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RESUMO
A promulgação do Decreto Federal n.° 5.154, de 23 de julho de 2004, legalizou a integração
curricular do Ensino Médio com a Educação Profissional levando às alterações nas Diretrizes
Curriculares Nacionais do Ensino Médio e da Educação Profissional, que mencionam, em
suas diretrizes de 2013, nuances sobre a formação humana (omnilateral) na perspectiva de
desenvolver no aluno uma concepção crítica da realidade; uma elevação cultural e
tecnológica; a compreensão do processo produtivo e do conhecimento científico enquanto
atividade humana; e, por fim, a inserção no mundo do trabalho. Com essa legislação, deu-se o
desafio das Instituições de Ensino Superior e dos Cursos de Licenciatura em formar
Professores para atuar na modalidade de Ensino Médio Integrado. A partir dessas
considerações, esta pesquisa tem como objetivo investigar a Formação Inicial de Professores
no Curso de Licenciatura em Química presencial da Universidade Federal do Ceará (UFC), no
Campus de Fortaleza, e no Curso de Licenciatura em Física presencial do Instituto Federal do
Ceará (IFCE), nos campi de Acaraú, Crateús, Fortaleza, Sobral e Tianguá, verificando se, na
estrutura curricular desses cursos, consta um viés formativo capaz de preparar o docente para
atuar no Ensino Médio Integrado à Educação Profissional, para que assim sejam formadores
de uma educação crítica e omnilateral conforme prescreve a legislação supracitada. Para a
realização desse estudo, adotamos a pesquisa documental, pautada no materialismo dialético,
referente ao Curso de Licenciatura em Química da UFC e ao Curso de Licenciatura em Física
do IFCE. Como aporte teórico, tomamos o pensamento de Marx, Pistrak e Makarenko, que,
apesar de algumas diferenças em suas concepções, são unânimes em defender a necessidade
de uma formação omnilateral, dando um significado positivo e formativo à Educação
Politécnica. Para desenvolvermos essas questões, dividimos a nossa dissertação em três
capítulos. No primeiro, intitulado Formação omnilateral e o trabalho como princípio
educativo, demonstramos a dimensão intrínseca do trabalho como princípio educativo, os
elementos de uma formação omnilateral, bem como os fundamentos e a organização
curricular da Escola do Trabalho. Educação politécnica: caminhos e percalços na educação
brasileira é o tema do segundo capítulo, no qual apresentamos a experiência da Educação
Politécnica na União Soviética, relacionando-a com a concepção de Educação Politécnica no
Brasil, expressa na Educação Profissional, e o Currículo do Ensino Médio Integrado à
Educação Profissional, seus processos e desafios. Por fim, no terceiro capítulo, com o título O
projeto pedagógico e a estrutura curricular do Curso de Licenciatura em Química da UFC e
do Curso de Licenciatura em Física do IFCE: uma análise do seu caráter formativo, fizemos

as nossas análises acerca da possibilidade ou não desses cursos proporcionarem uma
formação capaz de preparar o docente para atuar no Ensino Médio Integrado à Formação
Profissional, para que ele seja multiplicador de uma formação omnilateral conforme prescreve
a legislação dessa modalidade de ensino. Em nossos resultados e conclusões, identificamos
que a formação ofertada no Curso de Licenciatura em Química da UFC e no Curso de
Licenciatura em Física do IFCE, de acordo com o Projeto Pedagógico desses Cursos e da
Matriz Curricular, aponta para a ausência de elementos pedagógicos que possam contemplar
uma formação para o professor atuar no Ensino Médio Integrado à Educação Profissional.
Tais cursos ofertam uma formação mais pautada na concepção de competências e de
habilidades, apresentando uma ausência de disciplinas, conteúdos e práticas que favoreçam
uma efetiva formação do professor para atuar junto aos jovens, capaz de proporcionar-lhes a
aquisição de uma consciência crítica e uma formação omnilateral nos parâmetros defendidos
por Marx, Pistrak e Makarenko.
Palavras-chave: Ensino Médio Integrado. Educação Profissional. Formação Omnilateral.

ABSTRACT
The enactment of Federal Decree n.º. 5,154, of July 23, 2004, legalized the curriculum integration of
High School and Professional Education leading to the changes in the National Curricular Guidelines
for Secondary Education and Vocational Education, which mention in its 2013 guidelines, Nuances
about human formation (omnilateral) in the perspective of developing in the student a critical
conception of reality; A cultural and technological rise; The understanding of the productive process
and scientific knowledge as a human activity; And, finally, insertion into the world of work. This
legislation gave rise to the challenge of Higher Education Institutions and of the Undergraduate
Courses in training Teachers to work in the modality of Integrated High School. Based on these
considerations, this research aims to investigate the Initial Teacher Training in the Physical Chemistry
Undergraduate Course of the Federal University of Ceará - UFC, in the Campus of Fortaleza, and the
Licentiate Course in Physics at the Federal Institute of Ceará - IFCE In the Campuses of Acaraú,
Crateús, Fortaleza, Sobral and Tianguá, verifying if in the curricular structure of these Courses there is
a formative bias capable of preparing the Teacher to act in the High School Integrated to the
Professional Education so that they are trainers of a critical and omnilateral education as it prescribes
The aforementioned legislation. For this realization of this study we adopted the documentary
research, based on dialectical materialism, referring to the Chemistry Undergraduate Courses of the
Federal University of Ceará - UFC and the Physics Course of the Federal Institute of Education of the
State of Ceará - IFCE. As a theoretical contribution, we take the thought of Marx, Pistrak and
Makarenko who, despite some differences in their conceptions, are unanimous in defending the need
for an all-round formation giving a positive and formative meaning to Polytechnic Education. In order
to develop these questions, we divided our dissertation into three chapters. In the first, entitled
Omnilateral Formation and Work as an Educational Principle, we demonstrate the intrinsic dimension
of work as an educational principle, the elements of an omnilateral formation, and the foundations and
curricular organization of the School of Work. Polytechnic Education: Paths and Mishaps in Brazilian
Education is the theme of the second chapter in which we present the experience of Polytechnic
Education in the Soviet Union relating to the conception of Polytechnic Education in Brazil expressed
in Professional Education, and also the Curriculum of Secondary Education Integrated to Education
Professional your processes and challenges. Finally, in the third chapter entitled The Pedagogical
Project and Curricular Structure of the Chemistry Degree Course of the UFC and the Degree of
Physics of the IFCE: an analysis of its formative character, we did our analyzes about the possibility or
not Of these courses provide a training capable of preparing the teacher to work in the Integrated
Higher Education to Vocational Training, so that it is multiplier of an omnilateral training as

prescribed by the legislation of this modality of education. In our results and conclusions we identified
that the training offered in the UFC Chemistry and Physics Degree Course of the IFCE, according to
the Pedagogical Project of these Courses and the Curricular Matrix, points to the absence of
pedagogical elements that may contemplate training for The teacher acting in the Integrated High
School to Vocational Education. These courses offer a more focused training in the conception of
skills and abilities, presenting an absence of disciplines, contents and practices that favor an effective
training of the teacher to work with the youngsters capable of providing them with the acquisition of
critical awareness and training Omnilateral in the parameters defended by Marx, Pistrak and
Makarenko.
Keywords: Integrated Secondary Education. Omnilateral Formation. Teacher
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1 INTRODUÇÃO
O Ensino Médio em geral, o Ensino Profissionalizante e o Ensino Médio
Integrado à Educação Profissional têm sido tema de discussão e de inovação no complexo
educacional brasileiro. A título de exemplo, temos a promulgação do Decreto Federal n.º
5.154, de 23 de julho de 2004, que legalizou a integração curricular do Ensino Médio com a
Educação Profissional, levando às alterações nas Diretrizes Curriculares Nacionais do Ensino
Médio e da Educação Profissional, que mencionam, em suas diretrizes de 2013, nuances sobre
a formação humana (omnilateral) na perspectiva de desenvolver no aluno uma concepção
crítica da realidade; uma elevação cultural e tecnológica; a compreensão do processo
produtivo e do conhecimento científico enquanto atividade humana; e, por fim, a inserção do
egresso no mundo do trabalho. Diante dessa legislação, instaurou-se o desafio às Instituições
de Ensino Superior e aos Cursos de Licenciatura a fim de formar professores para atuar nessa
modalidade de Ensino Médio Integrado.
É a partir desse contexto que a presente dissertação tem, como objeto de estudo, o
Ensino Médio Integrado à Educação Profissional. A nossa questão central consiste na seguinte
indagação: os Cursos de Licenciatura estão formando os professores numa perspectiva
omnilateral? Consta, em seus currículos e no perfil do egresso, um viés formativo capaz de
preparar o docente para atuar no Ensino Médio Integrado à Educação Profissional? Em nossa
articulação acerca dessas questões, partimos do pressuposto de que a formação inicial nos
Cursos de Licenciatura não forma o docente numa perspectiva omnilateral nem tampouco
prepara o egresso para atuar no Ensino Médio Integrado à Educação Profissional, para que
assim pudessem ser multiplicadores, quando no exercício da sua profissão, de uma formação
omnilateral com os seus alunos da Educação Básica.
Diante dessas considerações, o objetivo geral desta pesquisa é investigar a
Formação Inicial de Professores no Curso de Licenciatura em Química presencial da
Universidade Federal do Ceará (UFC), no Campus de Fortaleza, e no Curso de Licenciatura
em Física presencial do Instituto Federal do Ceará (IFCE), nos campi de Acaraú, Crateús,
Fortaleza, Sobral e Tianguá, verificando se a formação ofertada nessas instituições prepara os
futuros docentes para atuar no Ensino Médio Integrado à Educação Profissional. Para essa
articulação estabelecemos os seguintes objetivos específicos: a) dissertar sobre o conceito de
formação omnilateral e do trabalho como princípio educativo, a partir do pensamento de
Marx, Pistrak e Makarenko, a fim de compreendermos a articulação desses conceitos com o
Ensino Médio Integrado à Educação Profissional; b) delinear os caminhos e percalços da
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educação politécnica brasileira, destacando não somente a educação politécnica no Brasil,
mas também demonstrando uma experiência na União Soviética; c) realizar uma análise da
estrutura curricular dos Cursos de Licenciatura em Química e em Física, respectivamente da
UFC e do IFCE, verificando se esses cursos proporcionam uma formação omnilateral e se
preparam os seus egressos para exercer a docência no Ensino Médio Integrado à Educação
Profissional.
Optamos por esses dois Cursos de Licenciatura na área das Ciências da Natureza,
Química e Física, porque a demanda de formação inicial de professores para a Educação
Básica nessas áreas de conhecimento é ainda muito emergente, uma vez que há grande
carência de professores para atuação no magistério nesse nível de ensino. Tal fato é
demonstrado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP) e pelo
Ministério da Educação (MEC), que, de acordo com estudos realizados, apontam para a
queda do número de formandos em Cursos de Licenciatura e ressaltam a alteração do perfil
dos que optam pela profissão. De 2005 a 2006, houve uma redução de 9,3% de alunos
formados em licenciatura (INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS
EDUCACIONAIS, 2009).
Outro fator relacionado à nossa opção, como amostra, pelo Curso de Licenciatura
em Química da UFC e em Física do IFCE liga-se ao fato de a Universidade Federal do Ceará
ser considerada a instituição precursora na formação inicial de professores no estado do
Ceará, com tradição no ensino, pesquisa e extensão, bem como ao fato de o Instituto Federal
do Ceará ser considerado uma instituição com grande trajetória na Educação Profissional e
Tecnológica, ofertando Cursos de Licenciatura somente a partir de 2008, este é um elemento
que precisa ser considerado no processo de formação inicial de professores. Portanto, a
escolha das duas instituições como lócus da pesquisa viabilizou um maior campo a ser
explorado no desenvolvimento do trabalho, por se tratar de duas instituições de ensino
superior com características diferentes ofertando a mesma modalidade de ensino pesquisada: a
licenciatura.
Para a realização desse estudo adotamos a Pesquisa Documental, pautada no
materialismo dialético, pois propõe uma análise que parte do real, tese, expresso numa
particularidade existencial e conceitual, qual seja, os Cursos de Licenciatura em Química e
em Física tomando o conceito de formação omnilateral e do trabalho como princípio
educativo. Como antítese, a pesquisa estabelece as mediações conceituais e experienciais,
demonstrado os caminhos e conceitos da educação politécnica na União Soviética e no
Brasil. Chega, por fim, à síntese, com a análise documental dos cursos e das instituições
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pesquisadas apresentando os achados e proporcionando sugestões para a aquisição do novo.
Toda essa articulação se volta para os diferentes elementos sociais e suas diversas
mediações, levando em consideração a sua inter-relação com o contexto social mais amplo.
Deste modo, com a aplicação desse método, tentaremos transcender uma compreensão de
que os fenômenos não estão desligados das suas condições históricas e sociais. Ao
representar os fatos e as categorias de análise desta forma, não negamos o movimento
dialético dos elementos; ao contrário, nós o afirmamos e o destacamos, pois a realidade
precisa ser desvelada, interpretada e explicada para que se chegue à aquisição do novo.
Por meio da pesquisa documental, analisaremos os documentos legais do Ensino
Médio e do Ensino Médio Integrado à Educação Profissional, verificando as concepções de
educação, trabalho, ciência, tecnologia e cultura que fundamentam o currículo do Ensino
Médio Integrado (EMI) contempladas nas diretrizes curriculares, como também os
documentos institucionais Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), Projetos e
Estrutura Curricular dos Cursos de Licenciatura em Química da UFC e em Física do IFCE,
nos quais identificaremos as concepções de formação docente.
Como aporte teórico central da pesquisa, tomamos o pensamento de Marx,
Pistrak e Makarenko, que, apesar de alguns posicionamentos divergentes em suas
concepções, são unânimes em defender a necessidade de uma formação omnilateral dando
um significado positivo e formativo à Educação Politécnica, uma formação que leva em
conta não somente a instrução, mas também a formação do intelecto, do espírito
(personalidade) e dos sentidos, o que remete a uma real formação humana. A formação do
docente, quando tomada nesse aspecto, torna-o preparado para atuar em qualquer
modalidade e nível de ensino. Para desenvolvermos essas questões, dividimos a nossa
dissertação em três capítulos.
No primeiro capítulo (item 02 desta dissertação), intitulado Formação
omnilateral e o trabalho como princípio educativo, demonstramos a dimensão intrínseca do
trabalho como princípio educativo por considerar que todo trabalho, para ser realizado,
requer uma aprendizagem e certamente necessita de um processo educativo. Tomaremos
ainda os elementos de uma formação omnilateral e os fundamentos e a organização
curricular da Escola do Trabalho, pautada na concepção marxiana, tomando o pensamento de
Marx, Pistrak e Makarenko. Aqui será evidenciado ainda o duplo aspecto do trabalho no
capitalismo e, consequentemente, o duplo aspecto do trabalho como princípio educativo.
O tema do segundo capítulo (item 03 desta dissertação), Educação politécnica:
caminhos e percalços na educação brasileira, traz a experiência da Educação Politécnica na
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União Soviética, relacionando-a com a concepção da Educação Politécnica no Brasil,
expressa na Educação Profissional, bem como o Currículo do Ensino Médio Integrado à
Educação Profissional, seus processos e desafios com base na legislação educacional
brasileira.
Por fim, no terceiro capítulo (item 04 desta dissertação), com o título O projeto
pedagógico e a estrutura curricular do Curso de Licenciatura em Química da UFC e do
Curso de Licenciatura em Física do IFCE: uma análise do seu caráter formativo, teceremos
um breve histórico da trajetória das políticas públicas de formação inicial para professores:
ensino médio integrado à educação profissional no Brasil; em seguida, faremos a exposição, a
partir da pesquisa documental, do panorama da formação inicial de professores ofertada no
Curso de Licenciatura em Química da Universidade Federal do Ceará e no Curso de
Licenciatura em Física do Instituto Federal do Ceará. Finalizaremos esse capítulo,
demonstrando o Perfil do Egresso desses Cursos, fazendo uma análise da presença ou
ausência de elementos formativos relativos ao Ensino Médio Integrado à Educação
Profissional.
Para finalizar, compilaremos os resultados da pesquisa documental à luz dos
autores que fundamentaram a pesquisa: Marx, Pistrak e Makarenko, juntamente com os
demais autores que auxiliaram nessa fundamentação, como Saviani, Frigotto, Ciavatta, dentre
outros. Em toda a nossa pesquisa, estão articulados os conceitos de formação humana e
omnilateral, o trabalho como princípio educativo, o duplo aspecto do trabalho, o duplo
aspecto da educação profissional, a formação docente e o ensino médio integrado à educação
profissional, cuja pedra angular é a defesa de uma formação que prepare o docente para a
vida, para o seu desenvolvimento profissional e pessoal.
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2 FORMAÇÃO OMNILATERAL E TRABALHO COMO PRINCÍPIO EDUCATIVO
Optamos por iniciar a nossa abordagem investigativa desenvolvendo uma base
teórica a partir do pensamento marxiano, para compreender os fundamentos históricos e
ontológicos da relação trabalho e educação relacionada a essa teoria. Fundamentamos nossa
discussão nos escritos de Marx e de outros pensadores marxianos, quando tratam do trabalho
e das relações sociais que dele derivam como elementos da aquisição da vida humana em
sociedade.
Para tanto, buscamos conceituar a categoria da educação e do trabalho como
princípio educativo que implica a formação do homem tanto no sentido negativo, quando a
educação se volta para a reprodução das desigualdades sociais, como também no sentido
positivo, quando a educação contribui para a formação humana no seu aspecto físico,
intelectual e espiritual, o que compreende uma formação omnilateral do homem. Será a partir
dessa premissa que pretendemos identificar os elementos necessários para essa formação
omnilateral, considerando a relação trabalho e educação no processo formativo do homem
como atividade mediadora do processo de produção e reprodução dos indivíduos enquanto
seres sociais. Após toda essa fundamentação, concluímos este capítulo dissertando sobre a
Escola do Trabalho a partir dos fundamentos de uma pedagogia socialista.
Enfim, pretendemos, neste capítulo, fundamentar uma concepção histórico-social
do trabalho como princípio educativo voltado principalmente para a formação omnilateral dos
trabalhadores, ou seja, uma formação que leve em conta não somente a instrução, mas
também que ela seja integral no sentido da formação do espírito e dos cinco sentidos, como
afirma Marx (1989) na sua obra Os manuscritos econômico-filosóficos. No capitalismo, essa
formação é conduzida numa perspectiva emancipatória, quer dizer, o homem, consciente dos
problemas do seu tempo e do seu mundo, compreende os fenômenos relacionados ao modo de
produção capitalista e é capaz de contribuir para a transformação social voltada para uma
sociedade mais justa e igualitária.
Entendemos que, por meio de uma formação omnilateral associada à
conscientização política, cultural e social, isso permitirá ao homem compreender o verdadeiro
princípio educativo do trabalho, bem como o caráter científico e transformador de sua ação,
criando os meios para superação da sua condição de ser alienado e fragmentado. Desse modo,
partimos do pressuposto de que o processo formativo no capitalismo, quando é desenvolvido
numa perspectiva omnilateral, favorece o indivíduo a colocar-se em atuação na transformação
da sociedade, a partir da sua práxis, adotando uma postura de um ser crítico e criativo.
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2.1 Compreendendo o trabalho como princípio educativo
Para dissertarmos sobre o trabalho como princípio educativo, faz-se mister
compreendermos, antes de tudo, a dupla dimensão do trabalho em Marx no capitalismo.
Segundo Marx (1985), o capitalismo nasceu com a economia de mercado, com as
trocas de produtos e, acima de tudo, com a produção para estas trocas, ocasionando a divisão
social do trabalho e de classes e as formas desiguais de apropriação da riqueza
socialmente produzida. No sistema capitalista, portanto, as relações de produção assumem o
papel de agente regulador tanto da distribuição dos meios de produção e dos produtos como
também da apropriação dessa distribuição e do trabalho, cujas consequências resultam numa
divisão de classes no seio da sociedade.
Consequentemente, o sistema capitalista é o responsável pelas contradições que se
traduzem na quantidade de seres humanos que ficam à margem da sociedade, na condição de
explorados e reféns das desigualdades sociais, convivendo com a miséria, sem o atendimento
de suas necessidades básicas. Em detrimento disso, esse mesmo sistema subsidia o acúmulo
de bens e riquezas nos centros financeiros e industriais.
Marx partiu dessas questões para criticar, com mais veemência, o sistema
capitalista, o qual traduzia para o autor a completa degradação e desumanização da classe
operária, a deformação do desenvolvimento da personalidade do homem e a transformação
das atividades necessárias para a sua sobrevivência. Desse modo, a engenhosidade do sistema
capitalista é assumir diferentes formas de adequar-se com facilidade às constantes
transformações da economia e não perder de vista o seu papel ideológico de apropriação da
força de trabalho e de mais-valia.
Porém, mesmo Marx exercendo sua crítica à sociedade capitalista, não podemos
deixar de destacar a sua teorização do trabalho enquanto categoria fundante do homem em
sociedade. Nesse sentido, Nobre Lopes (2002, p. 87) destaca que “[...] não se pode negar a
posição de Marx acerca da constituição social da vida humana”. A constituição social dos
homens por meio do trabalho é intrínseca à própria sociabilidade humana e está presente em
qualquer forma social dada, como diz Marx (1985, p. 149):
A produção de valores de uso ou bens não muda sua natureza geral por se realizar
para o capitalista e sob seu controle. Por isso, o processo de trabalho deve ser
considerado de início independentemente de qualquer forma social determinada [...]
Antes de tudo, o trabalho é um processo entre o homem e a Natureza, um processo
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em que o homem e a Natureza, por sua própria ação, media, regula e controla seu
metabolismo com a Natureza.

