europa: Londres-Nice-Genebra-Zurique-Milão-Pisa-Roma-Barcelona-Paris-São 

Paulo. Eu fui para Paris, fiquei 15 dias, e depois usei essa passagem para passar pelos lugares; 

não tinha tempo para ficar mais, então sai de Paris e fui para Londres. Dormi lá, vi um pouco a 

cidade, no outro dia sai. Quando fui para Genebra, visitei Freire, que nessa época estava lá, 

porque, quando ele saiu daqui do Brasil ficou um tempo na Bolívia, não se deu bem lá por causa 

da altitude; ele tinha um problema no coração e de lá foi para o Chile. No Chile, no período do 

Allende, desenvolveu um trabalho interessante, mas não se deu muito bem por causa dos 

terremotos ele tinha certo receio. Foi para Genebra e se fixou, participou da Confederação 

Internacional das Igrejas, prestava assessoria aos países da África e, nesse período (tive a 

oportunidade de ir para Europa com essa passagem e passei por Genebra), fui conversar com ele 

e quase que eu perco o voo, porque a conversa ia longe, mas eu tinha que pegar o voo para Milão. 

Ele pegou o fone, chamou um táxi e, quando o táxi chegou, me despedi, desci, e fui embora.  

Era janeiro de 1978, eu estava na Federal de São Carlos, em tempo integral; organizei e 

coordenei a pós-graduação lá, mas em março de 1978 eu deixei São Carlos e voltei para o 

programa na PUC e, a partir de agosto, comecei a coordenar o programa lá na PUC, o de 

Filosofia da Educação.  

Eu já estava atuando na Unicamp, colaboração de um dia, mas quando chega época que os 

exilados podiam voltar, após a anistia em 1979, o Freire também estava para voltar. Estávamos 

na expectativa, tanto a Unicamp como a PUC abriram as portas. Na época o prof. Casimiro, vice-
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diretor acadêmico, me chamou e disse: o professor Paulo Freire está vindo, nós vamos contratá-lo 

em período integral, sem nenhuma condicionante, mas, como você sabe, essa instituição depende 

de carga didática; para manter o professor aqui tem que ter carga didática, então eu gostaria de 

ver se você poderia prever na pós-graduação uma disciplina para ele.  

Pensei comigo: então não vou. Não havia nem tempo hábil para contatá-lo, para saber que 

disciplina ele gostaria de oferecer, qual ele ia propor; então eu previ, para o próximo ano, a 

seguinte disciplina: Alternativas em educação popular, para ele fazer o que achasse interessante, 

se achasse que deveria discutir teorias, se tratar de experiências, ou dar o depoimento dele, o seu 

envolvimento com a educação popular, estava em aberto.  

Quando ele chegou, foi conversar comigo; eu expus; ele falou: “está ótimo.” 

Eu disse também que estava limitado em trinta vagas para que ele pudesse trabalhar com certa 

tranquilidade. Sabíamos que havia muita pressão, pois ele ficou muito tempo fora, mas as suas 

obras circularam. Então, nós estávamos fazendo um trabalho, mostrando ao Freire que ele não era 

apenas um professor visitante; ele veio para ficar todo semestre, portanto.  

Quem não pudesse se matricular, agora poderá fazê-lo, nos próximos períodos letivos. A pressão 

era muito forte. Surgiu uma ideia de consultá-lo para abrir uma segunda turma da mesma 

disciplina, para não trabalhar com sessenta, setenta. Tinha trinta, mas sempre ultrapassa um 

pouco, então abriu duas turmas, dois horários.  

Conversei com ele, que disse: “Tranquilo. Aliás, a instituição me recebeu tão bem, sem nenhuma 

exigência, eu tenho que colaborar com a instituição, então abre (dentro do programa de Filosofia 

da Educação).”  

No período letivo seguinte fiz uma proposta diferente: propus que desse uma disciplina no 

doutorado que era pequena, mas centrada nas dissertações de mestrado e nos projetos de tese dos 

alunos, e Supervisão e Currículo solicitou que ele também ministrasse a disciplina lá. Ele aceitou. 

Disciplina de mestrado em Supervisão e Currículo e aquela de doutorado conosco. Minha ideia 

era de integrá-lo à equipe; tentei fazer um trabalho. Eu sabia que, para ele, era meio difícil, pois 

ele não tinha tido uma vida acadêmica nos moldes em que se institucionalizou no Brasil nos 

programas de pós-graduação. Ele tinha tido aquela experiência lá no Recife, num curso de 

extensão na Universidade de Pernambuco, trabalhando proposta de alfabetização com Educação 

Popular, envolvendo alunos da JUC, quando estourou o Golpe.  



205 

 

Naquele momento, inclusive, ele não tinha condições de continuar na Universidade. Ele tinha 

sido convidado pelo Ministério da Educação (inclusive, era o Ministro Paulo de Tarso) para 

coordenar o Programa Nacional de Alfabetização, mas ele teria que ir para Brasília e isso era o 

início do período letivo de 1964, era março, dali a alguns dias estourou o Golpe. Ele é preso e 

tem que sair do país.  

Quando eu o convidei para o doutorado, eu mostrei para ele o programa, as disciplinas. No ano 

anterior, quando ministrou disciplina para o mestrado, com seu espírito antiburocrático, anti-

formalista, discutia com os alunos os temas de interesse sem maiores preocupações de estabelecer 

um programa e, também, na avaliação ele acabava dando dez para todo mundo; não estava 

preocupado com essas coisas.  

Mas tinha algumas implicações do tipo: o aluno se matriculou, mas era de outra instituição; teve 

que pedir liberação para assistir as aulas, depois tem que prestar contas. A instituição de origem 

pede que anexe o programa, então na secretaria informavam que o professor não entregou.  

Para esse doutorado temos que fazer o programa, ele disse então: “Mas como tu queres que faça 

um programa se vai ser baseado no próprio trabalho dos alunos?”  

Ah, não! Primeiro ele disse que estava providenciando “pedi para um aluno organizar”, mas, não 

aquele, esse já passou e nós vamos resolver, mas estou me referindo a esse que vai começar é 

bom fazer um programa. Ele me perguntou: “mas como tu queres que faça o programa se é sobre 

os próprios alunos que ainda vão entrar aqui?”  

Peguei uma pasta dos programas que eu fazia e mostrei o meu programa de Filosofia da 

Educação do mestrado, que era tudo bem especificado, porque eu assumi aquela cadeira que 

antes não era minha. Quando eu assumi a cadeira, tinha preocupação com os alunos que entravam 

no programa de filosofia da educação, faziam os créditos, era prova de dissertação e defendia e 

recebia o título de mestre Filosofia da Educação. Às vezes esses alunos, boa parte deles, não 

tinham domínio do que era a produção e elaboração da área de Filosofia da Educação, porque 

eles faziam algumas disciplinas; hoje é tudo optativa. Naquela época, havia as disciplinas 

obrigatórias, por exemplo, Antropologia Filosófica, Teoria do Conhecimento, Filosofia da 

Educação, Problemas da Educação, que era que eu ministrava, Fenomenologia e Psicologia.  

Antropologia Filosófica era o Aquiles, Teoria do Conhecimento era Geraldo, Filosofia da 

Educação oscilou um pouco, mas quem ficou mais tempo foi o Severino. Houve um tempo em 
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que o Severino ministrava sua cadeira em termos monográficos, crítica a tecnoburocracia: ele 

introduzia um texto do Rosa, do Ilich, era um curso monográfico.  

No curso de Antropologia Filosófica estudava-se Buber e mais alguns autores. Teoria do 

Conhecimento era o Merleau-Ponty. Problemas da Educação eu fiz um curso centrado nos 

principais problemas da educação; eram seis problemas encadeados logicamente. O aluno definia 

um tema para sua dissertação, poderia ser sobre o estudo de um autor, como Gadotti, que 

escreveu sobre Gusdorf. Eu mesmo tive alunos que optaram por autor, por exemplo, teve uma 

aluna que optou pelo resgate da psicologia, estudando Montessori.  

Então eu perguntava ao aluno na Filosofia da Educação: “quais as principais tendências e 

correntes?” 

Os alunos não sabiam. Então, eu organizei um programa baseado nas grandes concepções da 

Filosofia da Educação: Humanista Tradicional, Humanista Moderna, Analítica, Crítico-

Reprodutivista, Dialética, então eu indicava uma bibliografia que distinguia diferentes níveis de 

texto, havia as obras de referência que tinham os principais representantes de cada corrente; 

depois tinha leituras, supostamente presumia-se que eles já conheciam e seria interessante que, se 

não conhecessem, deveriam conhecer; depois, as leitura obrigatórias, para ler semana a semana, 

para subsidiar as discussões feitas em aula; e as leituras complementares, se eles tivessem um 

tempo a mais, poderiam ler, e, mesmo que eles não tivessem um tempo durante o curso ficava 

registrado para posteriormente quando entrarem na vida profissional, eles terem um quadro da 

área para eles terem o domínio, saberem o que existe, embora se eles não puderem ter lido tudo, 

pelo menos ficar com a informação.  

Então, eu mostrei tudo para ele (Paulo Freire) era um exemplo; e então peguei outra (disciplina) 

que eu já tinha lecionado, no período anterior, para os alunos iniciantes, centrada nas dissertações 

e nos projetos, e indicava o tema a ser tratado, os objetivos que se pretendiam e depois no 

conteúdo se colocava uma nota “nesse semestre a disciplina versara sobre os projetos”. Depois, 

no cronograma, colocava a cada semana quais os alunos que iam apresentar: na primeira semana, 

o aluno tal, com a dissertação tal e o projeto tal e assim seguidamente; colocava a bibliografia: se 

eu tinha acesso às bibliografias deles, elencava; senão, colocava uma observação: as biografias 

serão baseadas nas referências constantes nas dissertações e projeto de tese dos alunos.  
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Entregava isso na secretaria e tudo bem. O aluno que precisasse comprovar estava tudo ali, sem 

violentar nada. Mostrei isso para ele, que falou: “então tudo bem, tu me ajudas?”. Eu disse: “tudo 

bem; na semana que vem, eu vou fazer uma minuta e nós discutimos”, preparei duas modalidades 

de programa: uma bem detalhada, imaginando que se estivéssemos numa instituição muito 

burocratizada, fechada, que exigisse modelos de programa que teria que seguir, como eu poderia 

organizar um curso livre sem perder de vista essas exigências.  

Eu organizei um programa com: objetivo geral, institucional, específico, especifiquei tudo; fiz 

outro programa tudo bem em aberto e tal. Minha ideia era apresentar a ele e discutir algumas 

questões, porque, desde a minha experiência em ensino médio, eu tinha notado que esse 

movimento antiburocrático às vezes acabava produzindo efeito inverso, porque, se você acha que 

tudo que é formal deve ser deixado de lado, ou cai num espontaneísmo ou ficam  indefinidas. 

No colégio, eu tinha vivido um pouco essa experiência, porque havia os diários de classe; a 

princípio, o professor deveria preencher, eram documentos. Esses diários ficavam nos armários 

na sala dos professores e lá tinha um espaço, dia tal tema tratado, nome da disciplina. você datava 

e assinava e não tinha problema nenhum nisso, mas tinha uns colegas de espírito escolanovista, 

que achavam que o importante era “eu dar a minha aula que seja motivante não precisa ficar 

registrando, os alunos se interessam, participam”. Com esse tipo de atitude, o diretor se deparava 

com diários de classe já no mês de abril que estavam em branco, na reunião de professores essas 

questões eram levantadas. O que acontecia quando a discussão era mais substantiva, eu me 

manifestava e defendia minhas posições que eram convergentes com o que elas defendiam, eu era 

levado a sério porque os que estavam ali eram de postura mais tradicional e não podiam dizer que 

eu não cumpria. O que eu dizia tinha peso, o que elas diziam não: “quem são elas para nos dizer 

como devemos organizar nossas aulas se nem mesmo o compromisso delas elas cumprem?”  

Outra conclusão que eu tirei sobre essa questão burocrática é que burocracia é secundária. Então, 

se é secundária, não vou dar um peso importante para ela, aquilo que eu puder cumprir, eu 

cumpro sem perder tempo com isso; agora, quando aquilo está interferindo, inviabilizando, é 

outra situação.  

A impressão que eu tinha é que os antiburocráticos acabavam dando um peso tão grande para 

isso, que isso se tornava principal. O professor Maurício, um grande professor, mas tinha sempre 

aquela questão crítica da burocracia, então pensei: vou trabalhar isso com Paulo para que vá se 
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integrando. Eu mostrei para ele o que tinha organizado: isso aqui é de uma instituição muito 

rígida, não é o caso nosso, então ele disse aceito e no final eu coloquei assim professor Paulo 

Freire com espaço para assinatura, ele olhou e assinou e me perguntou como faço agora para tirar 

as cópias para os alunos? Eu disse isso não é problema, ali na frente tem um xérox que é de uso 

preferencial dos docentes, e só o Sr chegar lá dizer quantas cópias quer que eles providenciam. 

Ele foi embora, não se interessou em discutir essas questões, mas tudo bem importava a 

contribuição dele e não sujeitá-lo a normas, gostaria que ele fizesse parte da equipe.  

A Supervisão era muito mais burocrática nesse sentido, tinha  reunião mensal, quinzenal, às vezes 

semanal. No nosso programa, fazíamos reuniões para tomar as decisões que precisavam ser 

tomadas: às vezes, no semestre, fazíamos duas ou três reuniões. A primeira para programar as 

atividades, distribuir as atividades e a outra para programar o semestre seguinte as disciplinas, a 

oferta de disciplinas; às vezes, no meio do caminho, havia alguma outra, na medida em que 

surgisse problemas, mas nós funcionávamos como uma equipe, tínhamos uma dinâmica, 

conversamos constantemente, trocávamos ideias sobre os problemas que o programa enfrentava, 

sobre as varias disciplinas, sobre a conveniência de introduzir mudanças, mudar a obrigatória 

para optativa. 

As reuniões eram os momentos de tomadas de decisões, à medida que tinha uma decisão para ser 

encaminhada para a coordenação geral da pós-graduação. Eu sabia que uma trajetória como de 

Paulo Freire não comportava se envolver nessas questões do dia a dia, mas existia certa 

expectativa de que ele participasse daqueles momentos de maior elaboração, de discussão mais 

de fundo, senti que ele não estava sensibilizado para esse tipo de envolvimento. 

O que não impedia que ele oferecesse as disciplinas regularmente, mas acontece que como a 

Supervisão o absorveu mais, ele acabou ficando por lá. Nós não criamos nenhum obstáculo. pelo 

contrário, queríamos que ele continuasse, mas também achamos que não seria o caso de entrar em 

uma disputa, olha vocês estão roubando o professor de nós... Enfim, essa situação iria colocar o 

professor em um constrangimento, prefiro esse... prefiro aquele... Então as coisas evoluíram 

naturalmente.  

Os nossos alunos cursavam a disciplina sem problema, não precisava ser oferta nossa, isso 

facilitava porque os alunos não estavam impedidos de se matricularem na disciplina que ele 
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oferecia em Supervisão Currículo, assim como nossos alunos cursavam a disciplina do Professor 

Florestan nas Ciências Sociais, do Professor Otavio Ianni.  

Certa vez, eu cruzei com Florestan no corredor e ele me fez o seguinte comentário: “eu tenho 

vários alunos lá do seu programa e são os mais interessados, viu!” E realmente porque (os alunos) 

estavam desenvolvendo suas teses de doutorado e sabiam que a contribuição desses professores 

era relevante, então nossos alunos iam lá empenhados mesmo. Florestan, Ianni e Paulo Freire 

eram grandes destaques lá na PUC. O Florestan e o Ianni não integravam o nosso programa, mas 

deram grande contribuição para os nossos alunos; eles vieram da USP. Lá, eles ficaram 

inviabilizados pelo regime militar, perderam seus cargos, foram aposentados compulsoriamente e 

a PUC os absorveu. Embora eles não tenham sido professores do nosso programa, os nossos 

alunos se matriculavam com certa frequência nas disciplinas que eles ofereciam, de modo que 

não teve nada disso que se argumenta por aí.  

Esse tititi veio por conta de uma diferença que se deu em outro âmbito, e não em relação 

exatamente ao Paulo Freire, embora a figura dele também tenha alimentado isso. Nessa história 

que eu contei vê-se que ele também não trabalhou mais sistematicamente com educação escolar, 

porque a visão dele de educação popular era uma visão que secundarizava a escola, e isso 

influenciou de forma mais forte nos discípulos.  

Eu caminhei na direção em que a escola se definia como um espaço importante no âmbito da 

educação, até pela análise histórica na passagem da sociedade medieval para moderna, na qual a 

cidade passa a dominar sobre o campo, a indústria sobre a agricultura, a escola se torna a forma 

dominante de educação. É um tipo de sociedade que exige conhecimento sistemático que cabe a 

escola transmitir. A tal ponto que a área de educação, em seu conjunto, passa a ser balizada pela 

escola, tanto é que o que não é a educação sistemática não tem nome positivo, quando eu falo 

dessa outra forma de educação eu tenho que chamar atenção porque se eu não fizer isso; quando 

eu falo em educação, todo mundo pensa em escola. Se eu quero chamar atenção para outro tipo 

de educação, que não seja escolar, eu tenho que avisar: olha, educação escolar não, popular; eu 

quero falar da educação popular enquanto uma educação assistemática, não institucionalizada, 

não tem forma positiva, só negativa, não escolar, extra escolar, assistemática, informal, não 

formal, todas partículas negativas por que forma afirmativa está na escola... e para população isso 

é muito importante porque você deve se lembrar que no livro Pedagogia Histórico-Crítica, chego 
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a dizer que a escola trata a cultura erudita e não da cultura popular; o saber elaborado e não o 

saber espontâneo o saber sistematizado não o conhecimento cotidiano.  

Isso é importante para a população, porque, assim como nós não precisamos da escola para 

aprender a falar, a língua oral, a linguagem oral, você domina espontaneamente pela convivência. 

Então, nós não precisamos também da escola para aprender a falar, aprende espontaneamente; 

nós, no entanto, não conseguimos ter o domínio da cultura sistemática escrita em termos 

espontâneos, porque isso é codificado; não é natural, é baseado em convenções. Então, para ter 

acesso a uma cultura que é sistematizada, é preciso ter acesso aos processos formais da cultura 

sistematizada. Para a população, a razão de ser da escola é esta, e por causa disso é que a 

população reivindica escola, é para ter acesso a escola para dominar essas coisas; quando eles 

percebem que lá na escola fica lero-lero, conhecimento espontâneo aquilo que eles já fazem na 

comunidade, eles estranham: bom, eu mando o meu filho para a escola é para aprender a ler, a 

escrever, a dominar os conhecimentos, não está aprendendo, então para quê escola? 