Podemos perceber, na citação acima, que Marx está falando de caráter positivo e
necessário do trabalho na vida social dos homens, independentemente da sua manifestação
alienada no capitalismo. É por esse prisma que Marx tematiza acerca do duplo aspecto do
trabalho no capitalismo: ao mesmo tempo que ele constitui a vida social humana, e nesse
sentindo ele se apresenta como criador de valor e de uso, positivo e necessário; ele também
nega a generidade humana ao explorar o trabalhador, transformando a sua força de trabalho
em uma mercadoria, e nesse sentido ele se apresenta como criador de valor de troca 1,
alienante e contingente, podendo e devendo ser superado. Mas é bom destacar que essa
superação não é do trabalho em si, e sim do seu aspecto negativo e alienado.
A questão do duplo aspecto do trabalho no capitalismo trouxe grandes revelações
da aparência e da essência do sistema capitalista, contribuindo para a compreensão da
economia política, cujo interesse é produzir não apenas valor de uso, mas, acima de tudo,
produzir valor de troca, dimensão que expressa a extração da mais-valia por meio da
mercadoria força de trabalho do trabalhador. Marx (1985, p. 49) destaca essa revelação ao
dizer que “[...] essa natureza dupla da mercadoria foi criticamente demonstrada pela primeira
vez por mim”. Afirma ainda que esse “[...] é o ponto crucial em torno do qual gira a
compreensão de economia política” (MARX, 1985, p. 49).
A questão central reside no fato de que o capitalismo é sustentável pelo trabalho
dos seres humanos, pois a ordem vigente desse sistema distancia o trabalhador do produto,
fruto do seu trabalho, por ter sido produzido por ordens e interesses alheios. Nele o
trabalhador não se enxerga dentro do processo, pois nega a sua generidade humana ao tornar
um meio pelo qual o capitalista extrai o seu lucro. Dessa forma, o trabalhador aparece como
uma coisa, uma mercadoria como outra qualquer. Sem contar que, na maioria das vezes, o que
ele produziu não lhe é acessível, pois não tem condições financeiras de adquirir o próprio bem
que produziu, ficando explícita a relação de apropriação da força de trabalho pelo sistema
capitalista, que impõe as suas condições. A consequência dessa relação é que o trabalhador
passa da condição humana à mercadoria a serviço do capitalismo e, ao tornar-se coisa, perde a
1

Tratando desse assunto, Nobre Lopes (2002, p. 99) destaca que “[...] no sistema capitalista o mercado passa a
constituir a base real, a partir de onde se fundam todas as relações jurídicas, políticas e sociais”. Nesse
contexto, as relações sociais nada mais são do que expressões de relações mercantis. Aqui predomina o
interesse pelo lucro e consequentemente pelo caráter utilitário das coisas. O sistema de produção e distribuição
parece se autonomizar diante das pessoas, e os valores humanos são transformados em valores de troca: “[...]
liberdade, igualdade e reciprocidade são relações entre pessoas, mas tão-somente na medida em que têm como
base a troca de mercadorias” (TEIXEIRA, 1995, p. 59 apud NOBRE LOPES, 2002 p. 99).
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sua própria humanidade. Dessa maneira, segundo Marx, constitui-se a alienação do trabalho e
a coisificação do trabalhador no capitalismo.
Pelo exposto, podemos perceber que Marx não perde de vista a dimensão positiva
e necessária do trabalhador, a qual torna o homem um ser social em qualquer formação social
dada; mas também ele ressalta o seu modo predominante de se manifestar no capitalismo, que
é o seu aspecto contingente e alienante, ao tornar o trabalhador uma mercadoria, como outra
qualquer, a partir do momento em que o capitalismo extrai o seu lucro da mercadoria força de
trabalho do trabalhador.
Essa dupla dimensão do trabalho no capitalismo, que se expressa no seu aspecto
positivo e negativo, também incide nos complexos sociais que derivam do trabalho, o que
Gramsci (1982) chama de superestrutura, dentre eles a educação.
Dizemos isso porque todo trabalho, para ser realizado, requer uma aprendizagem,
o desenvolvimento de habilidades etc., o que certamente necessita de um processo educativo.
Disso resulta que a educação também tem seu duplo aspecto: ela é necessária à sociabilidade
humana por meio da qual ocorre um processo de ensino e aprendizagem da cultura, das
ciências, das ideologias etc.; ela, porém, manifesta-se conforme o processo produtivo, ou seja,
de acordo como se processa o trabalho teremos um tipo de educação. Ora, se no capitalismo
predomina o aspecto negativo e alienante do trabalho, também teremos a manifestação desse
aspecto na educação. Temos aqui a compreensão do trabalho como princípio educativo, quer
dizer, o trabalho sempre requer um tipo de educação, quer seja no seu aspecto positivo, quer
seja em seu aspecto negativo.
No seu ensaio O trabalho como princípio educativo frente às novas tecnologias,
Saviani (1994) demonstra que, desde o comunismo primitivo, a educação ocorre conforme o
modo de produção. A esse respeito ele diz que “[...] o trabalho foi, é e continuará sendo o
princípio educativo do sistema de ensino em seu conjunto” (SAVIANI, 1994, p. 165).
Em outro ensaio, Saviani (2007) considera ser inevitável separar homem, trabalho
e educação, por tratar-se de uma construção ontológica e histórica. Em outras palavras,
histórico, porque se constrói ao longo do tempo; e ontológico, por fazer parte do próprio ser
do homem. O trabalho é o ato de agir sobre a natureza transformando-a em função das
necessidades humanas, e nesse ato o homem se educa. O autor afirma que o trabalho é a
essência do homem e é toda ação do homem sobre a natureza, adaptando-a às suas
necessidades. Para realizar esse trabalho, o homem não nasce sabendo, mas aprende num
processo educativo.
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Explicitando essa posição de Saviani (2007), Frigotto, Ciavatta e Ramos (2005, p.
3-4) afirmam que o trabalho como princípio educativo pode ser considerado em três sentidos
diversos, mas articulados entre si:
Num primeiro sentido, o trabalho é princípio educativo na medida em que determina
pelo grau de desenvolvimento social atingido historicamente, o modo de ser da
educação em seu conjunto. Nesse sentido, aos modos de produção correspondem
modos distintos de educar com uma correspondente forma dominante de educação.
E um segundo sentido, o trabalho é princípio educativo na medida em que coloca
exigências específicas que o processo educativo deve preencher, em vista da
participação direta dos membros da sociedade no trabalho socialmente produtivo.
Finalmente, o trabalho é princípio educativo num terceiro sentido, à medida que
determina a educação como uma modalidade específica e diferenciada de trabalho.

Portanto, o trabalho como princípio educativo está associado à forma de ser dos
seres humanos, ao modo como eles trabalham, interagem, apropriam-se e transformam o meio
em que estão inseridos. O trabalho é a categoria fundante da sociabilidade do homem, ação
pela qual transforma a natureza em meios de vida para atender as suas necessidades vitais.
Esse processo vivenciado pelo homem imprime a condição de socializar o trabalho como
princípio educativo, resultando na reprodução e constituição social dos homens. Certamente
essa experiência não deixa de requerer um processo educativo. A partir dessa percepção,
podemos dizer que Marx sinaliza a dimensão educativa do trabalho, mesmo quando o trabalho
se dá através da negatividade das relações de classe presentes no capitalismo.
Destacando a negatividade do trabalho no capitalismo, Marx (2006) considera que
esse sistema econômico não vê nenhum impedimento político, moral ou ético para expropriar
o trabalhador de todos os seus atributos humanos. Marx considera que, no processo de
produção capitalista, o homem aliena-se, tornando-se mera peça de engrenagem produtiva,
pois ele não é dono dos instrumentos nem tampouco do produto do seu trabalho; também o
ritmo de produção não é determinado por ele nem ele domina o processo produtivo por
completo, em decorrência da divisão do trabalho. A principal consequência desse processo é
que o trabalhador não se reconhece no produto que faz e, assim, perde a sua identidade
enquanto sujeito criador e produtor, tornando-se um simples objeto do processo produtivo.
A educação atual não deixa de ser fruto desse estado de coisas, quer dizer, ela é
fruto da divisão do trabalho, da separação de classes sociais que surgiu principalmente com a
apropriação da propriedade privada.
Saviani (2007) destaca a divisão do trabalho como marco histórico para
compreender o modo de produção, a sociabilidade e o tipo de educação predominante na
sociedade contemporânea, pois o surgimento da propriedade privada possibilitou à classe dos
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proprietários viver sem trabalhar. Essa realidade se perpetuou em diversos contextos
históricos da humanidade, chegando ao seu ponto culminante na atualidade.
A verdade é que, com a divisão do trabalho e com a consequente divisão de
classes, a educação também se dividiu. Instaurou-se um dualismo na educação, quer dizer,
duas modalidades distintas de educação: uma para a classe proprietária, direcionada às
atividades intelectuais; outra direcionada para a classe trabalhadora, com a finalidade de levála a aprender os ofícios para assegurar os interesses da classe proprietária. Nesse segundo
sentido, a escola adquire o desafio de instruir os trabalhadores, tornando-os mais eficientes em
suas funções, a fim de que aprendam a ser “bons cidadãos” e trabalhadores disciplinados.
Desse modo, a educação passa a ter um significado bastante importante, quer seja para
atender os interesses do capitalismo, quer seja para preparar o sujeito para os novos desafios,
tornando-o criativo e autônomo para lidar com as novas relações de trabalho dentro do
sistema educacional dualista que perpetua a divisão social do trabalho no atual sistema de
produção, mas que também leva os homens a pensar a sua situação de exploração e a querer
transformar esse estado de coisas.
O que estamos propondo nessa discussão, apesar do predomínio do aspecto
negativo do trabalho e da educação, é apontar a necessidade e as possibilidades para delinear
uma ação educativa que possa ir de encontro à educação ofertada nos moldes do capitalismo.
Veremos posteriormente alguns elementos nessa direção indicados pelos educadores
socialistas à época da Revolução Soviética, trazendo para a nossa realidade concepções para
favorecer a tomada de consciência a partir do pensamento histórico e dialético no processo
formativo, buscando desenvolver nos educandos capacidades para realizar uma leitura crítica
da realidade e para pensar e agir em torno da sua transformação.
Essa concepção vai ao encontro da educação na perspectiva marxiana, que requer
uma investigação sobre a pessoa humana, defendendo o seu desenvolvimento físico e
espiritual, definido por Marx como educação “omnilateral”, que se define pela capacidade de
o homem desenvolver as suas potencialidades, cuja manifestação requer o trabalho livre e
emancipador, levando a se sentir realizado no seu trabalho e na sua convivência social.
2.2 Elementos da formação omnilateral
Marx ressalta, em sua teorização, o trabalho como fundamento do ser social numa
visão diferenciada da economia clássica e da ótica burguesa. Ele deixa bem explícito que os
seres humanos somente podem viver e satisfazer suas necessidades básicas por meio do
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trabalho. No entanto, na lógica do sistema econômico, o capitalista adquire uma forma de
explorar a classe trabalhadora. Assim, ele passa a viver à custa do trabalho dos outros. Deste
modo, a relação homem e trabalho passa a assumir uma função de sobrevivência, deixando de
considerar o trabalho como instrumento de aprendizagem e de realização do homem, para
estar a serviço da classe exploradora, predominando a lógica da apropriação da força de
trabalho do trabalhador através do salário pago pela prestação de serviço. Nesse sentido, Marx
(1989, p. 101) diz que “O salário é determinado pela amarga luta entre o capitalismo e o
trabalhador. A necessária vitória do capitalista. O capitalista pode viver mais tempo sem o
trabalhador do que o trabalhador sem o capitalista”.
De acordo com esse pensamento de Marx, podemos afirmar que o capitalismo
perpetua essa lógica da necessidade do trabalho para a sobrevivência do homem, incutindo a
ideia de que o trabalhador precisa mais do trabalho do que o capitalista do trabalhador. A
partir dessa concepção, constituem-se as leis econômicas de toda sociedade capitalista. Dentre
elas, o salário do trabalhador; porém, ele atende apenas à sua subsistência, quer dizer, às
necessidades vitais da sua família. Isso contribui para que a classe trabalhadora continue
refém desse sistema, perpetuando a classe de trabalhadores explorados, a fim de manter um
exército de reserva de mão de obra, funcionando da seguinte forma: “Se a oferta excede por
muito a procura, então parte dos trabalhadores cai na penúria e na fome. Assim, a existência
do trabalhador encontra-se reduzida às mesmas condições de mercadoria” (MARX, 1989, p.
102).
Dessa maneira, a relação homem e trabalho transforma-se numa relação mecânica;
o trabalho torna-se estranho ao homem, pois o trabalhador torna-se uma mercadoria ao vender
a sua força de trabalho para o capitalista. A grandeza do valor contido nas mercadorias é
medida pelo tempo de trabalho, que é o elemento constituidor de mais-valia2. Então, o que
gera valor é o trabalho. Esse é o aspecto da economia política e o fundamento da divisão do
trabalho. Ela imprime uma condição ao trabalhador de subordinação ao se tornar uma
mercadoria como outra qualquer, inclusive a mais valiosa para o capitalista, uma vez que é
dela que ele extrai toda a sua lucratividade, acumulando assim sua riqueza.
Segundo Marx (1989, p. 104-105), o acúmulo de riquezas no capital contribui
para o aumento da divisão do trabalho, aumentando também a exploração da força de trabalho
dos trabalhadores. Trabalhadores estes que contribuem para um movimento cíclico: aumento

2

Segundo Marx (1985), a mais-valia é o lucro extraído da força de trabalho do trabalhador, relativo ao tempo
social gasto na produção e não pago pelo capitalista. É nesse sentido que o trabalhador torna-se uma
mercadoria como outra qualquer, quer dizer, o homem torna-se coisa.
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de riqueza e, na mesma proporção, aumento de exploração. Tudo isso mantém a classe
trabalhadora na condição de explorados e totalmente dependente da condição de trabalho
particular posta pelo sistema cujo caráter é extremamente unilateral, ocasionando a
dependência da classe trabalhadora, a competição entre os homens, as desigualdades sociais, a
desvalorizando do trabalhador, o aviltamento da sua força de trabalho e da sua generidade
humana. A consequência é que o trabalhador exerce a sua atividade de modo exaustivo e
excessivo, conduzindo o seu ser a uma degradação em máquina, sua sujeição ao capital,
colocando-o em condição ameaçadora à sua sobrevivência, inclusive o levando a um estado
de fome e miséria, no qual se submete a qualquer condição de emprego. Podemos nos remeter
aqui à dimensão negativa do trabalho como princípio educativo, ou seja, o fato de o trabalho
tornar-se alienado no capitalismo não exclui a necessidade de um processo educativo para o
trabalhador, ainda que seja para atender aos interesses do capital. Porém, não se pode
prescindir da necessidade de uma educação que se volte para a conscientização do trabalhador
acerca desse estado de coisas em busca de uma transformação social.
É a partir dessa concepção de Marx e dos seus seguidores em relação ao trabalho
unilateral, predominante no capitalismo, que buscaremos discutir elementos para uma
formação omnilateral, termo defendido por Marx para proporcionar à classe trabalhadora uma
formação em que o homem se volte para sua essência como um ser ontocriativo: um ser que
cria o seu próprio ser social por meio do trabalho e que se realiza nele, em vez de se alienar ou
se estranhar nele e dele. Portanto, o homem cria a realidade social e, nesse sentido,
compreende a realidade humana e não humana, sendo capaz de ultrapassar uma concepção
determinista e natural, conquistando a sua humanidade e sociabilidade.
Na sua obra de juventude Os manuscritos econômico-filosóficos, Marx (1989) já
expressa essa ideia da omnilateralidade ao falar da necessidade do homem de se apropriar da
sua realidade social, quer dizer, da sua essência humana, a partir da abolição da propriedade
privada e do resgate do ser superando o sentido do ter. A esse respeito diz Marx (1989, p.
196-197, grifo nosso):
[...] a apropriação sensível da essência e da vida humanas, do homem objetivo, das
criações humanas para e através do homem, não deve considerar-se apenas no
sentido do ter. O homem apropria-se do seu ser omnilateral de uma maneira
omnicompreensiva, portanto, como homem total.

Na sua obra de maturidade, O capital, Marx indica, no primeiro capítulo do Livro
I, a importância de a classe trabalhadora tomar consciência das amarras do sistema capitalista
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por meio da compreensão do processo produtivo e da posição real que o trabalhador de fato
assume nesse sistema que o faz acreditar que ele precisa mais do capitalista do que o
capitalista precisa do trabalhador. No entanto, a lógica é inversa, pois, sem a força de trabalho
do trabalhador, não há produção (mercadorias), não existe acúmulo de bens, riqueza, lucro e
dinheiro, nem tampouco serviços indispensáveis para a subsistência humana, que está
diretamente associada ao trabalho desempenhado pelo homem.
É nesse sentido que, na parte referente ao Processo do Trabalho, Marx fala da sua
dimensão ontológica enquanto criador de valores de uso. Emprega-se aqui esse termo no
sentido de o trabalhador ser o produtor de bens para atender as necessidades humanas
independentemente de o trabalho se realizar para o capitalista e sob o seu domínio, conforme
mencionamos no item anterior deste capítulo.
Vimos que Marx, nesse sentido, está tratando do trabalho enquanto criador de
valores de uso, ou seja, está se referindo ao seu aspecto positivo e necessário para a criação da
vida do homem em sociedade. No entanto, no sistema capitalista, o trabalho, segundo Marx
(1985), ganha uma dupla dimensão: ao mesmo tempo que ele é criador de valores de uso, é
também, predominantemente, criador de valores de troca, quer dizer, criador de mercadorias a
partir das quais o capitalista extrai o seu lucro, que, por sua vez, é decorrente da mercadoria
força de trabalho do trabalhador.
O valor de uso da mercadoria tem como base o trabalho concreto. O conceito de
trabalho concreto para Marx está na centralidade da constituição da humanidade do homem,
que é um ser que transforma a natureza, produz objetos para suprir suas necessidades,
realizando um trabalho em todas as sociedades existentes, e não especificamente na sociedade
capitalista. Trata-se da dimensão do trabalho necessário e útil em que o homem se objetiva
para atender suas necessidades, como afirma Marx (1985, p. 50): “Trabalho cuja utilidade
representa-se, assim, no valor de uso de seu produto ou no fato de que seu produto é um valor
de uso, chamamos, em resumo, trabalho útil. Sob esse ponto de vista é considerado sempre
em relação a seu efeito útil”.
Portanto, segundo Marx (1985), o trabalho útil, como criador de valor de uso, é
uma condição da existência do homem, independentemente da sociedade e do seu modo de
produção. Nesse sentido, o homem tem a capacidade de planejar, prever e antecipar seus
objetivos, de mediar a sua ação na elaboração do produto, visão positiva do trabalho, quando
se materializa em valores de uso que atendem às demandas humanas e sociais. É nessa
dimensão positiva do trabalho que podemos encontrar elementos da formação omnilateral do
homem, uma vez que se trata do trabalho no seu caráter positivo e realizador da generidade
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humana. No entanto, como no capitalismo ocorre a existência do duplo aspecto do trabalho
cuja dimensão predominante é o seu aspecto negativo, alienador e criador de valores de troca,
então os elementos de uma educação omnilateral poderão consistir na conscientização do
trabalhador acerca da sua situação de explorado.
Como já mencionado, o trabalho no capitalismo assume um duplo caráter: criador
de valor de uso e criador de valor de troca. Essa natureza dupla da mercadoria foi criticamente
demonstrada pela primeira vez por Marx (1985). Para ele, esse “[...] é ponto crucial em torno
do qual gira a compreensão da Economia Política” (MARX, 1985, p. 49).
O valor de uso da mercadoria é valor de uso social que corresponde às
necessidades materiais e espirituais determinadas historicamente. Portanto, no capitalismo,
para se produzir mercadoria, não é suficiente que se produza apenas valor de uso, mas se faz
necessário produzir valor de uso para outros, ou seja, valor de uso social para que se possa
incentivar o consumo. Sendo assim, o valor de uso da mercadoria se objetiva no consumo e
transforma-se no conteúdo material da riqueza no seio da sociedade. Nesse contexto, o
produto do trabalho não se restringe apenas à necessidade de quem o produziu. O produto
passa a ser útil em geral, perdendo o seu caráter particular e deixando de ter o caráter
subjetivo para quem o produziu, ocasionando uma alienação (estranhamento) do trabalhador
no processo de produção, bem como em relação ao produto por ele produzido, uma vez que
este não lhe pertence, mas sim pertence ao capitalista.
Marx (1985) diz que as mercadorias, enquanto valores de uso, são naturalmente
diversas e apresentam diferenciados tipos e qualidades, são imensuráveis. No entanto,
enquanto valores de troca, assumem uma característica contrária ao valor de uso, são
qualitativamente iguais e apenas quantitativamente diferentes, o que possibilita mensurá-las.
São calculáveis e substituem-se, isto é, trocam-se, são mutuamente convertíveis em virtude
das proporções e segundo determinadas relações. Daí dar-se a tal duplicidade contraditória
das mercadorias. Em suma, a mercadoria é a “contradição real”, sensível e materialmente
existente. Ela não existe na sua natural identidade consigo mesma, mas dada como não igual a
si mesma, como algo desigual de si mesma. O que nos permite dizer que não existe, portanto,
um valor de troca intrínseco a uma mercadoria. Ela só existe porque é atribuída pela
sociedade mercantil capitalista.
Na sociedade mercantil, o valor de uso é o alicerce material onde se apresenta
uma relação econômica posta: o valor de troca. Portanto, Marx vê nessa sociedade o valor de
uso como suporte do valor de troca; no entanto, o seu caráter desaparece diante da dimensão
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de valor de troca presente no capitalismo, tornando-se trabalho abstrato, como ele assim
afirma:
Ao desaparecer o caráter útil dos produtos do trabalho, desaparece o caráter útil dos
trabalhos neles representados, e desaparecem também, portanto, as diferentes formas
concretas desses trabalhos, que deixam de diferenciar-se um do outro para reduzir-se
em sua totalidade a igual trabalho humano, a trabalho humano abstrato. (MARX,
1985, p. 47).