Isso criou certa divisão, certa animosidade com os defensores mais estrito, da chamada educação 

popular. Às vezes, acham que sou contra a educação popular. Não, ao contrário, inclusive no 

texto em que eu começo dizendo que a escola tem a ver com cultura elaborada e não com a 

cultura popular, eu vou terminar dizendo que isso não significa que a primazia da educação 

popular esteja destronada ao contrario porque a cultura elaborada, como o próprio nome já esta 

dizendo. ela é elaborada a partir daquilo que é dado na vida, nas vivências; defendo que os 

trabalhadores tenham acesso à cultura elaborada para expressar, de forma elaborada, a sua própria 

cultura; porque, se ela não se expressar de forma elaborada, ela fica em posição subalterna àquela 

que se expressa de forma elaborada, porque as elites também são capazes de se expressar de 

forma oral e espontânea e, além disso, de forma elaborada. Agora, a população é tão capaz ou 

mais capaz de se expressar de forma espontânea, tem uma cultura que você pode considerar sob 

determinados aspectos até mais rica, mas se ela não for capaz de expressar isso de forma mais 

elaborada, extingue a forma e conteúdo da cultura. Essa ideia maniqueísta de que a cultura 

elaborada é antipopular, ela é uma distorção, porque os conteúdos populares podem ser expressos 

tanto de forma espontânea como de forma elaborada e, ao mesmo tempo, tanto os conteúdos 

burgueses e os interesses das elites podem se expressar de forma espontânea ou elaborada. O que 

eu defendo é que a população possa se expressar de forma elaborada seus próprios interesses e, 
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nesse sentido, disputar em condições de igualdade a luta social, mas isso, em um certo momento, 

estabeleceu uma certa contradição. 

Depois, com o surgimento do PT, isso de certa forma se agravou, porque havia certa expectativa 

que a gente aderisse ao PT; eu digo: “olha o meu trabalho é apolítico, no campo da educação,” 

agora, a filiação no partido, muda minha prioridades; eu decido que a minha atuação, agora, para 

a construção do partido, é porque o partido é a minha prioridade; eu tenho que arregaçar as 

mangas e trabalhar pelo partido. 

Como estou realizando uma série de atividades que estou considerando relevantes e que eu não 

devo abandonar acho que não é apropriado eu me filiar. Eles alegaram que intelectual tem que ter 

uma posição político-partidária, se você não concorda com o PT, tem que filiar ao outro... se é 

assim, fica complicado: se todos têm que se filiar a um partido, não precisa nem ter mais eleições. 

É só ver o partido que tem mais filiados e ele governa e os outros partidos vão tentar atrair 

quadros de outros partidos para reverter aquela situação; mas não se trata disso, a população... na 

sua maioria, não é filiada ao partido, mas ela vota naquele partido que os representa melhor. 

Então, os partidos têm que disputar o voto da população no sentido de mostrar que são mais 

capazes de atender os interesses da maioria do que os outros partidos. Agora, naquele momento 

tinha a condição de se conseguir membros filiados para se conseguir o registro. O partido nascia 

na oposição. Isso foi se diluindo à medida que o debate avançava. Nós achávamos mais claro que 

as dicotomias não eram procedentes e de outro lado na medida em que o PT foi assumindo postos 

do governo, não tinha jeito; por exemplo, se assume uma prefeitura, o que você vai fazer com as 

escolas: você vai fechá-las porque só a Educação Popular importa... tem que manter uma 

estrutura com professores capacitados, tem que introduzir no interior das escolas aqueles 

conteúdos, expectativas pelas quais você vem lutando nos Movimentos Populares.  

Não é uma coisa excludente com relação às escolas. As outras coisas têm que ser articuladas. Na 

posição de governar, você acaba tendo, embora ainda hoje, se você quiser pode acessar o site da 

Faculdade de Educação, os vídeos e as conferências, O prof. José Lombardi coordenou uma 

disciplina sobre pedagogias marxistas com colegas expondo sobre  Lenin, krupskay, Althusser. 

Também houve um momento da PHC em que fizemos uma exposição, uma disciplina chamada 

“PHC e movimentos sociais”, chamamos representantes dos movimentos sociais para discutir 

essas questões. A última que foi o ano passado (2012) foi sobre “PHC uma construção coletiva”; 
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convidei colegas que vêm produzindo nas varias áreas da PHC para desenvolver essa disciplina 

então chamei: Newton Duarte, que tratou das bases filosófica da PHC; Ligia Martins das bases 

psicológicas; Gasparini e Antonio Carlos Hidalgo  trabalharam sobre a didática da PHC, vídeo 

Gasparini de Maringá, Glauco de Cuiabá fizeram as exposições depois tem a sala de vídeo e as 

outras salas dos grupos que se conectam e depois ocorrem os  debates chamei para as 

contribuições da PHC o desenvolvimento pratica da educação escolar no campo da educação 

infantil do ensino fundamental na educação especial educação moral, artística, acessando você 

ode ver as exposições as referências bibliográficas. 

 

 

VI – Saviani e Gramsci na atualidade 

 

Essa experiência foi importante. Foi a primeira turma de doutorado da PUC. Não quer dizer que 

não existiu algo antes, mas ali foi a primeira turma sistematicamente que assumiu e que depois, 

difundido, se titularam e deram continuidade; vieram novas turmas. Eu Também. Passaram por 

esse processo, mas isso acho que aquela onda forte dos anos 90 refluiu um pouco nos anos 2000. 

PHC....tentativa de implantar em rede no caso do estado do Paraná, a texto sobre isso Alexandra 

Bakischisk defendeu dissertação sobre isso, no ano passado, saiu livro a respeito; também no ano 

passado, ou 2011, no ano passado, saiu um outro livro sobre PHC: uma coletânea organizada pela 

Ana Carolina Galvão Marcílio e Heraldo, que cumpriu doutorado aqui; e tem outro estudo da 

Bakischisk e agora está sendo publicado um livro, inclusive, publiquei um livro junto com o 

Newton, “PHC e luta de classes na educação escolar”, da Coleção Polêmica – Editora Autores 

Associados. Um outro que é anterior que é uma coletânea organizado Prof. José Lombardi 

“Marxismo e Educação: debates atuais”,   a um meu que eu construí essa questão essa retomada 

do marxismo e dentro do Marxismo aparece Gramsci, que mais avançou na análise da questão 

escolar. Agora, está sendo retomado depois de 2008 depois da crise do capitalismo. Nesse 

sentido, Gramsci ainda continua sendo uma grande referência. 

Inclusive, o livro “Escola e democracia”, agora a 42ª edição, em 2008, quando saiu a 40ª edição e 

completou 25 anos da primeira edição, então a editora lançou uma edição comemorativa. 



213 

 

“Educação do senso comum à consciência filosofia”, na introdução, me reporto a Gramsci; 

Política e educação no Brasil: tese de livre docência, referencial de análise é fundamentalmente 

Gramsci. Sobre a recepção de Gramsci no Brasil, vou passar por email o arquivo.  
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APENDICE B 

 

 

ENTREVISTA COM PROF JOSÉ CARLOS LIBÂNEO  

12 DE NOVEMBRO DE 2013-PUC- GOIAS 

 

 

 

I. Comentário do professor Libâneo sobre a tendência das pesquisas educacionais 

 

No campo da educação você tem o que eu chamo análises políticas, análises sociológicas, 

análises econômicas e análises pedagógicas. É claro que não separamos o que eu chamo de 

análise interna e análise externa, (por exemplo, uma discussão sociológica com relação à 

educação eu chamo de análise externa, no caso externa à escola). Quando você trabalha com o 

objetivo, currículo, didática, metodologia da escola eu chamo de análise interna. É impossível 

separar o macro e o micro. No entanto, se se trata de concepções pedagógicas imagino que o ideal 

são autores que fazem a análise pedagógica da Educação, por exemplo. Saviani penetra no 

“coração” do pedagógico. Defendo um modo de análise no campo da educação que tenha uma 

conotação pedagógica, ainda que não possa ser dissociado da política, da sociedade, claro que 

não. 
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II. Nesse momento professor Libâneo lê o resumo da tese que lhe apresentei e faz 

algumas considerações a respeito do tema proposto 

 

As concepções tiveram e tem um papel no embate epistemológico, mas por que você não colocou 

a “Teoria Crítica do Currículo”, você considera que ela não é contra-hegemônica? A minha visão 

das Pedagogias contra-hegemônicas foram se constituindo a partir do começo da década de 1980, 

e o aparecimento dessas pedagogias estão diretamente ligadas ao processo de transição 

democrática que ocorreu no Brasil, coloco como marco fundamental na constituição dessas 

pedagogias, a CBE (Conferencia Brasileira de Educação).  

 

 

III. A IMPORTÂNCIA DA CONFERÊNCIA BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO 

 

A 1ª CBE foi realizada na PUC-SP, não foi por acaso, em 1980 (na minha maneira de ver) nesse 

momento surgiram as raízes das correntes pedagógicas de esquerda, pós- governo militar. Acho 

importante mencionar isso, pois tivemos o período do regime militar e até então nós só tínhamos 

uma perspectiva.... (Acho importante esclarecer antes disso que o meu foco é o pedagógico, é a 

escola, o mundo da escola é o mundo da Pedagogia na Escola, da Didática, é muito importante eu 

dizer isso, pois a minha visão é muito marcada por essa condição). Os anos 1980 tem haver com 

a explicitação do pensamento de esquerda, mas até então, antes de 1980, do ponto de vista 

pedagógico, da escola, da educação escolar, o que nós tínhamos como Pedagogia de Esquerda era 

Paulo Freire.  

 

 

IV. FREIRE E A PEDAGOGIA LIBERTADORA 

 

Nessa época Freire ainda era muito vinculado ao pensamento de Dewey, ainda que ele tenha feito 

umas primeiras incursões no marxismo, o primeiro livro do Freire que é “Educação como Prática 
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da Liberdade”, é ainda um livro desenvolvimentista, a proposta dele era Dewey e a Escola Nova. 

Na “Pedagogia do Oprimido” ele introduz categorias do marxismo, e começa a lidar com a 

pedagogia do oprimido, que vai ficar como marca dele durante décadas, até o momento que ele 

assume a Secretaria da Educação de São Paulo com a Luiza Erundina, na minha maneira de ver, a 

cabeça dele muda consideravelmente.  

 

 

V. SAVIANI E A PEDAGOGIA HISTÓRICO-CRÍTICA 

 

Nos anos 1980, surge (o que se investigava no âmbito da academia) Saviani, com uma pedagogia 

inspirada no marxismo, explicitamente. A Pedagogia Crítico Social dos Conteúdos aparece antes 

da Pedagogia Histórico Crítica, se for entrar em detalhes, até hoje muita gente que trabalha essa 

temática fica perguntando qual a diferença que existe entre PHC e PCSC? São detalhes que só o 

Dermeval e eu podemos falar (rsrsrsrsr) , tem muitos trabalhos próximo do seu, o seu tema tem 

uma abordagem diferenciada, mas outras pessoas já fizeram, dei várias entrevistas com esse fim 

.Há teses contra , a favor , então eu estou iniciando nossa conversa para buscar o enraizamento 

das concepções contra-hegemônicas, no começo dos anos 1980, especialmente por conta da CBE. 

Nesse momento Saviani apresentou suas teses que depois virou o livro “Escola e Democracia”. 

depois houveram  mais cinco CBEs ,a cada dois anos ,essas conferencias passaram a fazer o 

papel ,que depois passou a ser mais fortemente feito pela ANPED.( A CBE era o espaço do 

debate, da polêmica)eu apresentei a 4ª CBE aqui em Goiânia que foi um marco histórico nos 

rumos da Educação Brasileira, um documento muito importante foi a  “Carta de Goiânia”. 1 

                                            
1 Carta de Goiânia,(mencionada em entrevista por Libâneo) aprovada na assembleia final da conferência, contendo 
vinte e um (21) princípios sobre educação, sociedade e estado. Dentre eles, ressaltam-se: o princípio de direito de 
todos à educação e o dever do estado na oferta da educação escolar, pública, gratuita, de qualidade e laica, na 
manutenção dos recursos públicos, exclusivamente para o ensino público, da gestão da educação democrática escolar 
e a obrigatoriedade do Estado de prover os recursos necessários para assegurar condições objetivas ao cumprimento 
da obrigatoriedade da educação, a obrigação do Estado de assumir as vagas em creches e pré-escola, como direito, 
para criança de zero a seis anos e onze meses de idade, o ensino público e gratuito para jovens e adultos, a 
universalização do ensino, acesso e permanência na escola, a carreira nacional do magistério com provimento de 
cargos por concurso, piso nacional, condições satisfatórias de trabalho e direito à sindicalização. A intenção política 
das três entidades e das signatárias da Carta era lançar as bases de um projeto de educação nacional que orientasse a 
organização dos movimentos da educação na constituinte, inscrevendo seus princípios no capítulo da educação na 
constituição. 
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VI. ODER JOSÉ DOS SANTOS E A PEDAGOGIA DA PRÁTICA 

 

Nesse momento as Pedagogias de Esquerda passaram a ter diferenciações, de modo que no 

começo da década de 1980, você tem a PCSC, logo depois a PHC, eu não coloco o Tragtenberg 

como pai da Pedagogia da Prática, ele é o inspirador ideológico, sociológico, mas o pai  da PP , (e 

eu já tive tantos embates nessa área!!!) ,foi o Oder José dos Santos2  (que se aposentou pela 

UFMG) tem também uma orientanda dele a Pura Lúcia, que não é mineira, é paranaense , fez a 

tese de doutorado, depois prestou concurso para a UFMG, e hoje é professora da Federal do 

Paraná). Isso numa linha marxista, dos vários Marx(s), o Oder diria, o Saviani é um marxista 

racionalista; o Dermeval diria que o Oder é um marxista libertário, é importante registrar que há 

um embate epistemológico que anuncia de qual Marx cada corrente se apropria. 17m08s. 

 

 

VII. RELAÇÃO ENTRE A PHC, PCSC, PP NO CAMPO DA ESQUERDA   

 

A PCSC, a PHC, a PP, se alinha no campo da esquerda, e vamos colocar a Pedagogia Libertadora 

também no campo da esquerda (mas eu faço uma ressalva, pois a Pedagogia de Esquerda 

inspirada no Paulo Freire, não é uma pedagogia, rigorosamente falando, marxista. Na minha 

análise, o Paulo Freire faz uma mistura entre uma visão cristã, fenomenológica com adendos 

                                                                                                                                             

 
2 O professor doutor Oder José dos Santos esteve em várias funções na UFMG, embora a docência, na graduação e 
na pós-graduação, tenha sido por ele privilegiada. Além de ter sido um importante protagonista de um longo período 
da história da Faculdade de Educação, onde exerceu a docência, a extensão e a pesquisa, além de haver ocupado 
cargos e funções administrativas, seja na Graduação seja a Pós-Graduação, o professor foi Pró-Reitor de 
Planejamento, Diretor do Centro Pedagógico, entre outros cargos e funções por ele desempenhados nesta 
universidade. [...] Seriam inúmeras as razões para esta escolha, mas o que nelas sobressai é a figura humana e 
profissional deste mestre, e o que ele representou para dezenas de gerações de professores e profissionais das 
Ciências Sociais e da Educação que o conheceram, que com ele estudaram e tanto aprenderam. Oder foi e continua 
sendo um grande mestre. Foi e continua sendo, efetivamente e em nossas lembranças, um professor que marcou, 
decisivamente, várias gerações de docentes e profissionais da educação que passaram pelas suas mãos. Gerações de 
docentes e profissionais da educação que com ele discutiram as questões que este mestre lhes propunham, questões 
por ele pedagogicamente formuladas, problemas e reflexões através das quais o mestre criava, ensinava e exercitava 
a sua “pedagogia da pergunta, para uma educação libertária, emancipatória.”. Ou, dito de outro modo, “uma 
pedagogia da práxis inscrita na pedagogia dos conflitos sociais”. Uma “pedagogia para a formação de sujeitos sociais 
autônomos”. http://www.fae.ufmg.br/portalmineiro/conteudo/externos/2cpehemg/arq-ind-
nome/eixo3/completos/travessias.pdf 
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marxistas. Na primeira fase [de Paulo Freire] temos a concepção [que eu chamo] de 

progressivista, a visão pragmática de Dewey).  

Essa composição de quatro correntes dentro da Pedagogia de Esquerda precisa ser vinculada para 

fazer uma analise epistemológica adequada, precisa ser vinculada de fato às correntes do 

marxismo que essas pedagogias se apropriaram. Eu tenho algumas publicações que tratam dessa 

questão, eu vou dar um exemplo, para ver como a coisa é complicada. Nos anos 1980 surgiram 

varias interpretações do marxismo. Uma delas focou, muito fortemente, na divisão social do 

trabalho e a divisão técnica do trabalho. Fortaleceu-se muito uma corrente, com base boa parte na 

Unicamp, isso no começo dos anos 1980, muito dependente da teoria da reprodução de Bourdieu 

e a Teoria da Reprodução de Baudelot e Establet3, principalmente Althusser. Essas três 

concepções sociológicas, foram dando um forte peso ao pensamento pedagógico no Brasil de que 

a divisão social do trabalho se repetia tal e qual na divisão técnica do trabalho. Na prática isso 

significava que a relação dominante/dominado, no âmbito da economia, da sociedade e da 

empresa se reproduzia na escola. Essa ideia acabou gerando intensos embates no campo da 

esquerda porque a par dessa posição na qual estaria na época, Luís Carlos Freitas4, Oder José dos 

Santos e outros, era um discurso que na prática entendia a escola como sendo uma instituição 

eminentemente capitalista, na sua forma de organizar e em todo seu procedimento administrativo, 

pedagógico, metodológico. Deste momento em diante ficou de um lado o Freitas e o Oder e de 

outro o Saviani, eu e outros (que na época acompanhavam o Saviani), por exemplo, Guiomar 

Namo de Melo, Jamil Cury5·. 

 

 

VIII.  SAVIANI E A PHC 

 

O Dermeval começou o programa de pós-graduação da PUC já com intenções de construir uma 

pedagogia fundada no marxismo, (desde cedo isso). As primeiras turmas do programa foram 

                                            
3 Teóricos da Concepção critico- reprodutivista 
4  
5 trabalhou as categorias do método dialético com base em Gramsci, e que deram uma base teórica para os trabalhos 
acadêmicos que depois se seguirão. 
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colegas que (nessa época não tinha CAPES, a Anped estava começando e não havia curso de 

mestrado como hoje tem...cerca de 150), o pessoal fazia cursos fora do país. O Dermeval fez o 

doutorado sem ser mestre porque foi reconhecido o trabalho dele. A fina flor do pensamento do 

campo da educação acabou fazendo o doutorado com ele, então o Celestino (eu sou como se 

fosse uma terceira geração), Guiomar, o Cury. Ele tem textos em que menciona esses nomes.  

 

 

IX. TRAJETÓRIA PESSOAL E PROFISSIONAL 

 

Acho importante mencionar nessa nossa conversa que o Dermeval e eu fomos colegas de 

seminário, eu fiz Seminário Menor em Sorocaba e o Dermeval fez o Seminário Menor em 

Cuiabá, (diocesanos não é congregação religiosa, é seminário). Nós nos encontramos no 

Seminário Maior para fazer Filosofia e Teologia, então fomos colegas no curso de Filosofia, 

saímos juntos do seminário (não deu certo) e fomos estudar na PUC, fazer Filosofia. Estudamos 

juntos 03 anos, nos formamos na mesma turma e depois cada um de nós tomou seu rumo. Eu fui 

trabalhar numa escola experimental que tinha em São Paulo chamava-se Colégio Experimental da 

Lapa. Dois ou três anos depois, (nós tínhamos um protetor na PUC, o professor Joel Martins, uma 

pessoa fantástica, deweyano de carteirinha) Joel acabou “fazendo a minha cabeça” eu fui fazer 

algumas disciplinas na Pedagogia (eu fazia Filosofia). O Joel tinha começado o mestrado em 

Psicologia da Educação na PUC-SP, pioneiramente no Brasil , coordenou mestrado em 

Psicologia da Educação (em que eu fui da primeira turma) e o Joel junto com o Sociólogo do 

Trabalho Pastore, fundou o curso de Sociologia da Educação.  

Em 1975 (são detalhes importantes, pois as concepções teóricas estão enraizadas na trajetória da 

vida de cada um de nós, nas opções que fizemos e tal) eu fui cassado pelo regime militar aqui em 

Goiânia. Eu tinha sido militante de esquerda quando fui para PUC junto com o Dermeval, eu me 

enfronhei no Centro Acadêmico e na época havia na igreja católica movimentos como a JUC. Até 

certo momento a hierarquia católica protegeu a JUC, (que era muito forte na PUC) e tinha muita 

influencia no movimento estudantil. Em algum momento a igreja não deu conta de segurar o que 

eles poderiam estar chamando de esquerdização ou leninização da JUC, então setores da JUC 
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resolveram fundar a Ação Popular (AP)6. Eu fui integrante ativo da AP e como éramos da 

Filosofia, cuidávamos da formação teórica da militância da AP na PUC. O Dermeval sempre foi 

mais retraído, eu também sou retraído, mais por algum motivo entrei no fogo. Fui da diretoria do 

CA, militei e por aí começou (década de 1960). Quando ocorreu o golpe militar em 1964, 

Dermeval e eu começamos a Filosofia na PUC. (no ano do golpe assistimos o golpe de várias 

maneiras) Nesse período de militância (eu fazendo Filosofia no quarto ano) chegou de Louvain 

da Bélgica o Severino (ele fez até o quarto ano de Teologia e na época de se ordenar ele saiu, foi 

para PUC) que se tornou nosso professor de Filosofia Contemporânea.  

Dermeval e eu tínhamos uma tendência, desde que saímos do seminário, de estudar o marxismo 

em algum momento. Na época que o Dermeval defendeu o doutorado na PUC, eu vim para cá 

(Goiânia) e cada um foi tocando sua vida, fui trabalhar na secretaria fiz concurso na Federal, mas 

seis meses depois me podaram, me cassaram ,perdi meus empregos todos. Foi uma fase muito 

difícil para mim (tinha família, filhos pequenos), fui trabalhar em empresa privada na área de 

recursos humanos, fiz trabalhos free lancer em um ou noutro lugar, até que fundei aqui em 

Goiânia um colégio particular (eu tinha que sobreviver) era uma escola na época deweyana, 

trouxe influencia do Joel e do Experimental da Lapa (trabalhei 06 anos, e lá colocamos na prática 

as ideias do Joel que era uma escola da Escola Nova). Eu costumo dizer até nas minhas aulas, eu 

passei nove anos na Pedagogia Tradicional Jesuíta pura, depois passei 06 anos dirigindo uma 

escola tentando ser uma escola deweyana pura, então eu tinha uma síntese na prática, porque eu 

era diretor em São Paulo e depois a escola que eu fundei aqui era muito parecida com a 

Experimental e então eu tive doze anos para trabalhar em uma escola deweyana. 38M13S  

O reencontro com Dermeval, agosto de 1980 teve a lei da anistia como fui cassado devolveram 

meu cargo na Federal , eu fui castigado suficientemente quem sabe eu consiga um premio de me 

                                            
6 O Brasil viveu, no início da década de 1960, um processo de renovação da esquerda, marcado pela fundação de 
organizações que se contrapunham à linha política do PCB. Entre essas novas organizações, a Ação Popular teve a 
origem mais singular. Enquanto o PC do B e a POLOP filiavam-se à herança marxista, a gênese da Ação Popular é 
relativamente heterodoxa. Fundada em 1963 como movimento político dotado de uma ideologia própria, a Ação 
Popular contou, em sua origem, com forte impulso de jovens egressos dos movimentos leigos católicos. Depois do 
golpe militar de 1964, entretanto, a AP caracterizou-se por buscar filiação na tradição marxista-leninista. Apesar 
dessa ruptura, a experiência da Ação Popular tornou-se referência para a história da Igreja Católica do período. 
Primeiro, pelo fato de ser gerada uma organização de esquerda no seio de uma instituição que, até então, tinha uma 
trajetória essencialmente conservadora [2]. Segundo, porque sua gênese e práxis foram relacionadas com o processo 
do desenvolvimento da Igreja Popular e da Teologia da Libertação, influentes na década seguinte. 
http://www.espacoacademico.com.br/088/88dias.htm 
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liberarem para fazer o meu mestrado, acho que ficaram com dó de mim, acho que falaram –Esse 

comeu o pão que o diabo amassou, vamos deixar ele fazer mestrado, isso aí em condição normal 

a academia é muito fechada e muito interesseira, imagina mal voltou , já quer fazer mestrado? 

Mas me deixaram ir e eu fui fazer mestrado na PUC em 1981, o Dermeval estava com muitos 

orientandos, e quem estava disponível era a Rose Neubauer, naquele momento ela trabalhava 

com marxismo, depois degringolou, mas foi minha orientadora até a defesa.(Memorial) 

Eu entrei no mestrado, mas eu já tinha feito um curso de especialização aqui na Federal ainda no 

último ano (eu não imaginei que viria a Lei de Anistia) então eu fiz um curso de especialização e 

tomei contato com as teorias da reprodução e comecei a retomar a atividade intelectual por minha 

conta. Eu sempre estudei, minha vocação é a academia, esses anos de escola particular foram 

dolorosos para mim, eu queria é sentar, estudar, ler, mas enfim as coisas se somaram eu tive a 

prática de direção de escola que foi bom, também para as minhas pesquisas posteriores. Até hoje 

sinto muito forte meu débito com esses doze anos como diretor de escola, eu falo de “menino de 

escola” de verdade eu estive lá (como o pessoal fala) no chão da escola.  

A primeira produção relevante do Dermeval em 1979 foi um texto que ele escreveu para a 

Revista da ABC em que ele se inspirou no livro de um argentino Zanetti, que colocava o 

problema da Pedagogia Tradicional e da Pedagogia Nova, ele também teve acesso a um livro do 

Snyders chamado “Pedagogia Progressista”, onde Snyders fazia esse mesmo confronto da 

Pedagogia centrada no professor (magistercentro) e da pedagogia centrada no aluno 

(púberocentro). Snyders trabalha isso dialeticamente propondo que a Pedagogia Marxista deveria 

ser uma pedagogia superadora do que tinha de positivo na pedagogia tradicional e nova, uma 

crítica as duas, mas uma crítica superadora. Então o Dermeval escreveu o texto para Revista da 

ABC, onde ele pegava o Zanetti, Snyders , e depois ele acabou levando uma primeira versão mais 

elaborada para a Primeira CBE, que resultou no livro dele “Escola e Democracia”. Quando fui 

para o mestrado tinha uma ideia muito clara, eu queria estudar uma proposta pedagógica 

inspirada no marxismo.  
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X. MATRIZES TEÓRICAS DA PCSC E O MESTRADO NA PUC-SP 

 

Começou pelo artigo do Saviani e fechou com o livro do Snyders, porque fui atrás, então passei a 

formular as bases do que eu entendia, mas logo no começo do mestrado eu já tinha na minha mão 

outros três autores, Manacorda7, Bogdan Suchodolski8 ,Bernard Charlot9.A base do meu 

pensamento para começar a formular o que vim a chamar Pedagogia Social dos Conteúdos , 

foram esses quatro autores mas basicamente Snyders. O livro do Charlot que eu trabalhava 

chama-se “Mistificação pedagógica” (a Cortez acaba de reeditar esse livro). O Charlot também 

queria criar uma pedagogia inspirada no marxismo, no ultimo capítulo de seu livro ele chamava 

“Pedagogia Social” com base marxista. No meio do mestrado eu li uma obra fundamental para 

mim, por que eu queria uma pedagogia marxista, mas o que eu queria chegar era na Didática, 

meu foco era uma Didática Marxista. (não tinha Google naquela época!!!!!rsrsrsrsrs) depois de 

muito vasculhar eu descobri um livro de Didática de um autor alemão comunista da república  

Democrática Alemã que se chamava ............... Klinderberg um livro usado na escola de formação 

                                            
7 A produção teórica de Manacorda insere-se na denominada concepção dialética de pedagogia. Sua obra representa 
para inúmeros educadores, uma fonte historiográfica reconhecidamente marxista. E isto porque seu trabalho de 
investigação, reflexão e busca de propostas pedagógicas - voltada para os problemas educacionais da Itália e, 
consequentemente, da sociedade contemporânea -, adota como referencial teórico o pensamento de Marx, Engels e 
Gramsci. Manacorda assume como finalidade básica, a proposta de uma escola unitária que articule as relações entre 
a educação escolar e o trabalho produtivo. Sua proposição fundamental, e discernir no interior da obra de Marx, uma 
pedagogia marxiana; além de traçar as possíveis afinidades teóricas entre a pedagogia marxiana e o principio 
educativo gramsciano voltado para a consolidação do processo educacional que unifique trabalho manual e trabalho 
intelectual, escola e trabalho. http://www.bibliotecadigital.unicamp. br/document/?code=vtls000032013 
 
8 B. Suchodolski realizou os seus diversos estudos superiores nas Universidades de Cracóvia e Varsóvia, depois em 
Berlim e em Paris. Foi professor liceu até 1939, em seguida professor agregado na Universidade de Varsóvia. 
Durante a ocupação alemã, foi um dos corajosos animadores da Universidade clandestina. Após a guerra tornou-se 
professor de Pedagogia Geral na Universidade de Varsóvia, diretor do Instituto de Ciências Pedagógicas e membro 
da Academia Polaca de Ciências. Em A Pedagogia e as Correntes Filosóficas, B. Suchodolski descobre, com efeito, 
na história pedagógica duas tendências fundamentais, uma pedagogia baseada na essência do homem e uma 
pedagogia baseada na existência do homem, cada qual correspondendo a uma grande corrente do pensamento 
filosófico.  http://educehist.blogspot.com.br/p/bogdan-suchodolski.html 
 
9 Pesquisador francês radicado no Brasil, Bernard Charlot se voltou para essas questões na década de 1980, ainda 
em Paris, e trabalhou em um conceito que explica de maneira mais abrangente e menos preconceituosa histórias de 
sucesso e de fracasso escolar: a relação com o saber. Essa é uma condição que se estabelece desde o nascimento, 
uma vez que “nascer significa ver-se submetido à obrigação de aprender”, escreveu Charlot. A condição humana 
exige que seja feito um movimento, “longo, complexo e nunca acabado”, no sentido de se apropriar (parcialmente) 
de um mundo preexistente. Essa apropriação obrigatória desencadeia três processos: de hominização (tornar-se 
homem), singularização (tornar-se exemplar único) e socialização (tornar-se membro de uma comunidade). 
http://revistaescola.abril.com.br/formacao/formacao-inicial/bernard-charlot-ensinar-significado-mobilizar-
alunos-476454.shtml 
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na RDA, e ao mesmo tempo eu consegui alguns livros produzidos em Cuba, especialmente um 

livro que se chamava “Didática de la escuela media” cujo autores eram Davydov e Skatkin10 ,o 

livro da editora alemã logicamente veio em alemão (eu não sabia e ainda não sei alemão) paguei 

a tradução e comecei a trabalhar. Uns seis meses depois saiu uma tradição em espanhol feita em 

Cuba e eu tinha o livro de Klingber. Com isso antes de defender minha tese de doutorado eu 

escrevi o livro de Didática baseado nesses atores, na época não tinha Vygotski ( o primeiro livro 

dele apareceu em 1984 traduzido no Brasil)mas nós tínhamos acesso a um ou outro texto do 

Leontiev, e de um outro psicólogo marxista chamado Rubinstein11, que me ajudaram . 

Defendi minha tese de mestrado que foi sobre práticas pedagógicas bem sucedidas de professores 

da escola pública, o meu foco era escola. (53m20s) Recomendo o livro publicado pela Artmed “A 

escola que queremos”, é um livro que tem oito entrevistas com pessoas da área que respondem 

sobre “que escola queremos”, é uma entrevista face a face, Libâneo, Selma Garrido, Antonio 

Flavio Moreira, Miguel Arroyo, e mais ....nesse momento eu falo da escola e reafirmo meu foco 

de estudo.  

 

 

 

 

                                            
10 http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1413-24782004000300002&script=sci_arttext 
 
11 S. L. Rubinstein (1889-1960) foi, possivelmente, junto com Vygotsky, o psicólogo que mais influenciou teórica e 
metodologicamente a Psicologia Soviética. Quando foi convidado para dirigir a Cátedra de psicologia do Instituto 
Pedagógico Hertzen de Leningrado em 1930, Rubinstein, que tinha feito seu doutorado de filosofia na Alemanha, já 
tinha publicado importantes trabalhos sobre a teoria do conhecimento,os quais foram a base para muita de suas 
contribuições à psicologia. Rubinstein, assim como Vygotsky, nos apresenta uma obra cheia de importantes e 
sugestivas ideias. Entretanto é uma obra também profundamente contraditória, pois nela as ideias do autor também 
assumem princípios da época que entram em contradição com alguns dos núcleos centrais do seu pensamento. No 
centro das preocupações de Rubinstein está a pessoa como personalidade, que seria o sistema integral que vai 
desenvolver procurando a unidade entre a cognição e o afeto. Os termos de personalidade e consciência foram 
centrais no trabalho de Rubinstein, procurando com o uso de ambos sinalizar a presença da psique como sistema, 
tanto na atividade humana como na expressão das diferentes funções psíquicas. Porém não consegue ser consequente 
com esse posicionamento ao longo de sua obra, ficando ainda num nível exclusivamente gnosiológico e racionalista 
da compreensão da consciência. Em Rubinstein é possível constatar a mesma contradição que se expressa na obra de 
Vygotsky entre o caráter gerador da consciência e a compreensão da psique como um reflexo, que encontra na 
cognição uma via mais eficiente de expressão. No seu livro O Ser e a Consciência. 
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0102-71822012000200003&script=sci_arttext 
 
 



224 

 

XI. ORIGEM E FORMAÇÃO INICIAL 

 

Mas resumidamente para efeito da lógica da nossa conversa, eu nasci na zona rural na cidade de 

Angatuba fiz o que chamava o primário em escola rural, mas o quarto ano eu fiz na cidade, no 

grupo escolar, depois disso eu fui para o seminário. O seminário é um lugar em que 90% dos 

estudantes eram pobres, minha mãe era analfabeta meu pai semianalfabeto.  Nunca foram à 

escola, meu pai estudou um ou dois anos, o seminário acabou virando no meu imaginário a escola 

pública que eu queria uma escola humanista, científica, e havia aquele rótulo de que menino 

pobre não podia estudar porque tinha deficiências na formação cultural etc..... e (90% dos alunos 

do seminário eram da mesma condição que eu ,tirados de seus lares, muitos vinham da zona 

rural).  

Logo que eu entrei na faculdade eu fui alimentando a ideia de que eu queria ser professor e de 

que eu queria uma escola pública igual a que eu tive como se fosse a escola publica fosse um 

seminário. O Snyders me deu essa coisa forte do conteúdo, porque ele escreveu que a escola se 

firma pelos conteúdos, e eu fui me alimentando dessa ideia.  Claro que a Pedagogia inspirada no 

marxismo não era uma pedagogia tradicional típica, ela era uma pedagogia que tinha um caráter 

intencional, o marxismo tem muito essa ideia, reforçado depois pelo Vygotsky. A constituição da 

nossa mente esta determinada pelas praticas sociais, pelo mundo da cultura, pelo mundo da 

sociedade, quer dizer a minha mente é eminentemente social, eu sou uma síntese de relações 

sociais. Então foi seguindo nesse rumo, essas ideias do Snyders me influenciou muito, o 

Manacorda também, tem essa coisa forte da escola tem muito a ver com Gramsci. O Manacorda 

está muito articulado com Gramsci, eu lia Gramsci pelo Manacorda.  

 

 

XII. DOUTORADO PUC-SP 

 

Isso tudo foi ocorrendo depois de minha tese de mestrado (eu fui protegido pelo reitor da época 

que me deixou fazer o doutorado na sequencia do mestrado foi até um privilégio), então eu fiquei 

seis anos em SP fazendo mestrado e doutorado. A partir do mestrado e depois quando comecei o 

doutorado, agora com Dermeval como meu orientador, eu compus minha tese de doutorado que 
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denominei “Fundamentos do Trabalho Docente: introdução teórica a pedagogia e a didática”. 

Pretensioso queria fazer um manual e acabou sendo um manual mesmo, de 300 páginas. Desde o 

começo do mestrado comecei a formular minha proposta a partir desses 06 autores, que eu já 

mencionei.  

No final do mestrado eu comecei a ficar conhecido e comecei a fazer palestras, fui juntando 

textos, e a Selma Pimenta, muito minha amiga, trabalhamos juntos no Experimental da Lapa 

durante seis anos (a Selma já estava envolvida com estudos de didática), ela me disse:- porque 

você não junta esses textos e publica? Eu disse não me passa pela cabeça isso, mas enfim decidi, 

organizei o material e dali saiu o meu primeiro livro “Democratização da escola pública” que já 

tinha o nome de PCSC.  

 

 

XIII. ORIGEM DA PCSC 

 

Quando comecei com o doutorado eu já tinha um capítulo desse livro, que é sobre pedagogia 

marxista e tinha lido o livro “Mistificação pedagógica” então pensei: como pode ser denominada 

essa corrente pedagógica? Eu sabia que tinha que ser uma pedagogia social para não falar 

socialista, mas eu também precisava entrar um pouco no discurso da Pedagogia Crítica, então 

pensei vamos chamar Crítico Social, e como a minha inspiração era fortemente o Snyders, mas 

todos os autores que eu trabalhava valorizam também muito os conteúdos, acrescentei PCSC, o 

que me valeu da parte dos freirianos uma crítica pesadíssima principalmente do Gadotti e do 

Nosella. O Saviani também estava nesse rolo, mas eu é que me expus então eu coloquei PCSC, e 

ficou essa marca, que ainda hoje quem quer me amolar fala “o conteudista”.  

 

 

IV.  REPERCUSSÃO 

 

Teve repercussão muito grande por causa do livro que chegou a circular bastante por causa do 

capítulo inicial que era sobre Tendências Pedagógicas. Na época que saiu o livro (quando eu 
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estava no ponto de lança-lo) eu fui conversar com o Dermeval e eu disse – eu estou com essas 

ideias e queria dar um título para essa proposta, para colocar na rua. Dermeval me incentivou 

naquele momento, mas uns seis meses depois ele soltou um livro chamando a Pedagogia dele de 

PHC. Portanto foi após, a denominação PHC veio depois da PCSC. 

Existem nuances muito pessoais, o Dermeval enquanto teórico com toda a trajetória que ele tinha 

não iria dizer:- bem eu vou seguir a denominação do Libâneo. No primeiro momento as duas 

denominações tinham a mesma origem teórica o mesmo pressuposto, o mesmo contexto de luta 

hegemônica. (entendo que a luta hegemônica era sobre a Pedagogia do Paulo Freire - que no 

começo era explicitamente de oposição- isso não é dito, mais os primeiros movimentos do 

discurso do Dermeval e depois do meu eram movimentos que iam à direção de constituir uma 

Pedagogia marxista diferenciada da Pedagogia Libertadora) e por quê? Por uma razão muito 

simples e perfeitamente verossímil e adequada, naquele momento Paulo Freire era o pensamento 

que conhecíamos da Educação como prática da liberdade e a Pedagogia do Oprimido, era um 

material ainda muito fortemente ligado ao Dewey.  