Segundo o autor, no capitalismo, o trabalho adquire o caráter de trabalho igual ou
abstrato, estranhado, criador do valor de troca. Desse modo, o trabalho, na sua dimensão de
criador de valores de uso, o trabalho concreto, perde as suas especificidades dando prioridade
à sua dimensão de criador de valores de troca, o trabalho abstrato. Assim, ocorre a
coisificação das relações humanas, e as relações sociais tornam-se abstratas, fetichizadas, pois
para o capitalista o que é relevante é o valor de troca das mercadorias e o lucro que extrai
delas.
Podemos então dizer que a lógica de funcionamento da sociedade capitalista é
determinada pela subordinação do valor de uso (trabalho concreto) ao valor de troca (trabalho
abstrato), uma vez que, na sociedade capitalista, busca-se o lucro; o que se produz é
indiferente ao produtor, pois o que move a lógica de funcionamento dessa sociedade não é a
satisfação das necessidades, mas a compra e a venda de mercadorias, consequentemente, a
acumulação do capital.
O resultado desse processo é que o produto do trabalho assume um caráter oculto,
já que as relações do homem no modo de produção são retificadas ao se apresentarem na
forma social de coisas, deixam de existir as relações sociais das pessoas em sua
individualidade, enquanto gênero humano (as relações intersubjetivas), passando a existir
apenas as relações coisais, isto é, as relações entre coisas, mercadorias (pois o trabalhador
torna-se uma mercadoria como outra qualquer), assumindo apenas o caráter objetivo do
trabalho. É dessa maneira que, na sociedade capitalista, as coisas (produtos do trabalho
humano) adquirem as propriedades de valor por meio do dinheiro, lucro, capital, salário,
acúmulo de riquezas etc., não por serem propriedades naturais, mas por causa das relações de
produção, tornando-se um produto social determinado mediante a necessidade de troca entre
os diversos valores de uso. Nesse contexto, a mercadoria, e consequentemente o dinheiro, o
capital etc., assume uma conduta autônoma exercendo um poder de manipular os homens, por
meio da ordem capitalista que os domina e os reduz, impondo-lhes falsas necessidades.
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Essas falsas necessidades criadas pelo sistema se traduzem no fetichismo, que é
produto de uma forma de organização social que faz do dinheiro o representante universal da
riqueza social. É esse o atributo das relações sociais no capitalismo, uma vez que as pessoas
só são reconhecidas na condição de proprietários de mercadorias. Dessa maneira, o
trabalhador, como dono da sua força de trabalho, só existe para o capitalista como mercadoria,
e não como ser humano. Portanto, no sistema capitalista, o mercado passa a ser a base de
sustentação da sociedade, onde se fundam todas as relações jurídicas, políticas e sociais.
Nessa percepção, as relações sociais nada mais são que expressões de relações mercantis em
que o dinheiro adquire um poder mágico, proporcionando tudo ao seu possuidor. É assim que
no capitalismo a mercadoria, o lucro e o dinheiro passam a ser a medida de valor nas relações
sociais e humanas.
Esse estado de coisas decorrente da negatividade do trabalho, sob a lógica
capitalista, desfavorece a aprendizagem para emancipação humana e a formação omnilateral
do trabalhador. Diante dessa colocação, é necessário criar meios de transformar as condições
materiais do controle exercido pelo sistema capitalista sobre a classe trabalhadora. É preciso
superar a face negativa do trabalho, o que requer a presença de todo um processo educativo.
Sabemos que a questão da educação não aparece nos textos de Marx como objeto
central de suas análises do sistema capitalista. No entanto, estão delineados, em várias
passagens de suas obras, alguns elementos que nos levam a pensar numa educação
omnilateral, principalmente quando a sua abordagem ao tema é uma das consequências da sua
teoria crítica à economia política e à sociedade capitalista. Nesse aspecto, ele nos deixa
entender que a educação disseminada nos moldes capitalistas se volta para a perpetuação do
sistema econômico que se origina do sofrimento da maioria dos trabalhadores, colocando-os
na condição de desigualdade social.
Portanto, embora não tendo escrito de forma sistemática sobre educação, para
Marx ela adquire um alto grau de relevância, pois ele acredita que, por meio dela, pode-se
favorecer a luta da classe trabalhadora no embate contra a exploração do sistema capitalista.
Para tal feito, a teoria marxiana conta com o apoio de educadores socialistas que acreditam
nas suas ideias. Nesse sentido, temos que elucidar a relevância dos aspectos que Marx propõe
para pensar a educação no contexto hodierno como uma perspectiva crítica da educação
presente no sistema capitalista, aspirando a uma formação omnilateral que integre educação e
trabalho na escola. Esse pensamento tem feito parte das ideias de vários educadores
socialistas.
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Portanto, a formação omnilateral3 é a que contempla o homem em sua totalidade,
e a formação unilateral é a que visa somente à preparação do homem para o trabalho alienado.
No contexto do capitalismo, a formação omnilateral certamente requer, antes de tudo, uma
tomada de consciência das pessoas em geral e dos trabalhadores em específico sobre essa
situação do duplo aspecto do trabalho no capitalismo e, consequentemente, do duplo aspecto
de todos os complexos sociais que dele derivam, inclusive da educação. Quanto a esta,
podemos falar da necessidade de uma Escola do Trabalho fundamentada numa pedagogia
socialista. A partir desse fundamento, podemos encontrar elementos para uma formação
omnilateral ainda mesmo no seio da sociedade capitalista, pois para uma transformação
radical é preciso, acima de tudo, de uma tomada de consciência e, em consequência, da
aquisição de uma consciência de coletividade. Tudo isso requer uma formação omnilateral.
Dessa maneira, dialogaremos, no próximo tópico, com alguns autores que
fundamentam seus inscritos sobre educação e trabalho a partir da teoria marxiana, destacando
principalmente Pistrak e Makarenko, dentre outros, com as suas experiências nas escolascomunas. Eles absorvem essa ideia de um coletivo social, ou seja, uma coletividade coesa e
consolidada para a superação da sociedade capitalista, o que nos leva à necessidade de uma
formação omnilateral.
2.3 A Escola do Trabalho: fundamento da educação socialista
Marx e Engels expressam, em seus escritos de juventude, que seria através de
um ato revolucionário que os trabalhadores do mundo inteiro poderiam fazer sucumbir a
apropriação e o acúmulo dos meios de produção capitalista. Dessa maneira, dar-se-ia fim à
burguesia e instalar-se-ia a ditadura do proletariado, dando origem a uma nova forma
de organização social em que meios de produção deveriam estar a serviço da coletividade, um
processo transitório para se chegar ao comunismo.
Foi esse pensamento que incitou a Revolução Russa de 1917, a primeira tentativa
de um governo dos trabalhadores com o ideal de construção da sociedade comunista. Todavia,
isso nos faz refletir sobre o insucesso dessa experiência e tentar compreender qual o papel da
educação para a superação da divisão do trabalho.
Nessa elaboração, analisaremos – a partir de Vladimir Lênin, Nadjla Krupskaya,
Moisey Pistrak, Anton Makarenko e Viktor Shulgin – o processo de construção da escola
3

A expressão formação omnilateral inclui um conceito de totalidade. A educação de homem completo em todas
as suas dimensões. Marx defendeu a formação omnilateral para propiciar ao homem o conhecimento críticopolítico, econômico, social e cultural, que o colocasse na condição de ser emancipado para compreensão do
sistema produtivo e alienante.

30
socialista no contexto histórico da Revolução Russa de 1917, a qual tinha como finalidade a
formação do homem novo na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). Para esse
fim, levaremos em conta, principalmente, o pensamento de Makarenko (1985), a partir da sua
obra Poemas pedagógicos; e o pensamento de Pistrak, a partir das suas obras Fundamentos da
escola do trabalho, Ensaios da escola politécnica e A escola comuna.
Essas obras trazem uma narrativa pedagógica fundamentada no trabalho e na
educação, na idealização do homem socialista. Elas trazem, portanto, a estruturação do
pensamento de Lênin, Krupskaya e Viktor Shulgin, entre outros educadores que contribuíram
para

a

educação

socialista

na

URSS

(Lunacharskiy,

Pokrovskiy,

Lepeshinskiy,

Menzhinskaya, Pozner etc.). Estes faziam parte da Comissão Estatal para a Educação que
elaborou o documento Princípios fundamentais da escola única do trabalho, existente antes
da revolução. Depois, juntou-se a eles Pistrak, que contribuiu teoricamente e com sua prática
para a reformulação dessa proposta, a fim de que ela fosse adaptada ao período da revolução.
É importante mencionar que Makarenko não fez parte desse primeiro momento;
passou a fazê-lo apenas na etapa posterior a 1931, embora já estivesse trabalhando, na prática,
com as questões educacionais relativas à reabilitação de delinquentes desde o começo da
Revolução Russa de 1917, na Ucrânia. Por esse motivo, não foi incluído nessa fase da
pesquisa. No entanto, foi convidado a participar atuando, na prática, com a aplicação dos
fundamentos da Escola Única do Trabalho, uma educação em fase de experiência educacional
realizada na prática da escola socialista do trabalho nas escolas comunas. Dessa forma,
Makarenko aceitou dar sua contribuição para a construção da educação socialista.
O pensamento pedagógico socialista, tomando o pensamento de Marx,
compreende o trabalho como alicerce de todo o trabalho educativo-formativo da escola, como
um todo único e inseparável. Portanto, ele está diretamente ligado às discussões pedagógicas
situadas sob uma perspectiva marxiana e atrelado a um projeto revolucionário de educação.
Todavia, os debates pedagógicos no contexto da Revolução Russa de 1917, embora tivessem
por orientação teórica os textos clássicos de Marx e Engels, tornaram-se referência para o
aprofundamento do conteúdo, método e da forma escolar da Educação Socialista sob a
influência de Pistrak e Shulgin.
Diante dessas colocações, podemos afirmar que a educação delineada nos moldes
do capitalismo provoca as desigualdades e desfavorece a prática da coletividade. Então
podemos indagar: como pensar, nos dias de hoje, a relação entre trabalho e educação? É um
desafio que precisa ser vencido. Para tanto, faz-se necessária uma transformação no sistema
educacional, no processo de formação dos professores, a qual contemple uma base sólida da
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teoria marxiana para que se possa fazer uma leitura crítica da política, da economia, da
tecnologia, da cultura etc., relacionando essas categorias com os fenômenos sociais e suas
contradições, ou seja, buscando uma formação omnilateral dos educadores, a fim de desvelar
a falsa consciência imposta pelo sistema capitalista, para que estes assumam a função de
sujeitos revolucionários para a transformação da realidade, ação que exige a participação de
todos. De acordo com Pistrak (2000, p. 22),
A maioria dos educadores não tem uma consciência clara do fato de que a pedagogia
marxista é e deve ser antes de tudo uma teoria de pedagogia social, ligada ao
desenvolvimento dos fenômenos sociais atualmente dados e interpretados do ponto
de vista marxista.