“Educação e Democracia” no fundo era uma crítica ao Dewey, então o discurso do Dermeval 

embora o meu também sempre cuidadoso, era de que a Pedagogia Libertadora era uma pedagogia 

espontaneísta, populista, contrária a escola pública. Paulo Freire dizia na Pedagogia do Oprimido 

que toda pedagogia burguesia era uma imposição cultural à classe dominada, e que a escola 

pública era o braço da pedagogia burguesa e a única forma legítima de educação era aquela que 

tinha origem nos movimentos populares da classe trabalhadora, e que, portanto a escola pública 

não compunha a educação popular. 

 Saviani, Cury, eu, e na época a Guiomar, nós nos contrapusemos a essa ideia, dizíamos que a 

escola pública era a escola do estado, aí entra Gramsci, o estado tem o dever institucional e moral 

de promover a escola pública, porque é onde está o povo, a população pobre. Na época 

trabalhávamos uma categoria que era de muito polêmica, que era da contradição. Ao mesmo 

tempo em que a escola está a serviço do capitalismo, e ela está mesmo, ela também pode ser 

organizada e trabalhada em função dos interesses das classes populares. Era o que Dermeval e eu, 

defendíamos contra a posição de Freire.  

Nesse momento o Dermeval (que é mais educado e gentil, levava “todos sabiam” essa diferença) 

até o momento em que Freire voltou do exterior, a PUC o recebeu como professor, eu era aluno 
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estava lá, e começava as conversas nos bastidores. Freire não fazia chamada, não dava nota, nos 

diários de classe as notas eram todas, dez, o conteúdo era o cotidiano. Enquanto que Dermeval e 

eu falávamos dos conteúdos, um pouco do jesuitismo e um pouco da visão iluminista (mesmo). 

Os nossos adversários na época nos acusavam de iluministas, (ainda hoje o fazem), e por isso que 

eu vou chegar à Teoria do Currículo que eu acho importante.  

O Gadotti e eu debatíamos muito, porque o meu livro chamava-se PCSC, e o Gadotti era muito 

crítico e combativo (freirianos até a raiz dos cabelos). Ele e o Nosella. Numa conferencia estava o 

Nosella e eu na mesa, eu falando da minha posição e o Nosella, mais para libertário, no sotaque 

italiano falava - O Libâneo falando dos conteúdos, não sabe o que é pobreza, o que é tomar 

ônibus, apinhado de gente, segurar para não cair. Libâneo não sabe da realidade. Eu pensava 

comigo, ele não sabe da minha história, não sabe da minha gente, da minha vida, imagina que eu 

não sei o que é pobreza, eu sabia e muito bem. Enfim foi um embate pesado esse começo do 

aparecimento tanto da PCSC quanto da PHC, depois ficou valendo a posição do Saviani. 

(1h18m46s)  

Se as coisas tivessem sido inverso se o Dermeval aparecesse primeiro com a denominação dele é 

possível que eu...... estávamos começando, ele tinha maior avanço teórico que eu, ele tinha 

começado o doutorado e tinha lido Marx, alias ele tem uma competência especulativa inegável. 

Acho que é uma questão de posição de campo, não havia sentido o Dermeval aderir a uma 

denominação feita pelo Libâneo que naquele momento era o orientando dele, e também não sei se 

o Dermeval se arriscaria a chamar de PCS dos Conteúdos, então ele passou a chamar PHC. É 

uma questão de afirmação intelectual.  

 

 

XV.  PÓS-TESE DE DOUTORADO 

 

Verdade que no momento seguinte em algumas questões nos fomos nos distanciando, 

primeiramente eu estava voltado para a escola, para a didática, queria fortalecer uma teoria da 

didática; em segundo lugar depois da minha tese de doutorado passei a incorporar muito o debate 

teórico encima da questão cultural, e comecei a ler material ligado ao pensamento pós-moderno. 

Não que eu quisesse aderir, ou tive intenção de aderir ao pensamento pós-moderno, mas eu 
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achava que havia coisa lá que nós não podíamos ignorar principalmente a questão cultural, da 

linguagem, das formas de manifestação de poder.  

Também comecei a colocar em questão algumas categorias que eram muito forte no meu 

primeiro marxismos, comecei a me interessar muito sobre o tema da subjetividade no marxismo, 

que na minha primeira formação estava ausente, (isso foi após a tese de doutorado que eu defendi 

em 1990). 

Depois disso é que eu comecei a incorporar outras coisas, já não estava combinando muito essa 

ausência da discussão em torno do sujeito, da subjetividade e fui unindo subjetividade, práticas 

socioculturais o efeito do impacto das praticas culturais na subjetividade. 

Isso aparece nos meus primeiros escritos e eu já tinha na “Democratização da Escola Publica” 

vários caminhos onde coloco a temática. Quer dizer o papel da didática é mediar a relação do 

sujeito com o conhecimento, confrontando os conteúdos sistematizados e a experiência social 

concreta dos alunos, desde o começo eu tinha esse discurso. Esse discurso era tirado desses 

quatro autores que eu vinha trabalhando, mas a partir de então a minha cabeça foi se 

encaminhando para chegar ao que eu tenho hoje.  

 

 

XVI.  ENTRE 1990-2000 

 

Entre 1990-2000, com a queda da União Soviética entrei em crise filosófica, então as coisas se 

“baratinaram” um pouco na minha cabeça, externamente continuava trabalhando, mas 

internamente algumas coisas me inquietavam pessoalmente, eu não conseguia extrair dos autores 

que eu estudava derivações para a prática docente, eu comecei achar que as teorias eram muito 

genéricas e não estavam chegando ao professor na escola.  

A década de 1990 foi crucial, surgi na Inglaterra um movimento chamado Nova Sociologia da 

Educação que é um movimento inicialmente marxista e por isso chamado NSE, mas com umas 

tintas da fenomenologia. Há dois autores significativos nesse momento, um deles foi a Michael 

Young e o outro Beisel Bernstein.  
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Essa NSE foi um momento de contestação da Pedagogia positivista, um movimento de 

resistência a Pedagogia positivista, esse movimento teve uma repercussão muito forte nos EUA e 

esse movimento tiveram afiliados, pelo menos Giroux e Apple. Mas ao mesmo tempo ocorria na 

Alemanha o boom da Teoria da Crítica da Escola de Frankfurt. Parte dos sociólogos americanos 

se apropriou da escola de Frankfurt, incluindo Giroux e outros se apropriaram da NSE; ao mesmo 

tempo temos que considerar o movimento de 68 na França, que já estava consolidado (Foucault, 

Derrida, Bourdieu, Passeron). A Escola de Frankfurt, a NSE, o movimento maio de 1968, o pós-

estruturalismo, incidiram sobre o movimento pedagógico, enquanto se mantinha a PHC e PCSC e 

a Pedagogia Libertadora. Na minha maneira de ver a PP não decolou muito, ela teve um peso 

forte na década de 1980, mas 1990 ela não decolou.  

 

 

XVII. A TEORIA CRÍTICA DO CURRICULO-ALGUNS APONTAMENTOS 

 

A Teoria Crítica do Currículo, década de 1990, era uma teoria crítica pós-estruturalismo e a 

Pedagogia Libertadora, nessas alturas perdeu também aquele elã que teve quando Paulo Freire foi 

ser Secretário da educação. Eu, Dermeval, Selma, que estávamos na luta, estranhamos muito o 

Freire ter aceitado a secretaria. Havia uma contradição, se a escola publica era uma correia de 

transmissão da pedagogia burguesa a secretaria municipal ira gerir essas escolas publicas. Então 

Freire mudou a cabeça!!! Então surgiu um livro chamado “Pedagogia da Esperança”, e ele 

escreve nesse livro, não eu nunca fui contra os conteúdos. Mas ele estava justificando a guinada, 

é essa versão que eu tenho. Ótimo, então o Freire acabou entendendo que a escola publica 

também é popular, e que é o espaço democrático onde podemos estar trabalhando para ter acesso 

aos conteúdos e tal. Sou muito claro eu pego trechos da Pedagogia do Oprimido em que Freire 

relata que “os conteúdos escolares é invasão cultural”, mas enfim o Gadotti foi chefe de gabinete 

de Freire, por isso ACHO interessante você poder entrevistá-lo a respeito do assunto. 

 Então nesse momento temos a Teoria Crítica do Currículo, o pós-estruturalismo que foi 

assumido pelo grupo do Tomas Tadeu. Ele começou na TCC depois ele e setores da TCC 

começaram a se apropriar do discurso pós-estruturalista que acabou de certa maneira se formando 
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a partir de Tomas Tadeu, Alfredo Veiga Neto, possivelmente o Silvio Gallo, (salvo melhor juízo, 

o Silvio Galo é novo, mas ele poderia estar nesse rumo). 

A TCC foi o Antonio Flavio, a Nilda Alves e Elizabete Macedo, .....Casimiro Lopes ,e esse 

pessoal nos meados dos anos 1990, passou a uma posição hegemônica no campo da educação na 

academia, eles se dizem críticos  no campo progressista, eu acho que são mesmo. 

De 1990 para cá essa orientação somada com o pós-estruturalismo passou a ser, na minha visão, 

hegemônica na academia, nos cursos de formação de professores e paralelo a TCC desenvolveu-

se também, com algum grau de autonomia, o que eu chamo de o campo intercultural, a Pedagogia 

Intercultural cuja liderança principal chama-se Vera Candau. (1h40m44s) 

Eu já trabalhei muito essas coisas a TCC acentuou fortemente os temas da linguagem, do 

currículo como poder, gênero, cultura, linguagem e de uma maneira muito criativa se 

apropriaram um pouco da Escola de Frankfurt, da indústria cultural. O Antonio Flávio foi 

orientando do Michael Young, os dois são muito amigos ate hoje. O Young mudou a posição 

original dele, porque todos diziam os conteúdos da escola, são instrumentos das relações de poder 

ha 3 anos o Young escreveu um artigo bombástico dizendo assim: “Para que servem as 

escolas?”12, foi um baque nesse pessoal, como também no Freire, nos pós estruturalistas não foi 

nada, porque eles estão pouco se importando ,e esse texto do Young, você tem que conhecê-lo, 

não é o Libâneo que é conteudista o Young também é conteudista. 

O Young incorpora na análise dessa temática nada menos do que o Vygotsky, o Flávio (nos 

somos muito amigos) quando me encontrou disse – Libâneo você está contente, hein? Estou 

mesmo vocês me hostilizaram 15 anos agora estou na companhia de seu orientador.  

                                            
12 A questão “para que servem as escolas?” expressa tensões e conflitos de interesses na sociedade mais ampla. O 
autor ressalta que existe uma ligação entre desejos emancipatórios associados com a expansão da escolarização e a 
oportunidade das escolas em oferecer aos alunos a aquisição do “conhecimento poderoso”. Discute a “diferenciação 
do conhecimento” como um modo de distinção entre conhecimento escolar e não escolar. As formas contemporâneas 
de avaliação tendem a diluir as fronteiras entre conhecimento escolar e não escolar, uma vez que inibem um 
currículo mais acessível e mais relevante economicamente. O autor baseia-se na análise de Bernstein para sugerir que 
seguir esse caminho pode equivaler a negar as condições para adquirir “conhecimento poderoso” para os alunos que 
já são desfavorecidos pelas suas condições sociais. Resolver essa tensão entre demandas políticas e realidades 
educacionais é uma das maiores questões educacionais do nosso tempo.  
Professor do Instituto de Educação da Universidade de Londres e da Universidade de Bath. 
E-mail: M_Young@ioe.ac.uk 
Educ. Soc., Campinas, vol. 28, n. 101, p.  1287-1302, set./dez. 2007 1287Disponível em 
http://www.cedes.unicamp. br 
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A TCC desenvolveu estudos muito sérios e eu tenho o maior respeito, e tanto é que a Beth, Alice 

e Nilda eram adeptas da Pedagogia Crítica dos conteúdos e bandearam para TCC. A Nilda Alves 

promoveu na UFF, o primeiro encontro da PCSC, chamou Dermeval e eu (eu tenho tudo isso 

documentado- porque a Revista da Ande que tem tudo a ver com o Saviani e comigo dedicou um 

número inteiro para as falas desse 1º Encontro, eu tenho isso e posso te passar). Só que nessa 

década de 1990 a TCC se fortaleceu teoricamente, mas ela não deu conta de oferecer aos 

professores um instrumento de atuação na escola e na sala de aula, e o Flávio reconhece isso, por 

escrito, então hoje o Antonio Flávio.  

Eu vou te dar esse livro CEPED, é um centro de estudos de didática que eu fundei aqui em 

Goiânia e nós realizamos os encontros estaduais de Didática e Pratica de Ensino é o filhote do 

Endipe, e esse livro refere-se as palestras  realizadas no 5º Endipe que foi realizado em maio 

passado, e então aqui são as publicações da palestra, e para provar para você que Flávio e eu 

somos muito amigos eu o convidei para fazer uma palestra nesse evento “Currículo e formação 

de professores”, onde o Flávio já diz que tem que ter conteúdos. 

Presentemente a teoria intercultural liderada pela Candau originaria pela didática, ela se diz do 

campo da didática, no entanto ela se apropriou muito de temas da TCC, então tenho uma suspeita 

Teoria Intercultural está se transformando nos modo operante didático da TCC. (isso é uma 

hipótese) hoje eu tenho base para dizer isso, pois eu sou chamado para participar desses debates 

tanto acadêmicos como de formação de professores, então eu vou observando as tendências. No 

ano passado teve um encontro de didática na Federal do Rio de Janeiro, onde estava na mesa a 

Vera Candau, então hoje nós podemos dizer:disputam o poder a TCC , (tem um a produção muito 

grande há editoras que publicam os livros deles a Artmed, a Autentica) hoje o embate está um 

pouco nesse rumo. 

Existe um livro reeditado pelo Cortez, acho que chama “Teoria Curricular Crítica”, que tem essa 

história que estou contando, a história do currículo, isso tem haver com outra coisa muito forte, 

que é a didática, porque a pedagogia e a didática na minha cabeça andam juntas e, a TCC -

evidentemente no geral, não se interessa pelo discurso pedagógico- e muito menos pelo discurso 

didático, isso já é parte do embate hegemônico, porque antes da existência da TCCC nos anos 

1990, você tinha a pedagogia e a didática, hostilizadas também por setores do marxismo, (pelo 
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pessoal da teoria da reprodução) de maneira que nós tínhamos na pedagogia , a didática como um 

ramo da pedagogia.  

 

 

XVIII. CURRICULO E A DIDATICA 

 

Você tinha na didática: o que ensinar? (tem tudo a haver com o currículo); a quem ensinar? Como 

ensinar? Porque ensinar? Então o currículo estaria subordinado à didática, historicamente é isso 

mesmo, quer dizer as disciplinas escolares formam o currículo, (eu tenho um texto sobre isso 

publicado pela Papirus, quando surgiu a TCC a Pedagogia some , didática some e o currículo 

acaba sendo o campo que substitui a pedagogia e a didática). Isso veio da concepção de currículo 

estadunidense e inglesa e o currículo se impôs enquanto campo privilegiado da educação numa 

visão positivista eis porque se abandona a Pedagogia. Evidentemente é uma visão positivista que 

está interessada na objetividade, não coloca a questão em um quadro de valores, pois  o mundo 

dos valores não é científico, ou seja, e a pedagogia é eminentemente um campo valorativo , é um 

campo que trabalha com formação humana e seja ela católica, marxista, protestante, a pedagogia 

tem tudo a ver com a formação que se quer para a ser humano. 

Para os criadores do campo do currículo, no final do século XVIII, a didática filha da pedagogia, 

estava fora, o que não significa que esteja fora o ensino, o que esta fora é o campo da didática. 

Consequentemente ensino subordina-se a currículo, embora, isso significou a partir dos anos 

1990, não só uma explicação para a decadência da pedagogia como também a explicação da 

decadência da didática. Nós já terminamos uma pesquisa nacional para ver a quantas anda as 

pesquisas sobre didática nos campo de pós-graduação no Brasil, e estamos constando que 

investigam-se problemas ligados ao ensino , mas não tem nenhuma linha de pesquisa que se 

chama Didática, quer dizer as temáticas do ensino estão extremamente dispersas por causa do 

abandono que  a pedagogia e a didática sofreram da TCC, e das teorias pós-estruturalistas. 

 

 



233 

 

13 XIX. AS POLÍTICAS PÚBLICAS EM EDUCAÇÃO E AS PCSC 

 

O que nos falamos ate agora é no âmbito da academia, no âmbito das Políticas Publicas da 

Educação, o quadro é outro então isso acontece veja o capitulo desse livro “Internacionalização 

das políticas educacionais e repercussões no funcionamento curricular e pedagógico das escolas”, 

do ponto de vista das PP a hegemonia, é do currículo instrumental pragmático, tutorado e 

monitorado pelo Banco Mundial, é uma afirmação extremamente grave, mas as políticas 

educacionais brasileiras, desde anos 1990 são as políticas produzidas, gestadas e monitoradas 

pelo Banco Mundial que com o apoio da UNESCO ,( tem dinheiro) é o braço do capitalismo que 

tem financiamento para os países pobres, para instituir políticas de saúde, educação e segurança. 

É muito dinheiro, todo o processo de produção dos PCNs e tudo aquilo que veio em seguida da 

implementação dos PCNs, do governo FHC, foram pagas pelo Banco Mundial e a política do 

FHC e do Mercadante que agora vai ser chefe do gabinete da Dilma, são políticas do Banco 

Mundial. É a pedagogia que eu chamo de instrumental, começou em Minas depois, São Paulo, o 

currículo da secretaria da educação desses estados é uma versão sofisticadíssima da pedagogia de 

resultados, (aqui em Goiás). Eu estou estudando os fundamentos ideológicos e pedagógicos 

dessas políticas do Banco Mundial. A Tendência corrente em nosso país de sociologização do 

                                            
13 Respostas governamentais - Ao mesmo tempo em que as ideias pós-estruturalistas emergiam, outro conjunto de 
ideias, as neoliberais, vieram a dominar a economia, o governo e, indiretamente, a educação. Os neoliberais 
argumentavam que a economia deveria ser deixada para o mercado e que os governos deveriam desistir de tentar ter 
políticas econômicas ou industriais. A lógica dessa posição foi seguida com entusiasmo por governos de ambos os 
partidos neste país, com profundas implicações para as escolas. Enquanto delegavam ao mercado livre qualquer 
papel na economia (com exceção do controle das taxas de juros), os governos dedicavam seus esforços a reformar o 
sistema escolar ou aprimorar o “capital humano”. O New Labour (partido trabalhista) foi ainda além dos Tories 
(conservadores); eles argumentavam que o mercado oferecia a melhor solução para a melhoria dos setores público e 
privado – e da educação em particular. Isso teve duas consequências que são relevantes à pergunta “Para que servem 
as escolas?”. Uma delas foi a tentativa de adequar os resultados das escolas ao que é tido como as “necessidades da 
economia”, numa espécie de vocacionalismo em massa. O controle de boa parte do período compulsório pós-escolar 
e até de algumas escolas e autoridades educacionais locais foi colocado nas mãos de empregadores do setor privado 
que, às vezes, estavam de acordo, mas, muitas vezes, relutantes. A outra consequência foi transformar a educação em 
si num mercado (ou pelo menos um semimercado), no qual as escolas são obrigadas a competir por alunos e fundos. 
A isso eu chamo não diferenciação da escolaridade. As escolas são tratadas como um tipo de agência de entregas, 
que deve se concentrar em resultados e prestar pouca atenção ao processo ou ao conteúdo do que é entregue. Como 
resultado, os propósitos  a escolaridade são definidos em termos cada vez mais instrumentais, como um meio para 
outros fins. Com as escolas sendo controladas por metas, tarefas e tabelas comparativas de desempenho, não é de se 
espantar que os alunos fiquem entediados e os professores sintam-se desgastados e apáticos. 