Comentando o pensamento de Lênin no I Congresso do Ensino de 1918, Pistrak
(2000, p. 22) ressalta que o domínio escolar “[...] consiste em derrubar a burguesia, e
declaramos abertamente que a escola fora da vida, fora da política, é uma mentira e uma
hipocrisia”.
Foi o contexto da Revolução Russa de 1917 que possibilitou um maior debate
sobre a teoria materialista de educação em Marx e que apresentou o conceito da formação
omnilateral do homem a partir da integração do ensino com o trabalho produtivo. Tal debate
inseriu-se no contexto da crítica à escola tradicional na qual a burguesia formulou as ideias da
escola nova, ativa e pragmática, apoiada nas teses de John Dewey. Entretanto, a classe
trabalhadora e os intelectuais orgânicos apoiaram-se no ideário de Marx e Engels, colocando
em discussão uma educação para os trabalhadores numa perspectiva politécnica e omnilateral.
Importante frisar que, assim como há o duplo aspecto do trabalho no capitalismo,
também podemos falar do duplo aspecto da educação politécnica. Essa educação tende a
perpetuar a divisão de classes quando ocorre para atender aos interesses do capital. Porém,
como defendia Marx, há o lado positivo da educação politécnica, quando ela não visa preparar
o aluno para o mercado do trabalho nos parâmetros do capitalismo, e sim quando usa o
trabalho como princípio educativo no seu sentido positivo e formativo, como instrumento de
formação para a vida, como fonte de conhecimento e de crítica social das próprias relações
de trabalho. A educação politécnica, nesse sentido, visa à preparação do cidadão, à formação
humana em todas as suas dimensões, física, mental, intelectual, afetiva, estética, política e
prática, relacionando educação e trabalho, no seu aspecto omnilateral.
A formação omnilateral também se insere no pensamento pedagógico socialista,
busca constituir-se como classe contra-hegemônica para superar o capitalismo. Os conceitos
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de politecnia e omnilateralidade e as proposições pedagógicas da Escola do Trabalho são
aspectos centrais para a formação omnilateral. A politecnia constitui-se no domínio científico,
cultural, formativo e ético. Para o trabalhador, significaria a superação da divisão do trabalho
intelectual e manual e a apropriação técnica e científica dos processos de produção. A
omnilateralidade compreende todas as dimensões do ser humano para alcançar o
desenvolvimento integral do trabalhador. Marx fala de uma educação para a formação do
homem omnilateral, em negação ao homem unilateral.
De acordo com Catini (2005), para a formação do homem omnilateral, o acesso
simplesmente ao conhecimento tecnológico não é o suficiente. Deve-se priorizar uma
formação integral juntamente com uma formação intelectual. A ideia de educação
tecnológica no seu sentido positivo e formativo vai ao encontro, como destacamos acima, das
necessidades de conhecer o processo de produção para que este deixe de ocorrer sob a égide
do capital.
Nesse sentido, Marx defende a formação para os trabalhos politécnicos. Propõe
que sejam variadas as possibilidades de funções. No entanto, o principal não seria formar o
homem que desempenhasse diversas tarefas e servisse ao desenvolvimento da grande
indústria – pois assim seria a educação politécnica voltada para o capitalismo –, mas que
tivesse conhecimentos acerca dos procedimentos tecnológicos da totalidade da produção no
seu caráter instrutivo e formativo. São os conhecimentos técnicos necessários à compreensão
do processo de produção no seu todo que permitirão aos trabalhadores controlar esse processo
do qual foram historicamente expropriados.
A Escola Socialista foi fundamentada no materialismo histórico, ancorado no
trabalho coletivo para a produção da vida material, e no trabalho como princípio educativo, no
seu aspecto positivo. Desse modo, ela parte do pressuposto de que a existência do homem se
dá pelo trabalho enquanto gerador da vida social, ou seja, como criador do homem social,
pois, ao transformar a natureza exterior, também o homem transforma-se a si mesmo como
ser social e como produtor da existência material.
Para os educadores socialistas Makarenko e Pistrak, no período inicial da
Revolução Russa socialista, a coletividade tinha grande representatividade, objetivando
minimizar os comportamentos estimulados pelo sistema capitalista, vislumbrando enfrentar as
dificuldades e sustentar a solidariedade entre aqueles que vivenciavam uma fase de transição,
com o propósito de ajudar a transformar os ambientes político-sociais. Estes educadores
viveram em épocas agitadas, com ativa participação no período revolucionário, depois da
Revolução de Outubro, na Rússia de 1917, com a missão de pensar e de colocar em prática
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uma educação dinâmica que tivesse por fundamento central o trabalho no seu aspecto
positivo.
Desse modo, a Escola do Trabalho foi pensada tomando o trabalho como ponto de
partida e buscando concretizar a educação politécnica no seu aspecto positivo e formativo. A
Revolução Russa de 1917 colocava um desafio para os educadores socialistas: como pensar
uma escola que não estava mais a serviço do capitalismo? Uma parte dos educadores
soviéticos queria se nortear pelo velho modelo de escola, tentando adequá-la aos interesses da
revolução; porém, existia outra parte de educadores, na qual estava inserido Pistrak, que
defendia ser necessário romper com o modelo de educação vigente e conjecturar uma
proposta de educação que formasse o ser humano para a projeção de uma sociedade
comunista. Para Pistrak (2000, p. 31-32), a essência destes objetivos
[...] é a formação do homem que se considere como membro da coletividade
internacional constituída pela classe operária em luta contra um regime agonizante e
por uma vida nova, por um novo regime social em que as classes sociais não existam
mais. Em termos mais concretos, é preciso que a nova geração compreenda, em
primeiro lugar, qual é a natureza da luta travada atualmente pela humanidade; em
segundo lugar, qual o espaço ocupado pela classe explorada nesta luta; em terceiro
lugar, qual o espaço que deve ser ocupado por cada adolescente; e finalmente, é que
cada um saiba, em seus respectivos espaços, travar a luta pela distribuição das
formas inúteis, substituindo-as por um novo edifício. A educação comunista deve
orientar a escola em função destes objetivos, colocando-os na base do seu trabalho
pedagógico. Portanto, na base da escola do trabalho da atual fase devem encontrarse os seguintes princípios: 1. Relações com a realidade atual; 2. Auto-organização
dos alunos.

A coletividade, portanto, deve estar intimamente relacionada com os dois
princípios supracitados da Escola do Trabalho, sendo considerada por Pistrak e por
Makarenko, como a essência da sociedade comunista, compreendida como o ato
de compartilhar e colaborar na produção de ideias, por meio da interdisciplinaridade. Para os
autores era importante a prática da solidariedade para um crescimento harmonioso, que
resultaria em qualidade e demonstraria o respeito ao constructo do conjunto da sociedade. Na
concepção deles, a educação contemplaria a relação indivíduo/coletividade e o trabalho como
princípio educativo, no aspecto positivo, para nortear o projeto de educação para o
comunismo. O objetivo a ser alcançado era, então, a formação do homem novo,
comprometido com o coletivo. O homem se sentindo pertencente à coletividade. O papel da
escola seria desempenhar o trabalho pedagógico capaz de ensinar a importância desse
coletivo, tendo o trabalho como categoria central.
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O método criado por Makarenko, portanto, defende a organização da escola como
coletividade e leva em conta os sentimentos dos alunos na busca pela felicidade, um conceito
que só teria sentido se fosse para todos. Deste modo, Makarenko prioriza e importa-se com os
interesses da comunidade. A criança, para ele, tinha privilégios impensáveis na época, como
expor suas opiniões e debater sobre suas necessidades no universo escolar. Cecília
Luedemann (2005), educadora e autora do livro Anton Makarenko: vida e obra, a pedagogia
na revolução, afirma que essa foi a primeira vez que a infância foi encarada com respeito e
direito. O autor, além de considerar fundamental educar com rigidez e disciplina, também
quis formar personalidades, criar pessoas conscientes do seu papel político; pessoas cultas,
solidárias e sadias e que se tornassem trabalhadoras preocupadas com o bem-estar do grupo.
O incentivo ao coletivo manifesta-se no respeito a cada aluno. Dessa forma,
desconstrói-se o individualismo capitalista que despersonaliza a criança. Tal procedimento faz
com que a criança não se torna um adulto voltado apenas para si mesmo. A convivência em
grupo estimula o desenvolvimento individual considerando as diferentes experiências
proporcionadas pela relação na coletividade. Nela a criança passa a perceber a si e aos demais
do grupo, aprendendo a compartilhar os espaços, as tarefas, os pertences e adquirindo uma
compreensão da solidariedade, bem como percebendo que os benefícios em compartilhar as
atividades, com ajuda dos outros, tornam-se mais fáceis, acessíveis e prazerosos.
É importante enfatizar que a instituição familiar e todo o resto na URSS estavam
em crise. Essa foi a maneira encontrada pelo educador Makarenko para defender a infância no
seu país. O sentimento de grupo não era uma ideia inatingível, mas sim uma ideia forjada na
causa revolucionária que fez Makarenko transformá-la em algo palpável. A colônia da qual
Makarenko estava à frente era autossuficiente, e a sobrevivência de cada um dependia do
trabalho de todos. Caso contrário, não haveria comida nem condições de habitação aceitáveis.
É preciso mencionar, pois, que ele trabalhava em condições precárias devido ao contexto
político e econômico da época.
Os desafios e os obstáculos encontrados por Makarenko são muito semelhantes
aos que os professores enfrentam atualmente. A forma encontrada há quase um século estava
relacionada às necessidades da época. Podemos, porém, refletir sobre elas para buscar
soluções atuais e entender a educação nos dias de hoje.
Makarenko, com a aplicação do seu método, visava formar crianças capazes de
dirigir a própria vida no presente e a vida do país no futuro. Exercícios físicos, trabalhos
manuais, recreação, excursões, aulas de música e idas ao teatro faziam parte da rotina da
ambiência escolar. A escola tinha que possibilitar a integração com a sociedade e com a
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natureza, disponibilizando um laboratório vivencial para o jovem viver a realidade concreta e
participar das decisões sociais.
Pistrak apontava que as crianças e os jovens tinham um lugar de destaque na
construção da nova sociedade soviética, mas precisavam ser educados, com muita firmeza
ideológica e política, nos princípios e valores da revolução, e, com muita autonomia e
criatividade, para ajudar a recriar as práticas e as organizações sociais. A partir desse
entendimento, constituíram-se as bases da Escola Única do Trabalho, que norteavam a ação
pedagógica nas Escolas Comunas4. Estas eram as seguintes: o trabalho, a ligação com a
atualidade, a autogestão e a auto-organização dos estudantes (PISTRAK, 2000).
É possível notar que a coletividade, para Makarenko, representa algo que leva
à felicidade, que favorece a compreensão da importância das regras, eleva a autoestima e
contribui para a formação do senso de responsabilidade, fortalecendo o indivíduo. Para ele,
isso leva o indivíduo a uma prática livre e laboriosa, estimulando o desenvolvimento da
personalidade do ser individual e social. O coletivo é um organismo social vivo e, por isso,
possui órgãos, atribuições, responsabilidades, correlações e interdependência entre as partes.
Pistrak também leva em conta a formação individual em interação como o
coletivo. Nesse sentido, ele tratava o coletivo sob três aspectos: os indivíduos reais, sua
atividade e as condições materiais de sua vida. Trabalhava com regras, defendia a
individualidade dentro do coletivo com a auto-organização. Para ele, o trabalho deveria elevar
o homem e lhe trazer alegria, assim como a responsabilidade coletiva. O trabalho educa e
pode ser concebido como uma das formas mais importantes da coletividade. Toda essa
posição certamente não difere do pensamento de Makarenko.
Desse modo, a partir do trabalho como princípio educativo, no seu sentido
positivo, pautado no pensamento de Marx, os educadores socialistas começam a vislumbrar
um modelo de educação para a superação do período de transição do socialismo para o
comunismo visando à consolidação do modelo de sociedade comunista. Acreditam que a
educação é uma arma revolucionária que poderia ser pautada ideologicamente nos ideais da
revolução. Esse processo educacional culminaria no comunismo, no qual todos os
trabalhadores seriam os proprietários do seu próprio trabalho e dos bens de produção,
4

As escolas comunas eram espaços experimentais educativos que tinham como objetivo transformar o processo
educacional da época, voltando-se para fortalecer o socialismo e avançar rumo ao comunismo. Nesse sentido,
desenvolveram práticas que favoreciam a formação do novo homem dentro dos princípios da coletividade e do
trabalho integrado à educação. As crianças e os jovens dessas escolas eram submetidos a atividades autoorganizacionais, culturais e sociais para se tornarem agentes transformadores e construtores da sociedade
comunista. Como já dissemos, os educadores que mais se destacaram nessa experiência foram Makarenko e
Pistrak.
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contribuindo para o desenvolvimento da nação e dos homens. Pistrak (2000) reforça a
importância das novas gerações para que entendam a natureza da luta travada pela
humanidade que vive na sociedade capitalista, o espaço ocupado pela classe explorada nesta
luta e, consequentemente, o espaço que deve ser ocupado por cada adolescente na luta pela
destruição das formas inúteis da desigualdade e exploração, bem como a busca da substituição
por um novo sistema edificante.
Podemos perceber que Makarenko e Pistrak comungaram com a mesma ideia em
relação à construção de uma escola fundamentada na relação trabalho e educação com as
necessidades emergenciais que o país exigia à época. Ambos vivenciaram experiências na
implantação da escola fomentada nos ideais comunistas.
Simultaneamente, Makarenko e Pistrak estiveram à frente das Escolas Comunas.
Pistrak esteve na direção da escola na localidade de Uspensk. Esta contava com 60 a 70
crianças na faixa etária de 9 a 15 anos. Nas escolas, as crianças e jovens trabalhavam em
oficinas, currais, hortas, estufas, estações elétricas, oficinas de reparo etc. Também tinham
aulas de artes: teatro, dança, música, entre outras. Eles se dividiam voluntariamente. Pistrak
comandava todo o trabalho em que cada um aprendia o valor da auto-organização. Assim,
Pistrak abria os caminhos para uma nova pedagogia que tinha por base o trabalho como
princípio educativo no seu sentido formativo e para a auto-organização dos educandos
(PISTRAK, 2013). Makarenko também esteve à frente na direção de uma das unidades da
Escola Comuna no período entre 1920 e 1937. Ambos os educadores assentaram suas ideias
na pedagogia da transformação social. Makarenko foi um pedagogo autêntico e muito
controvertido. Sua posição pedagógica era cheia de originalidades, não por capricho, mas sim
porque acreditava na falta de validade das doutrinas pedagógicas. Muitas vezes, Makarenko
se queixou por não contar com técnicas pedagógicas válidas. Mencionava que a literatura
pedagógica, embora estivesse cheia de palavras bonitas e pensamentos brilhantes, estava vazia
de técnicas, métodos e de instrumentos válidos para a sua aplicação por um educador
carregado de problemas, ou seja, uma literatura que não apontava para lugar algum. Esta, para
ele, era puro charlatanismo.
Daí surge o interesse em participar, juntamente com Pistrak, da experiência
concreta com as Escolas Comunas. É relevante ressaltar que toda sua teoria surgiu da práxis
como organizador e diretor de comunas educativas, onde, por diversas vezes, fora recriminado
pelos supervisores e delegados de Instrução Pública da época, que alegavam que Makarenko
não respeitava os interesses das crianças – acusavam-no, inclusive, de aplicar uma pedagogia
de quartel. No entanto, ele não deixava de rebater dizendo que sua práxis representava a
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pedagogia do real, ao contrário da pedagogia “das nuvens”, propagada pelos pedagogos de
gabinete do seu tempo. Queria expressar com isso que ficar no gabinete apenas conjecturando
métodos de ensino não daria conta de resolver os problemas educacionais do referido
contexto, pois Makarenko adotava uma postura crítica acerca dos educadores que falavam e
nada faziam.
Os métodos propostos por Pistrak e Makarenko são ativos e vinculados ao
trabalho manual: trabalhos domésticos, trabalhos em oficinas com metais e madeiras,
trabalhos agrícolas, desenvolvendo a aliança cidade-campo, articulada ao trabalho agrícola ou
ao trabalho industrial, nos quais os alunos deveriam estar inseridos, de forma que
participassem de todas as modalidades segundo as suas capacidades. A intenção do pensador
era propiciar aos alunos a compreensão da totalidade do mundo do trabalho, pois, a partir
dele, o homem se faz mediado pela educação. A educação é, portanto, meio de apreensão e
realização do trabalho e, por conseguinte, da transformação de cada homem em ser social e
humano. Compreendendo a importância do significado do trabalho na vida do homem,
portanto, Pistrak e Makarenko o elegeram como base principal de suas pedagogias, visando
preparar homens e mulheres para o exercício da condição humana.
No entanto, enquanto a preocupação central do trabalho de Pistrak era a educação
escolar, a de Makarenko era a educação da vida cotidiana dos colonistas da instituição que
dirigia. Ambos acreditavam que as crianças e os jovens tinham um lugar importante na
construção da nova sociedade soviética, por isso precisavam ser educados com a finalidade de
se transformarem em novos homens, dispostos a transformar a natureza e a sociedade por
meio de um trabalho constante, útil e produtivo, em prol do coletivismo. Para tanto, a
educação precisaria garantir um esforço firme e rigoroso tanto em termos ideológicos quanto
políticos e práticos.
Enfim, tanto Makarenko como Pistrak defendem o princípio de que a educação
é mais do que ensino. Nesse sentido, os autores defendem a necessidade da realização de uma
educação emancipatória aos seus educandos, pois percebem a necessidade de formar homens
conscientes, criativos e autônomos, capazes de colaborar na reelaboração das práticas sociais
e na reconstrução de suas instituições educacionais. Deixam à margem a pedagogia
egocêntrica, que valoriza as experiências individuais para a formação do ser e apropriam-se
de conceitos educacionais, ressignificando-os a partir de uma visão coletivista de mundo,
recorrendo habitualmente em suas práticas à pedagogia social. Assim diz Pistrak (2013, p.
124):
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Se nós queremos criar pessoas que conscientemente se relacionem com suas
obrigações sociais, elas devem claramente compreender as suas necessidades; mais
que isso, elas próprias devem estabelecê-las e livre e voluntariamente subordinar-se
a elas. Em igual medida, isto diz respeito à escola. É impossível imaginar-se na
escola uma autodireção correta, segura, e que atinge seus objetivos, se as crianças
não são chamadas para a organização ativa de todos os aspectos da vida escolar. A
tese sobre a escola única do trabalho contém um ponto sobre o direito dos estudantes
a escolher representantes nos conselhos escolares, sendo que o direito destes
escolhidos, como membros do conselho, não limitado, isto é, eles igualam-se ao
pessoal pedagógico. A tese sobre a escola única do trabalho, desta forma, chama as
crianças para construção da escola.