Educ. Soc., Campinas, vol. 28, n. 101, p.  1287-1302, set./dez. 2007 1291 
Disponível em http://www.cedes.unicamp. br 
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pensamento pedagógico com prejuízo da ciência pedagógica é uma tese que eu defendo. 

2h00m53s. 

A TCC e o discurso pós-moderno tem um grande pé na sociologia, enfraquecendo o campo 

teórico investigativo da pedagogia, tem com consequência no desmantelamento de sua 

efetividade epistemológica.  
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APENDICE C 

 

 

ENTREVISTA COM PROF ODER JOSÉ DOS SANTOS 

10 DE DEZEMBRO 2013-UFMG –BELO HORIZONTE –MINAS GERAIS 

 

 

Primeiro digo que é uma grande satisfação ser integrante da sua mostra, esquecido aqui nas 

montanhas de Minas. Vou conversar com você da maneira informal, colocarei minha formação e 

a partir daí entraremos no campo na pedagogia. 

 

 

I. MATRIZ TEÓRICA e PRÁTICA DOCENTE 

 

Eu venho de uma formação marxista ortodoxa14. Fiz na Faculdade de Ciências Econômicas 

(UFMG) o curso de Sociologia e Política. Nesse curso, naquele período, anos 1960, (período 

muito conturbado com posições muito radicalizadas pelos grupos políticos da época: POLOP, 

PCB, AP; eram muito conflitantes e davam margem a posições muito radicais) havia o 

                                            
14 Na acepção adotada por Anderson (1990), o “marxismo ortodoxo” é aquele que descende teoricamente das 
interpretações do trabalho de Marx feitas por Lenin, Luxemburgo, Hilferding e Trotsky, portanto, trata-se de um uso 
distinto daquele comumente adotado. Por sua vez, termo “marxismo ocidental” é referente a uma tradição que tem 
origem com as obras “Marxismo e filosofia” de Karl Korsch, e “História e consciência de classe” de Georg Lukács, 
ambos publicados em 1923. Um traço distintivo desta tradição seria o deslocamento da análise marxista do 
movimento operário para a academia, de trabalhos cuja ênfase recai sobre a economia e a política para textos nos 
quais a filosofia tem destaque (THERBORN, 1995, p.  250). 
THERBORN, Göran. Dialética da modernidade: a teoria crítica e o legado do marxismo no século XX. Revista 
Dados, Rio de Janeiro, vol. 38/2, 1995. 
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predomínio de uma linha marxista, eu diria hoje que poderia ser definido como marxismo 

ortodoxo.  

A minha prática docente, a partir desse período de formação, foi calcada em uma pedagogia 

marxista, ou seja, quando se tinha conhecimento da verdade colocada pelo marxismo a partir daí 

era só esperar “as coisas” acontecerem. Quase que seria uma “Pedagogia da Paciência”, era só 

esperar, tudo estava determinado, pronto, acabado. O conteúdo ideológico marxista prepararia a 

consciência das pessoas para “possível” revolução social.  

Nesse período (anos 1960) eu diria que as mudanças foram extremamente profundas e um 

aspecto na época vivenciado aqui na Faculdade de Educação que me chamou muito a atenção (eu 

fui das Ciências Econômicas para a Faculdade de Ciências Sociais da Faculdade de Filosofia e 

Ciências Humanas aqui na UFMG), foi que com a Reforma15 fui transferido das Ciências 

Econômicas para as Ciências Humanas e a partir desse fato logo depois, estava trabalhando mais 

na área da Educação, então fui definitivamente para a Faculdade de Educação. 

No final dos anos 1960 e início dos anos 1970, nós viemos aqui para a Faculdade de Educação e 

nesse período, começamos a vivenciar determinados tipos de mudanças muito radicais. A 

perseguição extremamente violenta do regime militar, a prisão de lideranças, a destruição das 

antigas lideranças partidárias, exílios, prisões. Não obstante, os partidos políticos estarem 

capengas e sem nenhuma força, marcados por um longo período ditatorial houve uma mudança 

radical que foi a classe trabalhadora nos movimentos dos anos 1970. Ou seja, não foram os 

partidos políticos, foi a própria classe trabalhadora, na minha perspectiva, que determinou as 

mudanças que vão chegar até a liberação do regime ditatorial.  

Na Faculdade de Educação em meados dos anos 1970, o movimento das classes trabalhadoras foi 

um marco decisivo para a minha mudança teórica. Os movimentos das classes trabalhadoras 

nesse período, a meu juízo, pautaram por uma direção extremamente interessante porque eles 

foram inicialmente contra os sindicatos tradicionais estabelecidos, contra direções partidárias, por 

uma participação muito ativa e uma luta muito grande no interior do próprio local de trabalho, 

isso para mim estava caracterizando o que poderia chamar de Movimentos Autônomos. 

 

                                            
15 Reforma do Ensino Superior de 1968 
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II.  OS MOVIMENTOS SOCIAIS e PRÁTICA SOCIAL 

 

Esses Movimentos Autônomos da classe trabalhadora marcaram nosso curso de mestrado à época 

muito vinculado a Movimentos Sociais. A quantidade de alunos que ingressaram no programa, a 

grande maioria, vinha de movimentos populares. Então o mestrado se caracterizou nesse período 

por uma concepção de educação muito ampla, não ficava concentrado ao limite da sala de aula, 

ao acadêmico, mas incorporou toda essa parte de educação popular, de movimento de base, foi o 

período em que Paulo Freire esteve aqui participando conosco algumas vezes. Eu diria que talvez 

os trabalhos de dissertação de tese desse período se voltaram muito para esses movimentos mais 

amplos, os movimentos sociais, e aqui dentro do curso de mestrado nós tentamos implantar uma 

alteração radical no curso, era extremamente acadêmico. A partir dessa nova proposta, 

professores e alunos coletivamente conseguiram estabelecer um programa totalmente diferente, 

onde o ponto de partido era a questão da prática social. 

Nos anos 1978-79, eu fui coordenador e com a participação de um colega, Miguel Arroyo, 

fizemos um processo de alteração do currículo, que seria mais ou menos o seguinte: os alunos 

selecionados, a grande maioria eu diria vinha com grande experiência de movimentos populares, 

sindicais, educação de base (era muito forte nesse período aqui na região). Esses alunos que 

chegavam aqui traziam grande experiência prática vivenciada nesses movimentos. A questão que 

tínhamos era não perder essa experiência e aproveita-la para a academia. Então seria o seguinte: 

em um período que seria de dois a três meses, dependia do número de alunos, eles frequentavam 

o que denominávamos de ACPP-Análise Crítica da Prática Pedagógica, todos eles faziam um 

memorial refletindo sobre a sua prática e a partir da análise dessa prática cada dia um aluno 

expunha e todos debatiam e a partir dessas discussões, víamos se existiam alguns pontos de 

afinidade entre os diferentes memoriais e partir dessas afinidades se formavam grupos.  

Esses grupos de trabalho e de estudos eram formados pelo professor e os alunos (os professores 

eram escolhidos livremente pelos alunos, tentando ajustar os temas em eixos de interesses e 

afinidades entre eles e professor) formavam o grupo e só depois é que se discriminavam as 

matérias necessárias para compreensão dos problemas colocados pelo grupo. Ao invés de nós 

termos uma disciplina previamente definida e colocada no calendário para ser ministrada, 
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colocávamos o problema e estabelecíamos um conjunto de matérias que queríamos estudar para 

poder dar conta desse problema.  

Foi um movimento de resistência dentro da universidade (dizer para o controle central da 

universidade que tínhamos um conjunto de disciplina que iam ser dadas “a revelia do currículo 

oficial”), na prática tentávamos articular em termos de grupo para poder trabalhar coletivamente. 

A professora Conceição, mais outras quatro professoras e eu formávamos um grupo. Ficamos 

trabalhando dois anos até a colocação do problema a ser desenvolvido posteriormente na 

dissertação de mestrado, que era discutido coletivamente dentro do grupo, a partir daí um 

colaborava com o outro. Dependendo da dinâmica que se conseguia dentro de grupo tudo ia 

muito bem, mas tinham alguns que apresentavam certa dificuldade, dependia muito da dinâmica 

própria de cada situação. Estou colocando isso em termos teóricos, porém as dificuldades, 

problemas, antagonismos contra toda essa história era muito grande, mas nós avançamos por 

alguns anos.  

No início era Eu e Arroyo, mas depois vieram outros colegas, Neidson Rodrigues, Carlos Roberto 

Jamil Cury, que ajudaram muito. Cada grupo tinha uma linha de pesquisa. O grupo que estava 

com Cury caminhava em uma direção, o que estava comigo em outra, poderíamos até alterar 

coisas já estabelecidas aqui dentro: disciplinas, chamar professores de outras instituições e linhas 

(Saviani esteve aqui várias vezes colaborando - Cury o trouxe). Então o fundamental era tudo 

acontecer a partir dessa experiência dos Movimentos Sociais. O que permitiu que o meu projeto 

de tese de titular fosse uma reflexão sobre o desenvolvimento desse processo.  

Na verdade eu não tinha nenhuma orientação de cunho libertário, eu estava apenas colocando os 

Movimentos Sociais que estavam ocorrendo, coletivamente.  Trabalhávamos juntos e o 

fundamental, nesse caso, seria a reunião dos grupos tentando coletivamente discutir e ver como 

enfrentávamos essas questões juntamente com a orientação teórica (propostas pelo grupo) enfim 

fomos aprendendo no processo. 

Eu diria que o que eu mais aprendi foi fazendo esse processo, por isso Pedagogia da Prática, pois 

ela vai se forjando no próprio processo. Agora, depois que já acumulamos alguma experiência 

vemos que teoricamente, tinham coisas que já ocorreram em outras partes do mundo então 

ganhamos alguma margem para fazer uma reflexão teórica, esse trabalho foi denominado como 
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“Pedagogia dos Conflitos Sociais”. Essa sistematização foi concluída no papel, em 1990, quase 

vinte anos de experiência prática para poder sistematizar nesse trabalho. 

 

 

III. PEDAGOGIA OS CONFLITOS SOCIAIS 

 

“Pedagogia dos conflitos sociais” tinha como eixo a prática social dos movimentos sociais, 

depois quando eu vi que Saviani colocou-nos como libertários eu achei interessante, porque eu 

nunca imaginei que seria. Não é que ele esteja errado, porque tem muita coisa aqui de Pedagogia 

Libertária. Nesse processo o eixo de análise central, meu no caso, foi diferente, por exemplo, o 

eixo central de Bakunin é opressão, o eixo dos libertários de maneira geral é opressão, o meu eixo 

central de análise é exploração, a luta de classe é o ponto central. São dois eixos distintos e 

algumas práticas no nível da Pedagogia da Prática muito próximas, eu diria que apesar de não ser 

um anarquista libertário, eu não deixo de sê-lo, por que tem muita coisa que só a prática libertaria 

proporciona agora meu eixo de análise central é a questão da exploração. (24m01s) 

Um ponto de análise seria o seguinte: no marxismo ortodoxo você tem como ponto de partida, a 

luta de classe. Essa luta de classe na maioria das vezes é apenas para designar a diferença, a 

desigualdade. A grande base do marxismo ortodoxo seria essa diferença de classe, essa 

desigualdade. Portanto, para conseguir uma sociedade mais justa teria que acabar com a 

propriedade privada. Os proletários ao assumirem o poder instalariam a ditadura do proletariado e 

então implantariam o socialismo. Só que em termos históricos a experiência mostrou que a 

relação básica não foi alterada, ainda continua dentro do capitalismo apesar de ter acabado com a 

propriedade privada dos meios de produção. Nos países do Leste Europeu, por exemplo, acabou-

se com a propriedade privada e supôs-se que estava dentro do socialismo, mas na verdade as 

relações de produção continuavam, trabalhadores de um lado e do outro lado vai ter capitalista 

também, só que não são capitalistas burgueses, não tem propriedade, mas são capitalistas 

gestores.  

Os trabalhadores, por exemplo, no livro “Pedagogia dos Conflitos Sociais” no capítulo 5- “Da 

prática dos trabalhadores: uma pedagogia” fiz questão de colocar (no Brasil a nossa bibliografia 
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nessa área é muito reduzida e pouca gente tem acesso) vários momentos históricos onde a classe 

trabalhadora conseguiu mostrar sua força, sua competência. Tentei pegar alguma coisa na 

Revolução Russa, na Revolução Húngara, na China, na Polônia, em Portugal, algumas coisas 

pequenas aqui no Brasil - 1960, em Osasco, Contagem aqui em Minas. 

Qual era a questão central? Quando os trabalhadores entram em greve evidente que os capitalistas 

vão tentar adotar uma série de providências, parar de pagar os salários, demitir, enfim a única 

forma de continuar em greve é receber auxílio de sindicatos, outros trabalhadores e coisas desse 

tipo, caso, por exemplo, da Inglaterra com Margareth Thatcher, os mineiros conseguiram ficar 

seis meses em greve trazendo ajuda de colegas da França, Alemanha etc...Mas se acirra muito 

essa situação, uma saída que eles tiveram e tem até hoje é ocupar o lugar de trabalho e colocar 

para funcionar, e com a venda do que eles produziram, eles conseguem sobreviver. Então há 

vários movimentos, esse era o centro, a base que eu tentava analisar, que demonstra que os 

trabalhadores tem um conhecimento muito grande, é capaz de ter conhecimento, e esse 

conhecimento foi gerado a partir da própria prática. 

O movimento mais recente, de maior vulto, foi em Portugal no período anterior a Revolução dos 

Cravos, por volta de 1970, chegou a ter mais de quatrocentas empresas ocupadas por 

trabalhadores, vendiam o produto (produzidos por eles nas fábricas) nos bairros para poderem 

sobreviver, tinham essa característica de ter o conhecimento para colocar a coisa para funcionar. 

O Movimento era Autônomo, e os partidos tentando às vezes absorvê-los, orientá-los, algumas 

vezes conseguem, em outras não, mas uma característica importante é que conseguem formar 

nesse processo, comissões de fábrica; no caso da Rússia os conselhos Soviets, e assim 

sucessivamente. Nessas instituições a característica básica e que eles estabeleciam relações da 

comunidade, entre eles, uma participação coletiva (de todos). E mais do que isso uma relação 

solidária entre eles para poder enfrentar isso. São 04 características desse processo: relações 

coletivas; solidária; participação ativa e igualitária. Essas relações sociais seriam para mim a base 

de um conflito com as relações sociais capitalistas, a Pedagogia dos Conflitos Sociais. (32m27s) 

Nas relações capitalistas predomina-se e incentiva-se não o igualitarismo, mas a diferença, não o 

coletivo, mas o individual, não o solidário, mas a competição, e a participação é muito 

controlada. Desse conflito gerado pelas relações capitalistas e a reação gerada pela classe 

trabalhadora com seus processos de luta é que existe a possibilidade de gerar uma pedagogia 
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nova. Que eles (os trabalhadores) aprendem a partir desse processo. A base dos princípios de uma 

pedagogia gerada nos conflitos sociais. Ela vai ser elaborada e sistematizada posteriormente pelo 

próprio movimento e pelas pessoas que fazem parte desse processo. Qual seria a característica 

básica? Não seria fundamentalmente ter mais conteúdo, saber sistematizado e transmitir esse 

saber para o outro, é trabalharmos juntos e chegarmos juntos a esse saber. Por exemplo, um grupo 

levanta determinados tipos de problemas a serem estudados, mas eu estou procurando problemas 

que precisem de solução, como faço para resolvê-los? Também esses problemas demandam que 

eu tenha necessidade de determinados tipos de conhecimentos, eu já tenho determinado tipos de 

conhecimento que já estão sistematizados, certo? Quem sabe o Marx dá conta disso, vamos lá, se 

não deu, eu vou a Freud, a Gramsci, qualquer teórico, e vou estuda-lo para saber como enfrentou 

o problema , como sistematizou etc... Coletivamente começamos a produzir algo nosso. Então 

partindo de problemas colocados pela prática, coletivamente trabalhamos para buscar soluções, o 

problema não é distribuir conhecimento, é sim aplicar o conhecimento para a resolução de sua 

situação colocada pela prática. 

 

 

IV. PEDAGOGIA LIBERTÁRIA  

 

Talvez um ponto chave para entender esse processo é a luta de classes, é a categoria: classe e a 

exploração que ocorre no processo de trabalho. Nessa perspectiva percebemos que o trabalhador 

adquire conhecimento que é imposto pelo capitalismo, é o conhecimento que decorre da 

necessidade do capitalismo, não do trabalhador, que não tem a liberdade de escolher o que ele 

quer estudar, o que ele vai aprender já está determinado pela tecnologia capitalista. A questão não 

seria o melhor método, a melhor forma de transmitir conhecimento, a questão básica seria quais 

as relações que devemos contrapor a atual relação existente para criarmos algo novo, e o 

conhecimento vem dessa necessidade prática. Qual o conhecimento necessário para que os 

trabalhadores controlem o seu processo de trabalho? 

A diferença com os libertários é que a base é a exploração, por exemplo, quando se dá o conceito 

de mais-valia fundamental para a questão da exploração, o outro analisa a possível exploração de 

quantidade financeira no sentido mais amplo, eu diria que o ponto central desse conceito, a mais-
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valia, é a impossibilidade dos trabalhadores determinarem o seu próprio processo de formação. O 

conhecimento que seria fundamental para compreender o processo de existência da sociedade é 

eliminado e a ênfase está na preparação técnica para responder a exigência da economia 

capitalista. Quem é o trabalhador qualificado no capitalismo? É aquele que responde a exigência 

da técnica capitalista, existem pessoas altamente qualificadas que são capazes de ter uma 

compreensão muito ampla da realidade em que vive ali no seu espaço, mas se ele for para outro 

local vai ser considerado trabalhador não qualificado, por que ele não domina o saber necessário 

para corresponder à exigência da técnica capitalista. Então a questão é mais no âmbito social. O 

fundamental aqui é o tipo das relações sociais. (41m35s) 

 

 

V. INSERÇÃO DA PEDAGOGIA DA PRÁTICA NA ESCOLA  

 

Depende dos movimentos sociais, se está ativa a classe trabalhadora passa a ter existência 

sociológica. No momento atual a classe trabalhadora tem apenas uma existência econômica, ela 

está fragorosamente derrotada, esta difícil se manter como classe, de vez em quando a gente vê 

alguma coisa, mas é muito pouco ainda, mas quando ela tem uma existência sociológica, ou seja, 

que ela própria assume aquele conceito antigo de “classe para si” (quando começa a ter 

consciência das coisas, das necessidades) nesse momento começa a alterar em todos os níveis no 

local de trabalho, nas diferentes instituições, na família, na igreja, no partido político, na escola, 

começa haver uma dinâmica própria.  

Nos anos 1970-1980, tivemos esse movimento inclusive nas escolas, várias práticas alternativas. 

Essa questão é muito importante, inclusive gostaria de lembrar um colega nosso, que infelizmente 

faleceu muito jovem, ele participava conosco desse processo todo o Neidson Rodrigues (doutor 

em Educação pela PUC/SP). Com a abertura nos meados dos anos 1980 ele foi chamado pelo 

secretário da educação na época para assumir um cargo importante, ele organizou na época o 

Primeiro Congresso Mineiro de Educação, todas as escolas fizeram propostas na área levantavam 

seus problemas, depois foram reunidas nos municípios até chegar para região e depois finalmente 

o estado. (eram os problemas colocados pela prática). 
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VI. Pedagogia da Prática ou Pedagogia dos Conflitos Sociais? 