Diante dos fundamentos da Escola do Trabalho aqui expostos, podemos nos
perguntar o seguinte: que currículo (programa escolar) daria conta de entender os
fundamentos da Escola do Trabalho na perceptiva da educação politécnica pensada por Marx
e pelos educadores socialistas? É essa temática que abordaremos no próximo tópico: a
organização curricular da Escola do Trabalho.
2.4 A organização curricular da Escola Única do Trabalho
É importante enfatizar que a educação escolar esteve, e ainda está, a serviço da
classe dominante e, consequentemente, do capitalismo. Este se beneficia da exploração da
classe trabalhadora, pois a educação formal imprime o caráter ideológico do capital,
expropriando o direito ao conhecimento que permita a essa classe se reconhecer na condição
de explorada, ocultando assim o seu potencial de transformação da realidade.
Não obstante, temos, no decorrer do processo histórico, várias tentativas de
aplicação de uma educação escolar contrária a esses interesses dominantes. Foi o caso da
Escola do Trabalho, defendida e aplicada por Makarenko, Pistrak e demais educadores
socialistas. Ela nos apresenta uma organização curricular diferenciada e democrática.
Exatamente pensando na questão exposta acima, a União Soviética, no período da revolução,
criou um sistema de ensino voltado à emancipação da classe da trabalhadora, como
apresentamos no tópico anterior onde tratamos dos fundamentos da Escola do Trabalho.
Agora abordaremos a organização curricular para concretização desse sistema de ensino,
discutindo os elementos centrais dessa organização escolar.
A partir desse pressuposto, os pensadores supracitados elaboraram a organização
curricular da Escola Única do Trabalho voltada para a conscientização da classe trabalhadora
e das suas gerações futuras, para que assim cada jovem se percebesse como um soldado na
luta por meio da qual pudesse estudar e estabelecer meios e estratégias para superar o então
sistema discriminador e opressor. Dessa maneira, a Escola do Trabalho considera os seguintes

39
fundamentos, já apresentados no tópico anterior: fundar as suas bases na teoria marxiana
(porém sem a deturpação de alguns dos intérpretes de Marx, que acabam por tornar a sua
teoria abstrata e/ou dogmática) de forma realista e atuante na transformação do mundo,
pautando-se no trabalho e no conhecimento das relações com a realidade atual e com a autoorganização dos alunos, a qual ocorre por meio das tarefas formativas com o objetivo de
situar o educando na vida, tornando-o consciente das suas obrigações sociais. Foi através
dessas categorias centrais (trabalho, atualidade e auto-organização) que se delineou a
organização curricular da Escola do Trabalho. Por meio delas, estabeleceram-se as
metodologias aplicadas para se alcançar os objetivos esperados para uma formação que
promovesse as condições de se pensar a construção de uma nova sociedade pautada no ideário
socialista.
Discutiremos a seguir como essas categorias estiveram presentes na organização
curricular da Escola do Trabalho e qual a sua finalidade no currículo escolar. Sua intenção
central voltava-se para uma formação omnilateral.
Importante frisar que o trabalho é a categoria central, por isso ela é a primeira que
permeia as duas seguintes. Destarte, iniciando essa discussão pela segunda categoria, que é a
atualidade na Escola do Trabalho, no sentido por Pistrak, destacamos a defesa da necessidade
de não apenas se conhecer a realidade, mas de dominá-la, sendo capaz de reconhecer a
essência dos fenômenos que se apresentam na realidade. Isso só é possível com o ensino
unificado, como afirma Pistrak (2013, p. 115-116, grifo do autor):
O objetivo da escola não é apenas conhecer a atualidade, mas dominá-la. E aqui os
métodos antigos de ensino são inúteis. É preciso tomar os fenômenos em suas
mútuas ligações e interações; é preciso mostrar que os fenômenos em sua atualidade
são parte de um processo histórico único e geral de desenvolvimento; é preciso
esclarecer a essência dialética do que nos cerca. Mas isso é possível somente pelo
caminho da unificação do ensino ao redor de grupos de fenômenos como objetivos
de estudo. As questões do ensino unificado, concentração de ensino ao redor dos
eixos básicos, recebem aqui a devida importância. As questões metodológicas que
aparecem partem não apenas da melhor compreensão e da assimilação mais
completa, mas da essência da tarefa – o estudo e o conhecimento dos fenômenos da
atualidade nas suas ligações mútuas.

Portanto, a categoria atualidade é essencial na organização curricular da Escola
do Trabalho. É nesse sentido que, para Pistrak, a tarefa básica da escola é o estudo da
atualidade, o domínio e o aprofundamento dela na Escola. Isso não quer dizer que a escola
não deva familiarizar-se e estudar o passado coexistente; porém, ela deve formar os seus
educandos conscientes das determinações essenciais da realidade. Desse modo, por meio da
escola, professores e estudantes devem obter conhecimentos capazes de viabilizar o

40
desenvolvimento da sociedade nos diferentes setores – político, econômico, social e cultural –
para trilhar um caminho de possibilidade de crescimento e de transformação, pois a categoria
atualidade também se define como a luta pelas novas formas sociais do trabalho e da
sociedade. Nesse contexto, o estudo da realidade atual propicia aos educandos a compreensão
da totalidade.
Segundo Pistrak, como já destacamos, é preciso demonstrar aos alunos que os
fenômenos presentes na realidade atual são parte de um contexto real e do desenvolvimento
histórico geral, por isso é preciso demonstrar a essência dialética desses fenômenos. Nesse
contexto, o nosso autor defende que toda Escola Experimental deve anualmente avaliar e
revisar o seu programa de atuação e os seus valores (como ocorre na comuna), uma vez que
não se pode mais prender o currículo escolar quer seja a um conteúdo místico e supersticioso,
quer seja a um conteúdo de disciplinas puramente exatas e/ou instrucionais. É preciso agora
proporcionar um “[...] enfoque marxista” (PISTRAK, 2013, p. 114) para os fenômenos sociais
na história, nas ciências econômicas, na organização do trabalho etc. Portanto, segundo
Pistrak (2013, p. 115, grifo do autor),
Desde este ângulo, para todos nós, tanto pedagogos antigos, acostumados ao
conteúdo antigo do trabalho educativo, como para os novos, jovens, que estudaram
na escola antiga, é necessário reavaliar todos os valores escolares. Não é fácil
recusar as superstições antigas, romper com as heranças do passado. Aqui sempre
aparece a questão: como assim, significa que isto e aquilo a criança não irá
aprender? Receberiam eles, então, uma educação geral completa? A necessidade da
revisão da questão sobre é agora a educação geral, está, evidentemente, fora de
qualquer dúvida. O ponto de vista exposto por nós, da orientação para a atualidade,
nos dá a base para tal revisão, a qual o tempo todo está presente e cada vez mais se
pormenoriza. Por isso, também se explica que nenhuma escola experimental, até
agora, tenha um programa completo sedimentado; por isso, particularmente, nossa
comuna escolar inevitavelmente troca anualmente seus programas, conduz
anualmente a revisão do conteúdo do seu trabalho educativo.

Portanto, por essa ótica, Pistrak considera necessária a estruturação do conteúdo
educativo (currículo) da escola partindo do princípio de que é preciso ignorar uma série de
disciplinas e partes de cursos que não tenham relação com a categoria atualidade, pensada
sob o prisma da dialética. Ou seja, propõe uma avaliação de todo o conteúdo do trabalho
educativo inserindo nele novas disciplinas que anteriormente não eram contempladas na
organização curricular para viabilizar os meios necessários para se trabalhar a atualidade na
escola de forma esclarecida e associada com a realidade concreta, proporcionando assim a
percepção dos fenômenos sociais que dela fazem parte.
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Passemos agora para a terceira categoria, que é a de auto-organização. Esta
possibilita a autodireção e a autogestão do indivíduo, que, por sua vez, estão relacionadas com
a questão da atualidade. Para Pistrak, a autodireção e, com ela, a autogestão necessitavam
caminhar de mãos dadas com os objetivos da Escola do Trabalho Socialista, partindo da
habilidade de trabalhar coletivamente, habilidade de acolher de forma organizada cada tarefa
juntamente com a capacidade para a criatividade.
Portanto, na visão de Pistrak (2013), a autodireção, para além de um método de
trabalho educativo e formativo na escola, é também definida como uma determinada forma de
vida social das crianças. Já a autogestão deve ser ensinada desde a mais tenra idade e depende
da construção da noção de coletividade, de hábitos e habilidades e de organização,
proporcionando a forma superior de autogestão. Para tal, a participação em assembleias com
todos os membros e conselhos para discutir os problemas e buscar soluções era um meio de
desenvolver e apresentar propostas que colaborassem para a melhoria do espaço escolar, entre
outros. Por meio da aplicação desses instrumentos de gestão, almejava-se proporcionar
mecanismos para as crianças desenvolverem a autogestão. Dessa forma, a comissão de
organização da comuna tomava conhecimento dos conflitos que ocorriam, tomando uma série
de

medidas,

promulgando

deliberações.

Assim,

concomitantemente

ao

processo

de autogestão, ocorre a auto-organização dos estudantes, que está articulada à capacidade
destes de trabalharem coletivamente – o que compreende responsabilidade, obrigações e,
principalmente, compromisso com a coletividade.
Desse modo, a organização curricular da Escola do Trabalho, por meio das
Escolas Experimentais (Comunas) para colocar em prática a integração das três categorias
defendidas por Pistrak (trabalho, atualidade, auto-organização, que ficaram conhecidas como
complexo de estudo), tinha, no currículo, a função de favorecer a compreensão da
complexidade concreta dos fenômenos, integrada à realidade e relacionada a um determinado
tema ou ideia central que remetesse à vida e que estivesse diretamente ligada ao trabalho.
Para tanto, foi preciso contemplar, em sua proposta pedagógica, os seguintes
pontos: participação imediata no trabalho nas suas mais simples formas, como o trabalho
individual, cuidados pessoais, e até trabalhos mais complexos, como aquele exercido na
fábrica, tudo isso remetendo à auto-organização e ao autosserviço; depois, num segundo
momento, avanço para o estudo do trabalho, com a participação neste, entrando em contato
até com o trabalho na fábrica; posteriormente, acréscimo do estudo, de forma mais ampla e
complexa, da indústria (ramos de produção) e ainda o estudo de toda a modernidade industrial
relacionada com as superestruturas em torno das inter-relações econômicas, políticas e sociais
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acerca do trabalho. Era essa a organização curricular da Escola do Trabalho que exigia a
articulação das categorias consideradas por Pistrak como centrais: trabalho, atualidade e
auto-organização.
Portanto, na Escola-Comuna, toda organização do trabalho estava atrelada à
categoria de auto-organização e ficava a cargo também das crianças sob a monitoria de um
mentor do Comitê Organizacional, que geria a parte econômica. As crianças também eram
orientadas e acompanhas pelos demais comitês de Higiene e de Enfermaria, como uma
extensão de aprendizagem dos estudos escolares. No entanto, esse tempo de aprendizagem no
trabalho era distribuído de forma a não comprometer o tempo na escola.
Nesse contexto da auto-organização, o autosserviço era a inter-relação do trabalho
combinado com a vida, voltado para si e para a coletividade. Em suma, temos aqui o trabalho
como princípio educativo no seu sentido positivo, tendo como propósito a tentativa de
construir um sistema educativo e formativo pelo autosserviço. Desse modo, a organização do
trabalho dava-se pela divisão dos alunos em grupos e com rodízios nas atividades. Ao
trabalho era agregado o controle inicial de um monitor de cada grupo, desenvolvendo-se em
três setores distintos, como as oficinas, a fábrica e o trabalho de verão. Então a relação da
escola com o trabalho produtivo acontecia por meio da definição dos métodos de trabalho e
das formas de trabalho: para os grupos mais novos, as oficinas escolares; para os mais velhos,
o trabalho na fábrica.
Na avaliação de Pistrak (2013), o trabalho nas oficinas deveria ser usado
amplamente, para além de manuseios de materiais, favorecendo o conhecimento e a
construção de hábitos de auto-organização, de organização econômica da oficina, da divisão
do trabalho. Ou seja, dever-se-ia ter uma interpretação da totalidade, estabelecendo uma
relação com os conhecimentos e ensinando aos alunos o lado econômico-administrativo da
oficina e da fábrica. Esse saber se introduz na escola de forma organizada contribuindo para o
desenvolvimento das crianças. Esses espaços de aprendizagem (oficinas e fábricas)
favoreciam a formação política e o fortalecimento da visão de mundo marxiana das crianças.
A fábrica adquire, assim, um papel fundamental, pois ela era o princípio organizador da vida
delas, impulsionador dos seus interesses. Buscar-se-ia unir as crianças, nelas desenvolvendo a
vontade de fazer parte da coletividade e de organizá-la na perspectiva do coletivismo 5.
5