 

Ficou Pedagogia da Prática, eu acho que esse nome que coloquei na tese Pedagogia dos Conflitos 

Sociais ficou muito teórico e eu tenho impressão que no dia-a-dia a Pedagogia da Prática dá mais 

resposta. Minha prática foi na universidade, não me filiei a partido, a minha perspectiva eram os 

movimentos sociais, eu diria que as lutas autônomas , quando criaram a União dos Trabalhadores 

de Ensino aqui em Minas nos anos 1970, criaram de maneira forte. As lideranças mudavam quase 

que diariamente para ninguém ficar marcado, criaram um mecanismo de “rodízio” das lideranças 

para determinadas questões (esse é bom para isso, aquele outro para aquilo e assim por diante) até 

a repressão ser bastante violenta, e bater mesmo para valer, foi um movimento extremamente 

forte. Esses movimentos foram pouco a pouco absorvidos pelo próprio sistema, então havia 

autonomia, participação, o nome permanece, mas o conteúdo muda muito. Por exemplo, 

autonomia, mas o que é autonomia? É participação. Mas participação em que? Tudo que era luta 

dos trabalhadores permaneceu, mas já não é a mesma coisa, foram absorvidos pelo sistema. 

Novas formas de organização do processo de trabalho o toyotismo que é muito bom é fantástico 

nesse aspecto, porque ele absorveu isso tudo, aproveitou isso tudo que a classe trabalhadora lutou 

e está usando para seu interesse e com isso esse movimento reflui, então não há muita 

possibilidade, a meu ver, de uma ação concreta nesse nível, não vejo muita possibilidade no 

momento atual. Veja, porque aqui a perspectiva é totalmente diferente do marxismo ortodoxo 

leninista, ele prepara profissional para “trazer a consciência para o trabalhador”, aqui é o próprio 

trabalhador que autonomamente cria as possibilidades. Na faculdade (UFMG) isso durou até o 

início dos anos 1990, mas já caindo muito e depois já começam outros mecanismos de controle. 

Então vamos supor, você tem um determinado tempo muito rígido para concluir, a CAPES, tem 

que apresentar relatórios, produtividade passa a ser um elemento fundamental, esses são 

mecanismos de controle e não permitem um trabalho coletivo, para você fazer isso tem que ser 

individual, rápido. 

Dois momentos em que eu mais aprendi na minha vida , um como estudante na época em que 

estudava na Ciência Econômica aqui na UFMG, aprendi muito mais fora da sala de aula, nos 

movimentos todos que se tinham, do que na própria sala, era fantástico e depois na Faculdade de 
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Educação eu conheci um outro tipo de experiência.............Eu chego a citar no meu livro 

“Pedagogia dos Conflitos Sociais”, alguns trabalhos relevantes dessa época: Maria Stela 

Marcondes Moraes, Resistência e prática pedagógica operária: o movimento dos operários da 

Fiat/diesel e a formação da Associação Cultural de Apoio Mútuo, Rio de Janeiro, FGV/IESAE, 

1984. (mestrado);Suzana Pereira Sedrez, Educação Pública: democratizar com qual competência? 

FAE/UFMG, 1988 (mestrado); Gildo Sçalço, Educação e Autonomia: uma construção no 

cotidiano dos trabalhadores, Belo Horizonte, FAE/UFMG, 1987. (mestrado); Joelsito Almeida 

Araújo, Formação Sindical e novo sindicalismo – analise de algumas experiências, Belo 

Horizonte; FAE/UFMG, 1989. Mestrado; Pura Lúcia Oliver Martins, Didática Teórica/didática 

prática- para além do confronto, São Paulo, Loyola, 1989. 
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ENTREVISTA Prof.ª Drª LISETE REGINA GOMES ARELARO 

11 DE JUNHO DE 2014 –USP/SP 

 

 

“Não seremos amanhã o que somos hoje, e nem somos os mesmos que éramos antes”. 

  

 

 

I- Paulo Freire e o contexto histórico na década de 1950 

 

As preocupações de Paulo Freire a respeito da situação da educação e das condições sociais do 

Brasil justificam o fato de que não é por coincidência que ele apareça em um momento histórico 

marcado pelo processo de “reconstrução democrática”.  

Com o fim do Estado Novo, a Constituição de 1946, que consideramos democrática “pero no 

mucho” (afinal de contas os partidos comunistas não poderiam existir) repercutiu na década de 

1950, principalmente em seus anos finais, como uma das décadas em que temos a maior 

produção de experiências diversificadas. Não posso dizer contra-hegemônicas por que seria mais 

complexo.  A partir de 1956, vou justificar na figura de Juscelino Kubistchek, (slogan do governo 

era “50 anos em 5”) foi o momento histórico do chamado nacional-desenvolvimentismo. Em 

minha opinião naquele momento, diferente do momento atual da “sociedade do conhecimento”, a 

educação e a educação escolar ganham relevância pela primeira vez na nossa história.  
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Lembrando que o Brasil não é um país pobre é um país desigual, na questão educacional 

tínhamos uma das piores situações do mundo. Acho importante explicar que todo discurso, de 

que a educação é que muda o país, se justifica pela mudança no processo de criação de um novo 

tipo de industrialização, por exemplo, neste caso específico, vai precisar de outra mentalidade em 

relação aos próprios trabalhadores e obviamente vai precisar da educação e da educação escolar 

para fazer essa transição e opção de modernidade.  

No final dos anos 1950, vai ser muito forte no país a opção de JK pelo projeto político-

econômico que entraria no país. Convivendo com os partidos clandestinos, com propostas 

divergentes de caráter mais nacionalistas ou mais “ entreguistas”. Enfim a opção do governo JK 

pela indústria automobilística vai gerar um processo de internacionalização da economia e a 

necessidade de empréstimos internacionais, para construir naquele momento histórico no mundo 

ocidental uma produção de caráter tecnológico, exigindo a criação da região do ABC em São 

Paulo, por exemplo. 

Temos, portanto, uma situação privilegiada, que vai se desenrolando até o golpe de 1964.  

Intensos debates nacionais sobre para onde vamos ,que tipo de sociedade queremos, implicava 

em diferentes posições sobre o que estou chamando de nacionalismo. Propostas de caráter 

socialista ou comunista e grupos que defendiam essas posições. estou colocando isso porque é 

lógico que a questão do analfabetismo e da educação nos setores populares começa a aparecer e 

se colocar na agenda nacional com muito mais intensidade do que tinha acontecido no Estado 

Novo, pois Getúlio Vargas nesta questão era unilateral. 

O Manifesto dos Pioneiros de 1932 é considerado como um marco histórico daquela data pra cá, 

se não tivesse sido interrompido (com a ditadura-Estado Novo16) é possível que a situação que 

viveríamos depois, estivéssemos vivido antes. Mas isso não aconteceu exatamente porque 

                                            
16 (sobre o governo de Getúlio Vargas) às vezes as pessoas não gostam que o chamem de ditador, mas ele foi ditador, 

pode dizer que ele foi um líder, criou a CLT, mas foi um ditador. 
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tivemos uma ditadura ,não sou da Tese do Mauricio Tragtenberg17 que sempre falava brincando 

:aproveite que estamos só entre a última ditadura e a próxima18. 

O Manifesto de 1932 é a primeira proposta organizada que centraliza os debates na educação 

escolar no Brasil, que será recuperado no “processo de redemocratização” também depois de uma 

ditadura. 

Eu diria que o processo de 1946 em diante e a década de 1950 em especial, vai ser uma retomada 

do Manifesto dos Pioneiros. As pessoas estão todas ali vivíssimas, todas elas. Praticamente a 

discussão sobre a concepção da Escola Nova e outra concepção de escola que pudesse estar 

presente é retomada.   

Anísio Teixeira é uma referencia, assim como Fernando de Azevedo que já estava na USP (a 

USP tinha acabado de ser criada em 1937), e muitos outros. Este grupo tinha também Paschoal 

Leme, o único socialista, Cecília Meireles, são alguns deles. O comprometimento era tão forte 

que eles aceitaram assumir posições no governo , seja no Pará, no Pernambuco, na Bahia, em São 

Paulo, no Rio, gerando novo posicionamento de caráter pedagógico educacional.19 

Essa combinação de fatores vai retomar o Manifesto dos Pioneiros de um lado com algumas 

influências muito identificadas com Dewey, por exemplo, pelo Anísio Teixeira, psicólogo e 

educador, também envolvido em política educacional. 

Nós tínhamos poucas escolas quer dizer a expansão era mínima ela vai acontecendo, o ritmo era 

muito lento, para dentro da escola nos tínhamos 50% de reprovação da primeira para a segunda 

série, era uma situação dramática.  

Paulo Freire fica surpreso com os dados histórico da época: primeiro são poucas escolas e não 

tínhamos uma campanha nacional pela expansão de vagas. Essas coisas vão incomodando Paulo 

                                            
17 Em 1910 anarquistas trazem outra concepção de escola, porque os anarquistas entendiam que a escola era “do 

povo”, quem organiza é o povo e não o estado. É outra relação do trabalhador, do operário com a instrução, quer 

dizer que essas experiências vão deixando marcas.  
18 O Brasil teve muitos golpes e no geral as pessoas não consideram que eram intervenções militares em diferentes 

momentos e diferentes ações de nossa história.  
19

 As críticas sobrevinham nessas condições, pois a ideia era de que, acadêmicos são acadêmicos, e que para a 
academia isso é o bastante. Quem faz política concreta perde um pouco a suas características de independência, tem 
um “mau cheiro”. 
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Freire. Ele começa pela via pedagógica educacional e vai ganhando uma dimensão política na 

medida em que o tempo vai passando.  

Considero que por ser funcionário do SESI, naquele primeiro momento, ele tinha que ser mais 

discreto. O que eu quero lembrar é que vai ter uma situação muito especial do ponto de vista 

histórico que é o nacional desenvolvimentismo, que obrigava essa nova perspectiva com relação 

a educação , e Paulo Freire vai ser neste momento destaque nacional na medida em que a situação 

(no contrapé da educação) promove o enfrentamento dos desafios sobretudo a questão da 

alfabetização. 

 

 

II- Paulo Freire e a Teologia da Libertação 

 

Neste momento vai ter a chegada da Teologia da Libertação. Ela tem uma dimensão no Brasil 

diferente dos outros países da América Latina. Nesse momento do nacional-desenvolvimentismo 

a tarefa da igreja é torna o país menos desigual.  

Esse era o “caldo” em que a questão e a discussão de Paulo Freire ganha maior dimensão. As 

condições objetivas possibilitaram que o discurso dele (Paulo Freire) ganhasse uma amplitude 

nacional muito mais forte, pois ele vai denunciar a situação do nordeste, que tinha a pior situação 

educacional do país. (em uma região pobre a educação estava ausente). 

Estou dizendo isso por que Vargas e os empresários irão criar o SESI e o SENAI para que 

formem mão de obra. O que Vargas propunha: - nós formamos os líderes, vocês formam a mão 

de obra. A discussão sobre essa formação dicotômica, para ser líder era um tipo de educação e 

para ser operário outro, estava muito acirrada. Condições históricas permitem que Paulo Freire 

esteja exatamente neste lugar da formação de mão de obra onde estão os pobres essas 

contradições serão mais presentes. Ele (Paulo Freire) era um cristão. Por isso em um primeiro 

momento Paulo Freire não é considerado homem de esquerda20.  

                                            
20

 Eu brigava com o Dermeval por conta do artigo dele dos anos 1980 que ele colocava as diferentes tendências, e 
Paulo Freire como cristão (acho isso uma desconsideração) e eu brincava com ele dizendo: enquanto eu estava sendo 
comunistas você estudava para ser padre. 
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Nesta época existiam duas grandes formadoras de opinião a igreja católica e o chamado partidão, 

o partido comunista. Eu era ampliação dos dois, as primeiras leituras d”O Capital eu não fiz na 

academia, foi no grupo do Partidão (a tarefa era ler e discutir em grupo). Ao mesmo tempo eu 

estava sendo “disputada” pela igreja católica21 (fui de JEC) começo a ler autores para quem de 

fato a transformação social fosse uma necessidade urgente. Eu estou colocando esta questão 

porque vários grupos políticos de esquerda (diferentes vertentes políticas) estavam convivendo no 

Brasil. Esta característica é muito forte. Quem eu era?  Lisete Regina aluna do Instituto Carlos 

Gomes de Campinas, filha da classe media intelectualizada. Meu pai e minha mãe tinham Ensino 

Superior. Meu irmão estudava em outro colégio publico de Campinas com uma vertente muito 

mais conservadora. No IECG, lembro-me, que no final dos anos 1950 a professora Angélica, 

orientadora educacional acreditava na Escola Nova. Isso foi muito importante, pois coisas 

aparentemente simples fizeram uma grande diferença para esta escola em particular, mas 

atingiram de certa forma todas as escolas com uma proposta progressista como despregar a 

carteira do chão (por exemplo).  

Uma das movimentações neste sentido em algumas escolas de ponta vai desde, em primeiro 

lugar, despregar a carteira (que as nossas carteiras eram duplas e pregadas no chão); segundo 

orientação sexual nas escolas (algo totalmente inovador para a época). Estas coisas vão surgir 

dentro da necessidade de um “novo homem”, outra concepção de trabalho, tecnologia etc. Esta 

questão estava na rua. Era um momento que eu via com certa generosidade. Estava na agenda 

nacional esse novo país. O discurso do Juscelino era muito incisivo, insistia nas mudanças a partir 

de inovações tecnológicas. Os slogans, as palavras de ordem eram entusiasmantes, porém 

dicotomizados: “eu pego um ignorante e transformo em um sábio”. Era um discurso 

generalizante.  

 

 

 

 

                                                                                                                                             

 
21

 A Ação Católica que originou a JAC; JEC; JIC; JOC; JUC era um grupo dentro da igreja católica que apostava na 
juventude e na formação de lideranças, e acreditava que sem transformação social não iria acontecer nada. 
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III- Paulo Freire e a disputa hegemônica nos anos 1950 

 

As leituras em Dewey colaboravam trazendo para década de 1950, o rompimento com a 

discussão simplesmente teórica / humanista (ex: observar a natureza diretamente em vez de trazer 

a foto). A Escola Nova22 influencia os movimentos educacionais progressistas (em São Paulo as 

escolas vocacionais no final dos anos 1950) além da reforma do ensino industrial.  

Em minha avaliação no final dos anos 1950, esse “novo homem”, precisava de outra formação e 

logicamente para o ensino público oficial caberia a formação desta mão de obra. Algumas 

pessoas identificadas com esse ideal, assumindo posições estratégicas abriam a possibilidade de 

novas experiências educacionais, principalmente de 1956 em diante. 

Acho importante frisar: o Manifesto dos Pioneiros e a Escola Nova/Dewey em 1932, tem um 

caráter pedagógico, mas que não se restringe a questão pedagógica, esta defendendo na verdade 

uma proposta de política pública, a democratização da escola, porém, sobrevive pouco tempo, 

pois é interrompida (ditadura do Estado Novo) e volta no final dos anos 1950.  

Anísio Teixeira declarava que “a educação é um direito, não é privilegio” dentro de uma questão 

muito complexa. Uma vez que o perfil de quem estava e se mantinha na escola era a classe 

média, estávamos atrasados do ponto de vista histórico e estatístico. Quantas crianças estavam 

matriculadas na escola? Quantos adultos analfabetos? Eram dados importantes para a efetivação 

do processo de redemocratização de 1946, naquela oportunidade se falava em desenvolvimento e 

o discurso econômico defendia o desenvolvimento social.  

Otavio Ianni, Florestan Fernandes, FHC todos dessa época possuem uma produção teórica muito 

significativa do ponto de vista de como é que vai se garantir a efetivação dessa teoria do 

desenvolvimento, quer dizer, qual modelo vai garantir um desenvolvimento para todos e 

naturalmente a superação da marginalização das massas populares?  

Portanto, estou considerando que: o Partido Comunista; a Teologia da Libertação e na área da 

educação a retomada dos Manifestos dos Pioneiros de 1932 e a Educação Popular (neste 

momento histórico, década de 1950, em que se anuncia um “novo homem”, um “novo país” 

                                            
22Ex: Dewey e a escola-parque 
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propondo a “transformação social”) pela primeira vez que se apresenta um discurso de disputa 

hegemônica. Todos eles estão nesta discussão.  

Nesta discussão também aparece o conceito de trabalhismo (posso citar uma personalidade 

política importante nesta questão como o Brizola), o que é uma concepção trabalhista, levando 

em consideração a atuação dos partidos neste sentido temos: a UDN (União Democrática 

Nacional) de caráter reacionário; no Partido Democrata Cristão aparecem grupos dissidentes com 

o Paulo de Tarso em um grupo e numa ala progressista Tristão de Ataíde defende na imprensa 

radical uma posição de transformação social. 

Paulo Freire se insere neste contexto defendendo a proposta de que a educação possa ser diferente 

na medida em que comece da realidade das pessoas (esta tese por definição contrariava a 

situação) a vida não precisa continuar assim ela pode ser diferente e o será na medida em que eles 

(povo) descobrir que pode ser diferentes. Analisando a escola, percebemos que estamos 

defendendo o status quo
23. Então a transformação deve acontecer não só na/da escola,(esse é o 

caráter comunista de Paulo Freire). Nesta fase se mudarmos as condições sociais vamos 

conseguir a mudança que almejamos. Se levarmos em conta a analise marxista, materialista 

dialética e sua razão de ser, eu entendo que não tenho só que estudar as teorias, mas leva-las à 

minha prática. 

Eu não sei se Freire leu ou não Marx, a verdade é que ele tem princípios revolucionários que 

estão em uma teoria pedagógica aparentemente simples. A partir dos dados da realidade 

perguntas como: porque “eles” repetem na escola? O que esta acontecendo na escola? Esse tipo 

de avaliação gera uma inovação por parte de Paulo Freire não apenas a silabação (naquela 

oportunidade era uma constatação avançada) era preciso usar alguns elementos diferenciados do 

fazer pedagógico. 

A Escola Nova vai tornar mais interessante o aprendizado, (às vezes se desqualifica a Escola 

Nova justamente por esse motivo) mas a discussão importante é avaliar: o que vai mal na escola 

publica? Que conteúdo realmente instiga e interessa ao aluno? Paulo Freire partia desses 

questionamentos. Porque o pobre tem de ir à escola, para saber que ele é explorado? Ele só vai 

buscar uma situação diferente “nova” se ele acreditar que sua vida pode ser diferente. Por isso, 
                                            
23

 Paulo Freire dizia que era impossível que a coisa mais importante seja cada aluno olhar para o pescoço do outro 
(disciplina). 
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que educação e transformação social em Freire têm uma ligação forte, uma só existe se acontecer 

a outra. Isso é contra-hegemônico.  

Assim quando Freire propõe que a educação para os adultos utilize o que ele chamava de circulo 

de cultura, se distanciando da ideia de sala de aula strictu sensu, com conteúdo organizado e 

previsto nos pareceres e deliberações do MEC. Ele dizia - por aí nos não vamos chegar a 

nada.Veja os adultos vão a escola, mas são reprovados. A ideia do circulo de cultura questionava 

e procurava entender que ambiente possibilitaria que a situação deles fosse discutida. Esta é uma 

concepção de que de fato a possibilidade de fazer o diferente (esse é o primeiro momento do 

Paulo Freire) tem que ser feito fora da escola.  