O coletivismo ensinado na pedagogia social de Pistrak era entendido da seguinte forma: os ramos de produção
estariam a serviço do bem da coletividade para o desenvolvimento da União Soviética. Dessa forma, todos
poderiam desfrutar de uma boa qualidade de vida incluindo todas as esferas, econômica, educacional, social,
cultural e tecnológica, entre outras. Transcender-se-ia a divisão social do trabalho, pois todos compreenderiam
os ramos de produção e sua importância e trabalhariam para o bem da coletividade.
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Makarenko, também à frente da direção da Escola-Comuna, tinha como
prioridade formar crianças preparadas para conduzir sua vida no presente e dirigir a vida do
país no futuro. É importante enfatizar que exercícios físicos, trabalhos manuais, recreação,
excursões, aulas de música e idas ao teatro faziam parte da rotina escolar. Meninos e meninas,
na Colônia Gorki, eram divididos em grupos de dez, de diferentes faixas etárias. O objetivo
dos grupos era nomear um representante de cada turma, que participava das assembleias e
reuniões em que se discutia a situação da escola: a melhoria do prédio, a compra de materiais,
a limpeza dos banheiros, os problemas particulares. Assuntos como sexo e namoro também
tinham espaço nas reuniões. As normas e decisões não podiam ser predeterminadas e
considerava-se o primeiro e o último voto como sendo sempre dos alunos. Essa vivência na
Escola Comuna de Gorki, dirigida por Makarenko, formava as crianças e jovens numa
perspectiva integral, omnilateral, do ser humano, para que assim se tornassem cidadãos
conscientes do seu lugar na construção de uma nova sociedade que estava em curso na
URSS.
Podemos dizer que a construção pedagógica do complexo de estudo partiu do
olhar do materialismo histórico-dialético, com vistas a transcender o conteúdo transmitido na
escola clássica, rompendo o abismo entre teoria e prática, o que se dará a partir da
centralidade do trabalho dos indivíduos no complexo. Vendo por esse ângulo, o trabalho
é considerado o pilar da vida social, por ele ser a atividade que rege todas as dimensões da
vida das pessoas. Vale ressaltar que, na realidade russa referente ao período de transição, o
trabalho era visto na sua função predominante de transformar e adequar a natureza às
necessidades dos seres humanos.
Na organização da Escola do Trabalho, a proposta pedagógica contida no
complexo de estudo é a natureza e a sociedade em conexão com o trabalho. Cada ideia central
articuladora de um complexo reunia as dimensões que refletiam a complexidade daquela parte
da realidade escolhida para o estudo, a sua dialética e a sua atualidade, ou seja, as
contradições, as lutas e o seu desenvolvimento enquanto natureza e enquanto sociedade. Em
síntese, o complexo de estudo dizia respeito a uma construção teórica da didática socialista
como um espaço onde se praticava a articulação, que tanto desejamos, entre teoria e prática,
pela via do trabalho socialmente útil, que proporcionava não somente a possibilidade de
diversas aprendizagens com os adultos, mas também um maior tempo livre dos trabalhadores
para o convívio social.
Nesse sentido, a visão socialista da concepção do trabalho socialmente útil era
ensinada nas escolas cujas funções eram distribuídas entre todos os que desejavam trabalhar,
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de acordo com a faixa etária das crianças, jovens e adultos. Então a ocupação principal era
uma atividade ou um conjunto de atividades autodeterminadas e levadas a efeito não por
dinheiro, mas em razão do interesse, do prazer ou da necessidade que nela podia encontrar.
A escola antiga cumpria o papel mais conteudista, mas agora, na perspectiva da
Escola do Trabalho, deixa o seu caráter destruidor dos espíritos e mentes e converte-se no seu
inverso. Esse trabalho, que agora ocorre ao homem de modo articulado e realizador, revelanos a dimensão do trabalho enquanto criador de valores de uso.
Portanto, o trabalho socialmente útil, cuja realização ocorre no contato do homem
com a natureza e com a sociedade, articula-se na Escola do Trabalho, com as categorias
trabalho, atualidade e auto-organização e é por meio delas que se constroem os sujeitos
históricos e agentes transformadores da realidade. Essa articulação representa a luta pelo
conhecimento e transformação da sociedade e da natureza, ou seja, a práxis social. Como
podemos perceber, não há separação entre trabalho, atualidade e auto-organização
no complexo de estudo. Conforme Pistrak, o trabalho socialmente útil será um solo básico, no
qual organicamente crescerá todo o trabalho formativo-educativo da Escola do Trabalho,
como um todo único inseparável que leva a uma formação omnilateral.
Na apropriação, por parte do estudante, das ferramentas intelectuais para dominar
e lidar com a articulação dessas três categorias, o complexo de estudo parte da função de ligar
a ciência com a vida, de estudar os fenômenos vitais em complexidade relacionados à
realidade. Quando o objetivo da escola se torna não o estudo da disciplina, mas sim o estudo
da realidade viva, é natural que as fronteiras entre as disciplinas se tornem mais móveis e que
a ligação entre elas seja mais forte, exigindo trabalho coletivo dos professores e alunos.
Segundo Pistrak (2000), não se trata de contrapor o estudo das disciplinas
escolares, mas da separação que existe entre elas e a relação com o estudo da realidade viva.
O cerne da questão consistia em definir o conteúdo da disciplina, ou a estrutura da matéria.
Era preciso estudar a vida e a realidade, não fora das disciplinas, pois elas constituem as
bases da ciência. Nesse sentido, deveriam ser instrumentos para o estudo ativo da vida em sua
transformação. Por fim, a essência do complexo está na relação dos fenômenos e na
compreensão dos alunos de que os fenômenos analisados não existem independentemente uns
dos outros, mas que estão interligados e interagem uns com os outros, transformando-se numa
interação dialética. O resultado desse esforço visava ao rompimento radical com a estrutura da
educação formal burguesa e com as relações que justificavam a propriedade privada dos
meios de produção para que o novo homem pudesse ser construído.
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Desse modo, a Escola do Trabalho procurava apontar possibilidades, limites e
dificuldades concretas para a superação do que podemos chamar de Escola do Capital, cujas
bases ontológicas estavam e estão arraigadas no trabalho alienado, na permanência da
sociedade de classes, numa tradição idealista, distante da proposta de uma pedagogia social. O
trabalho é considerado alienado quando é pautado na divisão social do trabalho estabelecida
historicamente pelo capitalismo. Ele camufla a essência do trabalho socialmente útil,
desvalorizando as habilidades, os conhecimentos e a autonomia dos indivíduos, bem como
suas necessidades fundamentais, sua capacidade criadora, fazendo-os trabalhar para o capital
como se estivessem trabalhando para si mesmos (PISTRAK, 2000).
A organização curricular da Escola do Trabalho, de acordo com o pensamento de
Pistrak, considerava que a realidade está diretamente ligada à vida e ao seu desenvolvimento
social, econômico, político e cultural do homem, que sobrepujaria a infraestrutura capitalista
contraditória e massacrante. Para conseguir transcender essa realidade, era preciso
desenvolver três qualidades no processo de formação integral omnilateral: aptidão para
trabalhar coletivamente e para encontrar espaço num trabalho coletivo; aptidão para analisar
cada problema novo como organizador; aptidão para criar as formas eficazes de organização.
A habilidade para se trabalhar coletivamente era um dos requisitos que a escola
deveria elucidar e desenvolver. Somente a partir da vivência do trabalho coletivo é que se
poderia adquirir aptidão para dirigir e ser dirigido. Ambas as aptidões se aprendem na prática:
é dirigindo que se aprende a dirigir e é obedecendo que se aprende a obedecer. Por isso, numa
escola que se propõe a ensinar tais valores, é preciso que as crianças primeiramente aprendam
a se auto-organizarem. Em seguida, é necessário que ocupem tanto as posições de quem dirige
quanto as de quem obedece. A aptidão para analisar cada problema novo como organizador
implica a vivência nas diversas funções de dirigentes e obediência, pois será por meio das
diferentes experiências que se aprende a superar as dificuldades, ser mais flexível e a
organizar-se em função de cada nova situação, aprendendo a se posicionar frente aos
problemas que surgem.
Podemos perceber que a organização curricular da Escola do Trabalho tem como
princípios básicos a relação com a realidade e a auto-organização dos estudantes. A partir do
estudo da realidade, pretende-se atingir a construção do novo. O propósito da escola é formar
trabalhadores completos, a partir de uma formação tecnológica e social, como já dissemos
várias vezes; trata-se de uma formação omnilateral. Desse modo, podemos falar do trabalho
como princípio educativo no seu sentido positivo, no momento em que o trabalho ocupa lugar
de destaque no currículo escolar e está no cerne da questão a realização do homem nesse

46
processo. Desse modo, o trabalho é tomado na escola como um elemento social e
sociopedagógico destinado a universalizar o processo de educação e formação.
Desse modo, a Escola Única do Trabalho assenta a sua concepção curricular na
perspectiva histórica de uma formação voltada para uma sociedade crítica e revolucionária,
capaz de entender o projeto burguês e lutar para transpor a sociedade de classes, bem como a
propriedade privada dos meios de produção e as contradições criadas pelo sistema capitalista.
É importante ressaltar que todo o processo de aplicação da organização curricular
da Escola Única do Trabalho ocorreu inicialmente nas Escolas Experimentais (Comunas),
onde anualmente era revisado pelo corpo docente de professores que estava à frente dessas
escolas para avaliar o que estava dando certo e os pontos que necessitavam de modificação,
sempre com o propósito de alcançar os objetivos esperados para uma nova educação
fomentada nos ideais da revolução. A experiência com as comunas apresentou resultados
surpreendentes nos educandos no tocante à formação do seu caráter e à postura ética, uma vez
que se tratava de crianças e jovens com uma trajetória de vida marginalizada na
criminalidade. Em pouco tempo, podia se perceber que, com a aplicação das categorias de
trabalho, atualidade e auto-organização (autosserviços e autogestão), os educandos passaram
a assimilar, nos seus comportamentos, o sentimento de coletividade e de autonomia para
resolver as questões e os problemas enfrentados nas comunas.
Não obstante, podemos afirmar que nem tudo o que foi pensando e realizado
obteve êxito. Entretanto, devemos considerar a postura dos educadores socialistas de avaliar e
reavaliar as suas práticas metodológicas e o material educativo (currículo), a fim de modificar
o que não estava dando certo e, a partir do contexto apresentado pela realidade vivenciada nas
escolas comunas, buscar outras maneiras de alcançar os objetivos esperados. Os alunos, por
sua vez, desempenhavam participação ativa nesse processo para a construção da nova Escola
do Trabalho. Tudo isso se tornava possível pelo fato de se reconhecer que a construção do
conhecimento é um organismo vivo associado com a realidade e com os fenômenos sociais
ligados a ela, bem como pelo reconhecimento de que a escola não é imutável e, por isso, ela
deve ser constantemente avaliada e ajustada aos seus fins.
A primeira experiência com a Escola do Trabalho realizada nas Escolas Comunas
foi de suma importância, pois, a partir dos resultados obtidos por meio delas, seria apontado o
caminho para a aplicação em todas as escolas regulares da União Soviética, levando em conta
a realidade social de todas as demais escolas em virtude do contexto histórico daquela época,
quando havia um contraste muito grande entre as regiões de localização urbana e rural e as
suas condições socioeconômicas para fomentar o desenvolvimento de todas. Nesse contexto, a
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maioria da população soviética era analfabeta, mas, em pouco tempo, com a aplicação dos
fundamentos da Escola Única do Trabalho, conseguiu-se extinguir o analfabetismo na União
Soviética. No entanto, houve muitos obstáculos a ser superados pelos educadores socialistas
revolucionários, principalmente para convencer os professores (que já estavam acostumados
com as práticas da Escola Antiga) da necessidade de buscar uma nova Escola voltada para os
ideais da revolução e para a construção de uma sociedade em que se pudesse valorizar o
trabalho necessariamente útil na perspectiva marxiana.
Podemos compreender a base e o fundamento do pensamento marxiano nas
posições de Pistrak e Makarenko. Portando, longe das ideias de Marx serem abstratas e
dogmáticas, elas orientam uma prática ativa na transformação de mundo e, desse modo, suas
concepções são necessárias na fundamentação teórica e prática de programas escolares.
Pistrak reconhece que o marxismo não proporciona apenas a análise das relações sociais, nem
tampouco apenas um método de análise para compreensão da essência dos fenômenos sociais
em suas relações, mas o marxismo, principalmente, possibilita-nos um método de ação eficaz
e eficiente para mudar a ordem existente da sociedade capitalista. Tentando buscar alguns
caminhos nessa direção, discutiremos, no próximo capítulo, a educação politécnica em seu
duplo aspecto, ou seja, positivo e negativo, podendo voltar-se para a superação do capital ou
para a sua perpetuação.
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3 A EDUCAÇÃO POLITÉCNICA: CAMINHOS E PERCALÇOS NA EDUCAÇÃO
BRASILEIRA
Neste capítulo, pretendemos fazer uma análise da Escola Politécnica pensada no
período da revolução da União Soviética, tomando os seus pontos positivos e negativos,
fazendo um paralelo com a realidade do Ensino Médio Integrado à Educação Profissional no
Brasil ofertado ao estudante na última etapa do ensino básico, ou seja, na fase referente à
formação que habilita o jovem a se inserir no mundo do trabalho. Discutiremos também a
concepção de Educação Politécnica na visão dos autores brasileiros que debatem essa
temática, bem como a forma como estes pensaram a concepção de politecnia para ser inserida
na educação brasileira. Analisaremos também as Diretrizes Curriculares Nacionais do Ensino
Médio Integrado (DCNEM) à Educação Profissional, sua organização curricular e sua relação
com a formação omnilateral e o papel dos professores nesse processo formativo.
3.1 A Educação Politécnica: uma experiência na União Soviética
Pensamos que os escritos de Marx que nos remetem à educação suscitam questões
fundamentais para refletir sobre alguns elementos da teoria e da prática educacional nos dias
de hoje. Um desses elementos diz respeito à prática da chamada Educação Politécnica. Aqui
se faz necessário retomar o que abordamos no capítulo anterior em relação ao duplo aspecto
do trabalho no capitalismo, que também leva, podemos assim dizer, ao duplo aspecto da
Educação Politécnica. No seu aspecto negativo, essa educação tende a perpetuar a divisão de
classes quando ocorre para atender aos interesses do capital, cuja intenção não é formar o
indivíduo para a sua satisfação laboral, e sim formá-lo com as habilidades e competências
tecnológicas exigidas pelo capitalismo. Desse modo, o indivíduo no capitalismo executa
diferentes tarefas com o domínio tecnológico e utiliza o seu conhecimento técnico para
atender apenas à lógica do mercado.
Já a Educação Politécnica, no seu aspecto positivo, defendido por Marx, seria uma
alternativa de superação da formação unilateral nos moldes do capital. Seria uma Educação
Politécnica no seu aspecto positivo quando esta não visa preparar o aluno somente para o
mercado do trabalho nos parâmetros do capitalismo, e sim quando busca formar o aluno de
um modo omnilateral, tomando o trabalho como princípio educativo no seu sentido positivo e
como instrumento de formação para a vida, como fonte de conhecimento e de crítica social
das próprias relações de trabalho. A educação politécnica, nesse sentido, visa à preparação do
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cidadão, à formação humana em todas as suas dimensões: física, mental, intelectual, afetiva,
estética, política e prática, relacionando educação e trabalho, no seu aspecto amplo e integral,
quer dizer, omnilateral. É nesse sentido que se situa a Educação Politécnica experimentada na
União Soviética.
Nesse contexto, o trabalho socialmente útil será a espinha dorsal que dará
sustentabilidade como elemento articulador na constituição dessa proposta revolucionária de
Educação Politécnica, que culmina no processo educacional articulado com os novos
parâmetros de formação, por meio da tecnologia, a serviço do homem e da vida. É nesse
entendimento que discutiremos, a partir de agora, baseados na Educação Socialista do
Trabalho, o que seria uma Educação Politécnica no sentido positivo defendido por Marx,
visando à organização de práticas educativas contra-hegemônicas para a formação do homem
omnilateral, na qual a educação tem como princípio básico o trabalho produtivo, gerando
conhecimento e propiciando uma abertura para a politização dos educandos.
Foi mais ou menos essa formação que ocorreu com a Escola do Trabalho na
União Soviética. Para tornar possível a concretização da Educação Politécnica, os educadores
soviéticos no período de transição ancoraram-se nos escritos de Marx e Engels, criaram, a
partir de muitos debates, um currículo (programa de ensino) que pudesse concretizar a Escola
Politécnica. Para Pistrak (2015), o debate se volta neste momento para a questão não apenas
da incorporação do trabalho na escola, mas principalmente para a introdução do trabalho de
natureza politécnica – fase superior das relações entre o ensino e o trabalho.
Apresentaremos agora a proposta da Escola Politécnica, que partiu inicialmente
dos fundamentos da Escola do Trabalho sob uma perspectiva mais avançada e definida da
formação politécnica, superando a visão inicial posta pelos educadores socialistas dessa
última Escola, para torná-la mais avançada, conforme os interesses da revolução, partindo da
premissa de repensar o ensino de maneira mais articulada com o trabalho para a formação
escolar das futuras gerações, com o propósito de promover a concepção marxiana para a
releitura e a construção do trabalho educativo na escola, especificamente no tocante ao
trabalho, conhecimento e ensino. Então se faz necessário fazer a distinção do que seria a
Escola Única do Trabalho, como já foi mencionada no capítulo anterior, e a Escola
Politécnica. A Escola do Trabalho, para Pistrak (2015), é a Escola dos trabalhadores, vista por
ele como sujeito social da revolução e com as demandas do contexto histórico por ele vivido
na Revolução Soviética, com o propósito de proporcionar à classe trabalhadora as condições
necessárias para a superação do capitalismo e sua exploração, a fim de formar sujeitos sociais
conscientes e comprometidos com a coletividade e com a transformação social. Já a Escola