Nós professores, na escola da forma como estava organizada reproduziríamos os programas 

oficiais, se os alunos aprendem ou não é outra situação. Se eles ficam ou não na escola. Até 

porque essa situação se repetia há décadas. A primeira questão é: a primeira experiência de Freire 

é dentro da escola, o SESI. Outra questão: ele não defende a escola do jeito que estava isso não 

quer dizer ser contra a escola. 

 

IV. O grupo de discussão gramsciana de Saviani da PUC-SP 

 

O Dermeval não incomodava nos anos 1960, nem 1970. Eu fui aluna dele. Participava na PUC-

SP do grupo de doutorandos nos anos 1970 (a USP era mais convencional na relação aluno-

professor). Saviani, numa ação inovadora fazia debates no seu grupo de orientandos (a quem eu 

me filiei). Era um grupo muito interessante, Gaudêncio Frigotto, Cunha, Cury, o Neidson 

Rodrigues (que foi secretário da educação em MG, hoje falecido). Era um grupo de elite, lá li 

Gramsci com Saviani. 

Era muito interessante esse espaço que Dermeval abriu na pós-graduação, era único (eu não 

conheço outro lugar que existia) você levava o seu projeto de tese para debate antes da 

qualificação. Por isso dos primeiros debates saiu a necessidade de começarmos com Gramsci. 

Foram dois semestres intensos. Para discutir o Estado em Gramsci (que não é um conceito fácil) 

cada um tinha que apresentar a obra independente da sua posição, era uma dinâmica muito 

interessante. Foi um privilegio histórico.  
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Eu estava com José Mário Azanha, figura que define a minha linha de defesa da educação publica 

estatal, ele era um militante nesta questão.  O Dermeval dava abertura para estudar Gramsci (no 

início dos anos 1980). Nesta fase Gramsci estava sendo estudado no Brasil, e tiveram exageros, 

eu me lembro das críticas que eram de todas as maneiras que você pode imaginar. Gramsci virou 

moda, ex. método, descrevia todo o materialismo dialético, Marx, Gramsci e tal...e depois fazia o 

“trabalhinho” mais tradicional do mundo.  

Toda história é um processo. Às vezes as pessoas cobram muito de Freire. A minha geração 

participou de partido político e depois de partido político clandestino. Que não é necessariamente 

a geração de Freire, que não fez isso. O comunista de caráter mais ortodoxo na formação 

marxista não aceita Freire. Mas Freire se pronunciava - eu me mantive cristão24.  

 

 

V- Paulo Freire e a educação como prática da liberdade 

 

A influência da Teologia da Libertação foi menor em Pernambuco do que na região sudeste, as 

teses de Freire começam a surgir dentro desses grupos (tem uma questão de inovação). Quem 

éramos nós? Uma juventude que queria modificar o país. Essa questão não é por acaso, ele vai 

defender sua tese de doutorado25: “Educação como Prática da Liberdade”, surge a Educação 

Libertadora.  

Desde os primeiros tempos ele vai fazer essa ligação (educação-liberdade). Esse é o centro da 

tese que fez Paulo Freire ser “o” Paulo Freire. Senão nem os círculos de cultura teriam sentido. O 

que a gente faz com isso? Essa proposta atende as demandas dessa população, senão houver uma 

proposta de transformação social nós não atingiríamos as pessoas, por isso, Educação Libertadora 

(uma das primeiras denominações - e a que ficou) foi a proposta de Paulo Freire. 

                                            
24

 Uma parte da igreja em seu discurso contra-hegemônico entendia que o cristianismo defende a distribuição dos 
bens para todos, que era uma tese “comunista”. 
25

 Quero frisar que o doutorado vai aparecer de 1970 pra cá no Brasil, antes disso o curso era denominado, pós-
graduação. Em 1970 é que começou a exigência da produção acadêmica (teses, dissertações etc..) no Brasil com as 
características que tem hoje. 
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Quando ele (Paulo Freire) vai para o Chile escreve a “Pedagogia do Oprimido” na condição de 

exilado. Não tem uma produção anterior diferente (ex: eu era estudante normalista, no segundo 

ano nos trabalhávamos o “Método Paulo Freire” numa classe que funcionava numa igrejinha, em 

uma comunidade católica na periferia de campinas).  Às vezes ouço comentários que o (Método 

Paulo Freire) simplificam demasiado, como se Paulo Freire estivesse discutindo silabação. Não! 

Paulo Freire do ponto de vista linguístico, parte da ideia de que sendo a língua portuguesa 

silábica então a alfabetização de alguma forma deverá ser trabalhada por silabação. Entre isso e 

aquilo tudo que vem junto, pode-se falar “tudo”(comentários rasteiros) sobre Paulo Freire. Não se 

trata disso Paulo Freire vai perguntar de onde eu começo? Se a palavra TIJOLO ou o nome da 

pessoa, enfim, é do cotidiano que as palavras são “buscadas”, é no grupo em que estou 

trabalhando, e vão variar na medida do interesse desse grupo. A palavra que interessa é aquela 

que ele (educando) esta a fim de escrever. O que interessa pra nós é que a estratégia seja a mais 

interessante para se discutir aquele interesse. Não se trata de escrever, esta ou aquela palavra e 

sim de que o que eu estou escrevendo traduz uma visão de mundo. Por isso Paulo Freire é 

subversivo. Ele poderia ser considerado “apenas” um linguista. No entanto, ele avança em outra 

direção quando esse fato implica em desvendar uma visão de mundo, tomando como função da 

educação a possibilidade para que todos fossem adquirindo uma posição crítica da sua realidade, 

e desta forma atingirem a libertação. Isso é uma das coisas que Paulo Freire dizia: - queridos não 

da para enquadrar. Democracia não se faz por decreto. Eu tenho que convencê-los e o 

convencimento é uma condição de autonomia intelectual  e política , da pessoa, por isso que a 

Educação em Paulo Freire tem que ser uma Educação Libertadora.   

O “Método Paulo Freire”26 caía como uma luva para contribuir na mudança no país. 

Acreditávamos que erradicar o analfabetismo era uma tarefa de todos os brasileiros. Como você 

dissemina essa ideia?  Só se cada comunidade entender como uma coisa sua.  

                                            
26

 Às vezes ouço comentários que o (Método Paulo Freire) simplificam demasiado, como se Paulo Freire estivesse 
discutindo silabação. Não! Paulo Freire do ponto de vista linguístico, parte da ideia de que sendo a língua portuguesa 
silábica então a alfabetização de alguma forma deverá ser trabalhada por silabação. Entre isso e aquilo tudo que vem 
junto, pode-se falar “tudo”(comentários rasteiros) sobre Paulo Freire. Não se trata disso Paulo Freire vai perguntar de 
onde eu começo? Se a palavra TIJOLO ou o nome da pessoa, enfim, é do cotidiano que as palavras são “buscadas”, é 
no grupo em que estou trabalhando, e vão variar na medida do interesse desse grupo. A palavra que interessa é 
aquela que ele (educando) esta a fim de escrever. O que interessa pra nós é que a estratégia seja a mais interessante 
para se discutir aquele interesse. Não se trata de escrever, esta ou aquela palavra e sim de que o que eu estou 
escrevendo traduz uma visão de mundo. Por isso Paulo Freire é subversivo. Ele poderia ser considerado “apenas” um 
linguista. No entanto, ele avança em outra direção quando esse fato implica em desvendar uma visão de mundo, 
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O Primeiro Plano Nacional de Educação é de 1961, certo?(começa em 1946 e termina em 1961). 

Isso é pra localizar. Ele vem colado com as lutas sociais que estavam acontecendo no Brasil. 

Paulo Freire em Pernambuco, naquele momento histórico um dos mais avançados estados do 

nordeste, (ele) tinha características de esquerda- vamos dizer assim- naquela época nós éramos 

mais evidentes no Brasil do que hoje (o movimento de resistência comunista tem lá Julião - a 

Liga Camponesa tinha uma organização política muito forte). O MST tem hoje, não sei se posso 

falar isso -se o MST concorda- mais a significação das ligas camponesas com as características 

do século XXI. 

Onde estava a esquerda? Existiam diferentes tendências, certo? Acredito que Freire atuava no 

sentido de ser um unificador. Ele não brigava com as outras tendências, porque trabalhar com a 

alfabetização de adultos era uma questão privilegiava que acontecia nas comunidades onde havia 

um movimento de esquerda. 52”52”“ 

Os movimentos de esquerda na relação com o “método Paulo Freire” propunham certo tipo de 

atuação na medida em que, por exemplo: uma atuação do MEB propunha as escolas radiofônicas 

nos anos 1950, era uma forma de resistência, você não vai para uma escola que não vai 

reproduzir os interesses da classe dominante, a escola radiofônica dava essa outra mensagem. É 

bom lembrar que neste momento estavam chegando àqueles pequenos rádios que as pessoas 

carregavam (era um símbolo) e isso tem um peso muito grande. No Ceara, por exemplo, tinha 

movimentos organizados ligados à esquerda na América do Sul. Na Bolívia tinha uma proposta 

altamente relevante para a esquerda, os índios não queriam que seus filhos frequentassem as 

escolas dos brancos, por elas serem contrarias a cultura original deles. Foi o único país da 

América do Sul que resistiu desta forma, um processo de resistência pela esquerda - não colocar 

seu filho na escola porque ele vai ser politizado pela direita. 

27Essa questão está muito misturada nos anos 1950-60-70 e ao mesmo tempo, tem grupos 

“dentro” das escolas que estão estimulando a fazer da sua escola um ponto de formação crítica-

                                                                                                                                             

tomando como função da educação a possibilidade para que todos fossem adquirindo uma posição critica da sua 
realidade, e desta forma atingirem a libertação. Isso é uma das coisas que Paulo Freire dizia: - queridos não da para 
enquadrar. Democracia não se faz por decreto. Eu tenho que convencê-los e o convencimento é uma condição de 
autonomia intelectual  e política , da pessoa, por isso que a Educação em Paulo Freire tem que ser uma Educação 
Libertadora.   
 
27

 Quero deixar claro que eu entrei na universidade em 1963 com 17 anos, na PUC, alias nem era PUC era UCC, no 
curso de pedagogia, meus professores ficaram bravos achavam que eu devia fazer direito, mas eu acreditava que a 
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transformadora (em 1964 os militares pegaram muito mais a questão de alfabetização de adultos, 

porque estava pautado no governo de Jango Goulart, a questão de reforma de base , um estimulo 

para os movimentos grevistas que vão acontecer de forma sistemática o que foi “em tese” a razão 

do golpe de 196428) .  

A educação não é neutra. Sobre esta discussão Freire sempre tem que ser lembrado, pois ele é um 

dos pioneiros, e quem vai lembrar da professorinha dos anos iniciais e dizer: “querida não é 

verdade que o conteúdo é um bem em si, depende do que você faz com ele, porque a educação 

não é neutra”. Isso não é pouca coisa, por isso Freire foi considerado perigoso, pois ele mexia 

com o imaginário das professoras das séries iniciais. Não é só trabalhar com adulto, Freire dizia 

“quando chegar lá (o aluno) se vocês não trabalharem direito aqui ele (o aluno) vai sair da escola 

quando chega lá não adianta”, tem que começar claramente discutindo quais são suas condições 

de vida e de trabalho. Essa é a proposta paulofreiriana e por isso que é considerado um 

revolucionário, é considerado de esquerda, considerado comunista e por isso é impedido de 

continuar, alias, a atualidade de Freire é também por conta disso. 

Ele foi para Bolívia, onde também teve um golpe, temos que lembrar que na América Latina, fora 

o México que tinha o PRI (Partido Revolucionário Institucional)  e mantinha o status quo neste 

período, vários países sucessivamente implantaram ditaduras. Para quem tem duvidas se a CIA 

atuava ou não basta ver, Paraguai, Bolívia, Chile, Equador, Colômbia, fora as Guianas, todos 

tivemos golpes militares. Em todos vamos ter propostas de esquerda, com Allende no Chile, na 

Argentina grupos comunistas, idem Uruguai. Então veja não sobrou nenhum. Nem Costa Rica, 

nem Cuba. Lógico que Cuba será uma referencia para nós (aquela extravagância do Jânio 

Quadros em condecorar o Che Guevara) a partir dai as coisas ficaram mais definidas. Os EUA 

entraram com outro tipo de intervenção. O Sul passa ser uma ameaça de independência (naquele 

momento propostas socialistas). Aos EUA interessava a “sua igualdade” à custa da nossa 

desigualdade. A Argentina entra em um estado de falência e permanece até hoje. A dependência 

                                                                                                                                             

transformação social passaria necessariamente pelo pedagógico. Era uma visão bastante idealista sobre a própria 
ideia da revolução, mas a experiência paulofreiriana me convencia de que este era o caminho da transformação 
crítica, passa pelo conteúdo que eu escolho pela forma como eu trabalho e qual a proposta que eu tenho para a 
sociedade. 
 
28

 Entre 1964 e 1968 com os convênios MEC-USAID você “fecha” um pouco para uma determinada concepção de 
que “o que é bom para os EUA seria bom para o Brasil”. Então justifica ate matar quem saísse desse percurso. 
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nossa dos recursos estrangeiros e a lógica americana vai se impondo em toda América Latina e 

em especial na América do Sul. 

Paulo Freire continua produzindo para dentro e para fora do país, ele fica sob a proteção do grupo 

mundial de igreja que unia os grupos mais progressistas das igrejas protestantes, presbiterianos e 

batistas (que eu me lembro) que deu proteção para ele sair. Ele vai atuar na África que estava em 

processo revolucionário, com guerras de libertação, para contribuir de uma forma efetiva para a 

libertação das pessoas e da nação.  

 

 

VI- Paulo Freire e a dialogicidade como nova epistemologia 

 

Paulo Freire propunha o diálogo como uma teoria epistemológica, a relação dialógica implica em 

admitir que o “outro” pense, que tenha sua história, e nessa inter-relação ou polirrelação ele possa 

ter razão, uma sugestão que seja melhor que a minha, enfim, por isso a função do professor não é 

do centralizador, dono de verdades.  

Até certo ponto tem uma desconsideração com as teorias de Paulo Freire que pegam em varias 

dimensões, acredito que parte dos nossos colegas não o aceita porque é incomodo, se nós não 

entendermos a nossa posição de professores como simples mediadores (e para isso é preciso ter 

humildade) e que o outro pensa, que aprende e que muitas vezes sabe mais que nós sobre vários 

aspectos, não vai haver relação de ensino-aprendizagem possível para ele (aluno) e para nós 

(professores) porque eu também aprendo com meu aluno.  

Onde fica a autoridade do professor? Como vai fazer para disciplinar as classes? Se eu não posso 

falar mais cala a boca, moleque! Porque na hora em que ele não cala eu aprendo. Como o 

professor vai fazer isso?  

Se você lesse e conhecesse Marx, seria mais generoso com Paulo Freire. Ele não vai pegar “O 

Capital” e citar Marx strictu sensu, mas ele é um marxista, um marxista-cristão. É impossível 

querer mudar o mundo e não ler Marx, isso fazia parte tanto aqui como em Jaboatão. Ele não 

transcreve. Marx dizia “ ninguém se coloca problemas já que não possa resolver”. Paulo Freire 

vai fazer isso com sua teoria. Os temas geradores aparecem pela necessidade da comunidade com 
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a qual estou interagindo, na hora de elenca-los ou já sei de antemão como devo trabalhar isso, iria 

dar conta da minha tarefa enquanto professor. Eu não tenho dúvida que é subversivo, incomoda, 

ate hoje há um interesse explicito no século XXI de diminuição do tamanho de Paulo Freire. 

 

 

VII- A PUC-SP e a Educação Libertadora 

 

A PUC foi uma referencia, hoje não é. Na verdade ela é mais reacionária que muitas outras, a 

entrada do Bradesco como responsável por todas as dívidas mudou bastante. Naquele período era 

o espaço acadêmico de maior abertura. Não sou adepta da “teoria das personalidades” mas eu 

diria que dependendo de quem esta no momento não é nada casual. D. Paulo Evaristo Arns foi 

um catalizador destas questões, tudo era feito com aval dele que apoiava explicitamente alguns 

movimentos e sempre esteve atento, não é por acaso que o Vaticano e os bispos mais 

conservadores do Brasil vão tentar impedi-lo como alias conseguiram.29  

O que aconteceu com a USP depois do enfrentamento na Maria Antônia (peguei a briga 

anticomunista CCC) foi que a USP era o centro de produção de ideias da esquerda. Na sala do 

Otaviani era muito interessante, éramos dez matriculados regularmente e na sala tinha uns trinta e 

quatro alunos mais ou menos, o restante eram lideranças de grupos de esquerda, o PCdoB, a 

POLOP, etc. pelo menos uns oito grupos de esquerda “funcionavam regularmente” na ditadura.  

Em 1980 a SBPC realizada na PUC foi uma reunião “quase de esquerda”. De 1979 avançando 

para as décadas de 1980-90 as deliberações deste encontro serão referencia para muitas 

mudanças, por exemplo, primeiro o que é hoje a CNTE Confederação Nacional dos 

Trabalhadores em Educação deixa de ser uma associação de professores e passa a ser uma 

confederação (hoje a maior de trabalhadores da educação no Brasil); segundo cria o Partido dos 

Trabalhadores; a CUT se organiza; cria a ANDE publicando revistas com proposta de uma 

atuação crítica nas escolas (na qual participava Dermeval, Selma Garrido, Guiomar); temos a 

criação da ANDES (associação nacional de docentes do ensino superior). A própria Anped que 

                                            
29

 Os bispos mais conservadores atuaram inclusive na Ação Católica para conter a Teologia da Libertação. 
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temos hoje na verdade (as associações nacionais foram criadas com incentivo da Capes e elas se 

desligam num movimento de autonomização das entidades científicas) de 79 em diante com a 

“redemocratização” o processo vivo de mobilização popular, sem dúvida vai desembocar no 

Movimento de Diretas Já. 

No inicio dos anos 1980 grupos de profissionais com opções políticas mais democráticas ou 

progressistas vão trabalhar com Paulo Freire como ferramenta que fortalece uma posição 

progressista. Vou lembrar um debate acadêmico presente ate hoje.  

No final dos anos 1980 Guiomar Namo de Mello30 (hoje representa uma intelectual organizada 

de direita, sai da esquerda, ela era partidão) para ter um tempo de duvida, depois vai ser 

funcionaria do Banco Mundial e hoje é uma privatista. Ela defendeu uma tese no doutorado sobre 

a competência técnica que leva a opção política, porque se você teve uma formação consistente 

percebe que não esta dando conta do recado (essa é a tese dela).  

Paulo Freire dizia quem nos dera, o compromisso político precede. Acredito que todos podem 

aprender e tem o direito de aprender, se eu defendo isso e eu não tenho formação nenhuma, estou 

motivado, e isso me mobiliza a descobrir como eu poderia ajudar o outro na condição de 

professor. Se eu não tenho isso, mesmo que eu tenha feito um curso extremamente competente 

que me deu os fundamentos científicos, que eu seja um bom professor (entendido como bom 

professor aquele que consegue resultado com seus alunos). Ele falou - quem nos dera, o problema 

estivesse resolvido! Então vamos montar bons cursos de formação de professores e o 

desenvolvimento político e os direitos sociais estarão garantidos.  

Em qualquer produção do Paulo Freire, conscientização, é outro conceito fundamental , portanto, 

se eu conhecer teoricamente muito bem um determinado assunto ou fato estava resolvido o 

problema, poderia ser ate um liberal. (tenho vários colegas que acreditam nisso).  

Paulo Freire vai ser uma síntese da sua posição, por isso às vezes ele é identificado com a 

Teologia da Libertação, com a Ação Católica porque ele defende ação-reflexão-ação, minha ação 

é que possibilita uma reflexão diferenciada e vai me levar a possibilidade de uma nova prática, ou 

seja, a proposta de Paulo Freire sobre este aspecto é uma proposta marxista e que é indiscutível.  

                                            
30

 alias trabalhamos juntas em 1983 na gestão Mário Covas, com Dermeval criamos a Associação Nacional de 
Educação (ANDE) 1979-1980, eu escrevi textos com a Guiomar, e hoje ela esta ai criticando a formação de 
professores nossa e da Unicamp.   
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Paulo Freire é cobrado menos pelo ele fez e mais pelo que alguns grupos acham que ele deveria 

ter feito. A proposta paulofreiriana é de esquerda porque, desloca, solapa, diferentes momentos 

da educação tradicional, muda a relação do professor-aluno, estabelece a relação dialógica, como 

teoria epistemológica. Eu só tenho uma maneira de saber se meu aluno aprendeu é perguntando e 

depois ouvindo. Paulo Freire brincava - quando falo em “ouvir” não estou falando da “parte de 

fora” do ouvido, estou falando da parte de dentro, o que é que meu aluno esta falando que me 

comove? As condições sociais e de vida dos alunos condicionam o processo de aprendizagem. 

Então o que os motiva? Quem são eles? O principio é saber quem são eles. 

Pode-se dizer que isso é anterior a Paulo Freire. Tudo bem é anterior, só que ele fez. Estudo do 

meio nas escolas vocacionais, por exemplo, aparecerem de 1960 em diante e essas escolas foram 

consideradas subversivas (é uma forma de confirmar um processo de desigualdade social que no 

fundo a escola tradicional embaça).  

O processo de educação formal como não é neutro, exige uma opção de sociedade que seja 

igualitária, quem vai conseguir ser professor se eu defender que educação é para alguns e não é 

para todos e que educação de qualidade é para todos e não apenas para alguns. A coerência do 

professor é ele estar embebido dessas práticas sociais do qual ele é um agente, ele não conta para 

o aluno - olha precisamos melhorar as condições dessa favela! Ele estará junto discutindo com 

eles, é uma ação de caráter político, subversivo.  

Esse quadro coloca Paulo Freire desde sua origem numa posição contra-hegemônica, alguns 

diziam que ele era cristão (a esquerda mais radical), mas estão aí os dominicanos para provar  que 

ser cristão não era impeditivo para se ter uma concepção marxista. 

Conforme Paulo Freire foi tendo outras experiências, por exemplo, quando lê Gramsci (não sei se 

aconteceu exatamente desta forma não tenho informação sobre isso) a identidade entre eles vai 

ficando mais evidente. Não sei se nós lemos depois (Gramsci) ou foi ele (Paulo Freire), mas ficou 

explícito que as teorias paulofreiriana são revolucionárias sob o aspecto de que se não muda a 

sociedade não vai mudar a escola, não tem jeito, essas modificações vão ser feitas pelas mãos de 

quem sofre isso, para mim isso é ser marxista.  

Guiomar Namo de Melo explicitamente nos últimos cinco anos se coloca contra Paulo Freire 

dizendo que ele propaga o laissez-faire, defendendo uma escola sem conteúdos. Afirmo que ele 

nunca disse isso, ele vai falar inclusive sobre a importância dos conteúdos. Alias, o levei num 
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curso de pós-graduação onde ele esclarece dizendo: queridos eu nunca disse isso porque seria 

uma bobagem, o que eu disse é que conteúdos deverão ser interessantes, instigantes que levem e 

estimulem uma prática social.  

 

 

VIII - Paulo Freire na Secretaria da Educação do Estado de São Paulo 

 

Na prefeitura (de São Paulo) Paulo Freire vai continuar sendo coerente com o que acreditava até 

aquele momento, e isso é muito difícil, ou seja, você não encontrar um proponente que mude sua 

posição. A formação dos professores foi uma das mais interessantes ate hoje.  

A pessoa de Paulo Freire tinha alguns atrativos que faziam com que muitos quisessem trabalhar 

com ele. Muitos professores do ensino superior, que relutavam em se afastar de suas atividades 

acadêmicas, foram trabalhar com ele nos grupos regionais, deslocando-se para diferentes regiões, 

orientando, organizando e fazendo efetivamente a formação de professores a partir de uma nova 

concepção da educação e de mundo.  

Eu era chefe na Assessoria Técnica e Planejamento e já possuía prática administrativa em uma 

situação que a maioria dos nossos colegas não tinha. Essa situação me permitia desde escrever 

memorando até fazer orçamento, o que já era uma raridade. (saber como funcionava uma 

secretaria da educação foi fácil).  

Paulo Freire tomou posse sem a presença de nenhuma pessoa do governo Jânio Quadros. O 

secretário anterior Paulo Zing, hoje falecido, era militante de partido internacional anticomunista, 

do ponto de vista ideológico era o secretário mais a direita do governo Jânio Quadros. O assessor 

financeiro deles que já tinha sido assessor do Paulo Maluf, (para saber um pouco sobre como foi 

na chegada do Paulo Freire) desapareceu com todos os documentos que haviam sido feitos no 

ultimo semestre. Jogaram fora todos os documentos do armário, inclusive a localização das 

escolas. Então fui chamada por que já tinha participado desse processo de localização das 

escolas, demanda escolar etc. 

A minha experiência e habilidade com orçamentos e planejamento vinha de uma situação muito 

especifica que tive pelos idos de 1971 quando fui presa (pelo governo militar). Naquele momento 
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era professora efetiva de educação em Conchas e estava convocada para fazer um trabalho aqui 

na secretaria da educação. Como fui presa e estava respondendo a um processo, (segunda 

auditoria militar de guerra) eu não podia dar aula, então fui convocada pela secretaria para 

trabalhar neste setor. Obviamente comunista “não podia trabalhar na área pedagógica strictu 

sensu” e foi assim que eu aprendi a fazer orçamento, planejamento, com a direita. Então sabia 

muito bem como se faziam essas coisas e, portanto eu fui desempenhar essas funções. 

Paulo Freire sempre acreditou no coletivo, eu também sou uma pessoa que acredita, sem duvida, 

que o coletivo é que garante a possibilidade da qualidade. Por isso a maioria (coletivo) geraria 

qualidade social. Para Paulo Freire não tinha outra forma do que viabilizar a premissa de que - 

conversando é que nos entendemos- no sentido de que você vai criar coletivo nas escolas (que 

permitam) em um processo de persuasão, enquanto isso não acontecer também ela não se espalha 

horizontalmente. 

Quando Paulo Freire assume o Partido dos Trabalhadores era “outro” partido (hoje eu não sou 

mais PT) no qual cabíamos todos, eu demorei um pouco para entrar no PT. Estamos falando da 

década de 1970-80, e em como é que esses movimentos de ebulição social e político vão 

acontecer.  

De fato lembro que eu tinha um pouco de resistência, tinha participado em partido no qual você 

tinha que ser operário, tinha que negar a sua origem de classe, no caso, pequena-burguesia a qual 

pertencíamos como setores médios da população (e como professores também). Eu tinha um 

pouco de receio de que teria que colocar macacão de operário, então eu fui à reunião achei muito 

interessante. Decidi entrar para o PT já no final de 1980, sem ninguém perguntar qual era a sua 

“segunda carteirinha”, de onde você vinha, cabíamos todos, foi uma das coisas mais bonitas do 

Partido dos Trabalhadores, todos queriam mudar o país.  

Isto esta na base da tese de Paulo Freire, por isso muitos o chamavam de idealista. Às vezes se 

achegavam posições mais a direita, mas ele achava que o processo acabaria ganhando você. É 

fazendo, lendo menos e fazendo mais (não que ele desqualificasse a leitura, longe disso, mas, 

naquele momento não era a teoria que garantia, mas a prática, ser capaz de ver essa prática te 

permite ver a realidade na complexidade da sua condição)1h41”53”“. 

Paulo Freire conseguiu não usar a força do Diário Oficial. Ele dizia - vamos ouvi-los primeiro (o 

coletivo da escola). Isso gerou a criação dos Conselhos de Escola, dos CRES (Conselho Regional 
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do Conselho de Escola), colegiados centrais, intermediários e regionais na tentativa de formação 

das pessoas para uma atuação progressista. Seja no processo de formação de professores, ou 

qualquer outra situação que estivesse acontecendo. 

Quando sai o Estatuto do Magistério, o único projeto de lei da gestão Luísa Erundina, foi 

bombardeado pela direita, que não aceitou a gestão dela.Mulher, assistente social, solteira, tanto o 

ESTADÃO como a FOLHA, publicavam brincadeiras de mau gosto dizendo: se é solteira é 

sapatão, não tem nenhum filho fora do casamento, não tem nenhum caso escandaloso. 

Toda mídia, que é uma coisa que estamos vendo atualmente (apesar do PT ser outro), pegam um 

aspecto dão realce e desqualificam. O PT daquele momento era mais ameaçador. Hoje acho que a 

direita esta ressurgindo de maneira surpreendente. Não somente pelos grupos evangélicos, o que 

nós enfrentamos no Plano Nacional de Educação, dizer que esse era o plano que defendia muito a 

posição das mulheres, essa era uma briga com os evangélicos lá, e isso significaria se as mulheres 

começarem a ter muita voz, primeiro não iam querer ser mães, depois defenderiam o aborto e 

depois virariam lésbica. Estamos com o discurso dos mais atrasados. O ataque aos direitos 

humanos, quase como se os direitos sociais fossem prejudiciais é uma situação surpreendente 

contraditória de despolitização. Veja, os sindicatos só atrapalham , trazem a bagunça, 

desordeiros, a UNE os DCEs tiram os alunos daquilo que eles deveriam estar trabalhando, eram 

teses dos governos militares. A ideia de bagunça vem sendo gestada para desqualificar a escola 

publica de um lado e os movimentos progressistas de outro, movimentos que sejam 

congredadores. Quem é que pode reunir pessoas? O Rotary, por exemplo, porque em tese é 

despolitizado, você pode suportar essas reuniões sociais, mas reunir para mudar é realmente 

subversivo. Nessas condições Paulo Freire como educador propunha: vamos discutir ciclo 

seriamente? Isso incomodou parte do PSDB que defendeu o Ciclo Básico. Até o Ciclo Básico 

podemos ir, mas admitir os ciclos leva considerar as contradições inerentes à sua formulação.  

 

IX- Paulo Freire, conteúdos e currículo. 

 

Quando Paulo Freire sustenta que não há um conteúdo que contenha uma lógica cientifica 

imutável. Não é verdade que eu tenho que estudar em fevereiro AGUA, depois TERRA. Ele 

nunca defendeu isso. Depende, qual é o projeto que a escola tem? Como é que ela trabalha, ai é 
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interessante a Ana Saul, que é uma especialista, tinha sido coordenadora pedagógica da escola 

experimental aqui da Lapa, uma referencia em inovações pedagógicas nos anos 1950-60. 

Defender conteúdos mais modernos entendendo que a nossa formação é sempre relativa e que 

temos que estudar sempre, aceitar que a nossa formação deve ser permanente.  

Eu não tenho que ter um currículo único é um grande embate, eu vejo o próprio PT defendendo. 

É interessante porque eles acham que estão defendendo pela esquerda e eu acho que eles estão 

indo pela direta. Eles acham que estão defendendo uma proposta que estava em Cuba na Rússia 

onde o estatismo que entende os programas únicos como direito a cidadania. Eu digo essa é uma 

submissão deles as provas nacionais, na medida em que vou ranqueando. 

Neste aspecto o Saeb era mais digno que a Prova Brasil, porque ele não permitia rankeamentos 

era feito em nível de estado impossibilitava que você reconhece os dados da cidade, da escola 

enfim agora não, não só e feito o rankeamentos das cidades, como das escolas e das classes que 

vai levando a um processo de pseudocontrole, pseudomérito. Não sou contra avaliações, mas 

temos que saber para quê? Para onde? Quando? Uma vez a cada dois anos ou três para detectar 

tendências de como estamos é função do INEP, e não isso que nos estamos vivendo. 

Paulo Freire dizia: isso de vocês é um equivoco a criança do Amazonas não é a mesma que a do 

sul. Isso não quer dizer que ela não tenha o mesmo direito da qualidade social da educação o que 

não quer dizer o mesmo conteúdo strictu sensu. 

Então esse tipo de questão é um grande debate hoje e por isso o próprio Paulo Freire admitia (no 

final) de forma muito irônica que eleito (ele morreu antes do PT eleger o Presidente da 

República) ele não seria convidado para o Ministério da Educação, ele já sabia que com a 

modificação que teve o PT não era mais socialista. Apesar dele sempre ter dito que não queria ser 

ministro ele queria coordenar um movimento de alfabetização, isso é uma coisa que ele queria 

fazer, ele falava me deixa fazer só isso, é o que eu sei fazer e posso contribuir. 

Essa ideia da Educação Libertadora tem haver com uma pratica social ou ela (a educação) faz 

isso ou não é necessária. Paulo Freire vai denunciar que o que se faz na escola é uma educação 

bancária baseada no conteúdo e essa ideia está muito presente em nós, quanto mais eu “falar” 

mais o outro aprende, e isso é uma algo que ele vai contestar. 
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Ele dizia: - Depende! Se você vai trabalhar com menos conteúdo poderá ser muito mais 

profundo, Paulo Freire acreditava muito na interdisciplinaridade31. Por isso ele defendia: - olha a 

universidade foi colocada nesta divisão em áreas, disciplinas, fomos disciplinados pela formação 

acadêmica, o que não quer dizer que teoria do conhecimento seja por disciplina. 

Paulo Freire defendia que a escola é o local em que o conjunto dos professores determina um 

processo de formação interna e coletivo. Paulo Freire apresenta duas concepções centrais: 1. A 

educação é um ato político, justamente porque tenho que partir dessa crença de que todos 

aprendem e que tem o direito de aprender; 2. Que educação é um ato coletivo. 

Uma nova jornada de trabalho que possibilite que o professor fique numa escola só, que receba a 

comunidade, e que possa ter essa dinâmica no seu cotidiano escolar é que vai gerar um 

determinado projeto; que terá um determinado conteúdo.Podemos ter um grupo de escolas que se 

combinem para atividades comuns isso não quer dizer que o MEC ou a SEE possam decretar 

como as coisas devem ser.  

 

 

X- O legado de Paulo Freire para a discussão de Políticas Públicas 

 

No confronto com o PSDB (acredito com adesão do próprio PT) a contra-hegemonia ao 

pensamento liberal denuncia que o professor acaba por ceder ao uso dos “manuais”, sendo esse 

era um projeto do PSDB no governo. O próprio Paulo Renato (Ministro da Educação nos anos 

1990) admitiu como necessária a privatização do Ensino Superior. 

Temos uma situação do Brasil que é atípica, o Japão, por exemplo, que era todo privatizado você 

não tem uma privatização do Ensino Superior porque ninguém entrega a formação de sua 

juventude para privados (porque - no Brasil - se autorizou até que boteco se transformasse em 

instituição de ensino superior sem nenhum controle). Nós temos uma situação complexa no 

Brasil, hoje, a ideia de que os professores são mal formados, por isso o uso de apostilas, (dizer 

para o professor o que e como ele deve fazer), faz-nos chegar à conclusão de que a escola esta 

perdendo a sua autonomia. O professor concreto ganhando pouco (vamos pegar o estado mais 

                                            
31

 A inter e transdisciplinaridade por conteúdo tem um funcionamento diferente do que ela tem hoje. 



266 

 

rico do país que é São Paulo, o que o estado paga aos seus professores obriga que tenham um 

segundo cargo. Logicamente não terá tempo para preparar as aulas e nem corrigir trabalhos. Bom 

daí vai: - Eu sou contra, mas se tiver uma apostila eu adoto, e se a apostila tiver um questionário 

que eu possa terceirizar a correção, pode ser muito legal!) ser eu for professor de História terei 

600 alunos, 700 alunos impossível dar conta na jornada que se tem 02 aulas, eu vou buscando 

alternativa e foi conformando uma concepção de educação que convém que parece controlada e 

medida . 

Os pais acham muito boa as provas porque isso esta sendo feito também pela mídia , estamos 

sendo convencidos de que a “medida” é legal. Essas notas e provas representam uma relação, 

mentirosa e anticientífica. De fato a Prova Nacional mede o desempenho dos alunos pela 

dedicação dos professores estabelecendo uma vantagem econômica, mantém um salário básico e 

mantém uma gratificação pelo desempenho que será seu mérito (a ideia da meritocracia) é porque 

você se dedicou ,vou te pagar “a mais” esse bônus, e isso mantêm os professores nesta situação. 

Eu me animo porque posso ganhar mais e a minha dedicação será medida no meu resultado, (PT 

e PSDB neste ponto se equipararam).  

Sob esse aspecto Paulo Freire esta fora e por isso as vezes em até em setores progressistas do PT 

ele é lembrado. Paulo Freire era um professor bonzinho e tal, não se lembram de que ele é um dos 

mais titulados do mundo, mais do que Darcy Ribeiro e FHC juntos , o que isso quer dizer? Que 

ele de fato incomoda. 

No Brasil usamos autores “de fora” na verdade muitos autores que estão sendo usados 

ressignificaram propostas paulofreiriana e não mencionam isso. Posso dizer isso, com todo 

respeito, com relação ao próprio Libâneo e a Selma, em relação aos conteúdos quem vai discutir 

o que é relevante é Paulo Freire. Ele nunca negou conteúdos, alias ele insiste que não existe 

educação sem conteúdo, não é uma desempenho do professor eu tenho na verdade é que saber 

que conteúdos posso utilizar e caminhando para onde . 

Os PCNs –I feito no governo FHC Paulo Freire esta lá, Saviani, Libâneo, para eles não há 

problema eu pego a legitimidade de Freire e Saviani pela esquerda e vou “endireita-los”. Você 

não pode evitar isso. Eu já vi situações de pessoas digamos “nada de esquerda” que usam 

inclusive a ideia de sistema do Saviani. Na esquerda, o PC do B, que em “tese” o próprio Saviani 

estaria identificado, defende um conteúdo pré-estabelecido com uma forma de garantir a 
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democratização do saber a socialização do saber. Então eles pegam isso, claro nem PC do B nem 

Dermeval falaram isso de forma tão rasteira, junta tudo isso e utiliza A,B ou C e só não citam  

Marx pois seria um pouco demais mas eu já vi citação do próprio Gramsci , ai vem um incauto e 

fala por isso que a gente fala que Gramsci é idealista .E por aí vai. Considero que a luta pela 

hegemonia é uma categoria de análise do Gramsci uma das mais ricas para se fazer  analise de 

políticas publicas. 
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ENTREVISTA PROF EDSON PASSETTI 

PUC SP 28/10/2013 

 

Por sugestão do Prof. Passetti esta entrevista não será publicada neste estudo, justificada pela não 

pertinência ao tema que circunscreve o campo contra-hegemônico. No entanto não podemos 

deixar de agradecer a gentileza e generosidade demonstrada pelo professor Passetti na exposição 

de suas ideias de inegável valor para as gerações de novos educadores. 
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