50
Politécnica segue esse mesmo viés de formação; no entanto, ela enfoca a participação efetiva
dos alunos em todos os ramos de produção, a fim de que eles possam conhecer o sistema
produtivo na sua totalidade, relacionando-o à economia e à política do Estado, no sentido de
que o sistema produtivo deve voltar-se para o bem e para as necessidades da coletividade, e
não para simplesmente atender aos interesses do capital. Para Pistrak (2015, p. 21, grifo do
autor), seria por meio dos fundamentos da Escola do Trabalho que se proporcionariam
condições para implantar a Escola Politécnica conforme as colocações de Marx e Engels
postas na Primeira Internacional6:
Das disposições do programa do partido e das declarações de Marx e Engels é
possível, portanto, derivar as seguintes características mais importantes que
distinguem a escola politécnica. São: - primeira participação direta das crianças no
trabalho; - segundo, o conhecimento na teoria e na prática dos princípios
científicos gerais de todos os processos de produção, ou como diz Marx em outras
palavras, “o ensino tecnológico, tanto teórico como prático”; - terceiro, a união do
trabalho produtivo com a educação física e o desenvolvimento intelectual,
adequadamente organizados, ou, nas palavras de Marx, “a união do ensino e da
ginástica com o trabalho físico” e, consequentemente, também do trabalho físico
com o ensino e a ginástica. Eis aqui três traços distintivos da escola politécnica.

A citação acima nos demonstra que a Escola não poderia ser considerada
Politécnica se nela existisse apenas uma das três características principais supracitadas,
elementos essenciais para a constituição da Escola Politécnica, uma vez que a necessidade de
ligação mútua e articulada de todos os elementos em relação a um todo único deveria ocorrer
de maneira integrada. Portanto, para ser considerada uma Escola Politécnica, os elementos do
politecnismo devem estar fortemente articulados com a vida escolar e o processo produtivo,
fundindo-se em um todo único, defendendo ainda a efetivação de uma educação gratuita,
geral e obrigatória, objetivando conhecer, na teoria e na prática, todos os ramos de produção.
Enfim, exigia-se, na Escola Politécnica, uma ligação estreita dos estudos com o trabalho
socialmente produtivo de grande significado social e educacional. Assim, a Escola Politécnica
seria uma grande alavanca para a construção da sociedade comunista.

6

Associação Internacional dos Trabalhadores (AIT), também conhecida como Primeira Internacional ou
simplesmente Internacional, foi uma organização internacional fundada em setembro de 1864. Foi a primeira
organização operária que superou as fronteiras nacionais. Esse acontecimento contou com a participação de
vários membros de diversas nacionalidades, com diferentes posicionamentos ideológicos. Teve à sua frente
Karl Marx como um dos principais dirigentes e também responsável por redigir os documentos que tinham
como pauta reivindicações para a melhoria da classe trabalhadora. Dentre elas, encontrava-se a educação
pensada para a classe trabalhadora nos parâmetros da politecnia, com o intuito de conduzir a sociedade para o
comunismo.
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No I Congresso da Internacional, Marx descreve como ele pensava a educação na
Escola Politécnica e os conhecimentos que deveriam ser priorizados. Entendia a educação
composta por três aspectos: educação intelectual, desenvolvimento físico (ginástica e
exercícios militares) e educação politécnica. Esta significava conhecer as bases de produção e,
ao mesmo tempo, dar às crianças e adolescentes habilidades práticas para lidar com o
conhecimento de todas as produções.
Marx justificava na proposta que o financiamento para manter as escolas
politécnicas adviria dos produtos fabricados. Demonstrando a sua ideia da união do trabalho
produtivo pago com o desenvolvimento intelectual, Marx defendia a preparação do ensino
politécnico para a classe operária em nível mais elevado do que ocupavam as classes média e
alta da sociedade, externalizando a sua ideia ousada sobre o trabalho remunerado do estudante
na escola e sobre a participação das crianças 7 no processo de produção.
As características mais importantes no pensamento de Marx, posteriormente
retomadas por Pistrak, e que distinguem a escola politécnica das demais foram registradas na
Resolução da I Internacional: a) a participação direta das crianças no trabalho produtivo; b) o
conhecimento da teoria e da prática dos princípios gerais de todos os processos de produção
(traduzindo o ensino tecnológico tanto teórico como prático); c) a união do trabalho produtivo
com a educação física e o desenvolvimento intelectual. Para tanto, o trabalho deveria ser
dividido em três grupos de idade, considerando a faixa etária das crianças e adolescentes e
levando em conta os aspectos físicos do corpo: 1° grupo, de nove a doze anos; 2° grupo, de
treze a quinze anos; 3° grupo, de dezesseis e dezessete anos.
Segundo Marx, o primeiro grupo deveria realizar duas horas de trabalho em casa
ou na oficina; o segundo, limitado a quatro horas; e o terceiro, a seis horas. Estabelece uma
ressalva para o terceiro grupo, que deveria ter uma hora de intervalo para se alimentar e
descansar. É importante mencionar que Marx defendia que a sociedade não deveria consentir
nem aos pais e nem aos empregadores a atividade de crianças e adolescentes no trabalho, a
não ser que a atividade produtiva estivesse relacionada com a educação.
Também é relatado na resolução o anseio de se iniciar o ensino escolar mais cedo,
antes dos nove anos de idade. Com isso, Marx acreditava ser necessário romper com as
necessidades dos pais que transformavam os seus filhos em mercadoria a partir do momento
em que eram vendedores da força de trabalho dos seus próprios filhos. Na maioria das vezes,
7

É importante mencionar que, nesse contexto histórico, o termo criança se refere a adolescente. Também se
tratava de uma época em que o trabalho infantil era considerado uma atividade normal; porém, sob condições
precárias e exploradoras. Marx vai defender a aplicação de condições dignas e educativas para o trabalho
infantil.
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esses pais eram pouco conscientes para entender os verdadeiros interesses dos seus filhos ou
os reais interesses do capitalismo, os quais não levavam em conta as condições morais do
desenvolvimento humano.
Entretanto, o extrato da classe trabalhadora consciente compreende bem que o
futuro da classe trabalhadora e de toda a humanidade depende da educação das futuras
gerações. Percebe-se que, na resolução elucidada por Marx, sua exigência estava voltada para
uma escola politécnica, ainda que fosse apenas para os filhos dos operários, mesmo nos
ditames de uma sociedade ainda capitalista. Pistrak (2015) também defende o momento de
começar, ainda no seio do capitalismo, a concretização da Escola Politécnica, e não relegá-la
ao futuro. Para tanto, na visão do autor, seria preciso superar a distinção entre campo e cidade,
superar a diferença entre as regiões de cultura mais desenvolvida e menos desenvolvida na
União Soviética, suplantar, de imediato, a inapropriação das fábricas, usinas e indústrias em
geral, para adequá-las às tarefas de educação dos jovens em idade escolar, características
pertencentes ao período de transição. É importante observar que
O período de transição distingue-se por aqueles vestígios do velho que ainda temos
de superar na caminhada em direção a esse futuro. Aqueles que se opuseram à
ênfase nas particularidades do período de transição, dos vestígios do passado,
pensaram a partir da comparação da nossa época atual de transição com o futuro
sistema socialista. Para nós parece indubitável que, para encontrar formas de
realização da escola politécnica no presente, é preciso partir-se daquelas
particularidades que são derivadas da comparação de nossa época com as anteriores.
(PISTRAK, 2015, p. 39, grifo do autor).

Para o autor, é de suma importância pensar a Escola Politécnica no presente,
considerando as características socioeconômicas do passado, advindas do sistema capitalista,
que ainda se apresentam no período de transição, buscando as alternativas necessárias para
superá-las e com foco no futuro para a efetivação da educação politécnica como caminho para
se alcançar a sociedade comunista.
Percebe-se que, nesse contexto histórico, no qual está sendo relatada a experiência
com a Escola Politécnica, ocorre uma preocupação relacionada com o alinhamento de
interesses econômicos ao Plano Econômico Nacional e Quinquenal8, e com uma diretriz para
a implantação da Escola Politécnica em duas categorias: a) Escolas do Campo, atinentes às
Escolas da Juventude Camponesa (ShKM); e b) Escolas Urbanas, referentes à Escola Fabril

8

O Plano Quinquenal teve grande relevância no período da Revolução Soviética. Era um programa (uma
diretriz) que tinha como meta a construção do socialismo, visando à reestruturação industrial e à reconstrução
econômica voltada para favorecer profundas mudanças qualitativas da vida na URSS. A efetivação do Plano
Quinquenal seria um gigantesco processo de educação voltado para toda a população (PISTRAK, 2015, p. 71).

53
(FZU), à Escola Fabril de Sete Anos (FZS), a Escolas não associadas diretamente a qualquer
produção em grande escala.
Para proporcionar a equidade entre campo e cidade, Pistrak (2015),
diferentemente dos seus colegas, defendia veementemente a viabilidade da Escola Politécnica
no campo, apontando os meios necessários para tal concretização, alegando ser possível a
interação da Escola sediada no Campo com a indústria química. O setor de transporte, por
exemplo, assume um papel fundamental para o desenvolvimento do setor agrícola, ou seja, o
desenvolvimento do setor agrícola advém da relação e colaboração com os demais segmentos
industriais (energético, químico, logístico e de transporte), o que oportunizaria a aplicação de
tecnologias para o desenvolvimento da agricultura. Justifica-se a particularidade da Escola
Politécnica no campo por proporcionar uma vantagem frente à Escola Urbana, no sentido da
necessidade de promover o desenvolvimento também da tecnologia agrícola.
Em relação às Escolas Fabris, que estão localizadas próximas às grandes
indústrias, elas serão fundamentais para a concretização da Escola Politécnica, por conhecer
os principais ramos da produção. Portanto, a espinha dorsal da Escola Politécnica,
proporcionada pelas escolas fabris, partia da rede industrial do país, que dava sustentação
direta para o desenvolvimento da economia. As escolas das pequenas cidades que não
possuíam produção em grande escala, juntamente com as escolas das grandes cidades nas
quais existia a grande indústria, mas que estavam longe das empresas industriais, também
poderiam encontrar caminhos para a concretização do ensino politécnico.
Para exemplificar, Pistrak (2015) apresenta um esboço de como seriam
organizados os conhecimentos para o ensino politécnico. Sugere que o curso seja combinado
com as ciências sociais e com o politecnicismo, traduzindo-se em um complexo de ciências
sociais e tecnologia. Em síntese, Pistrak acreditava na possibilidade de a escola politécnica
chegar a todas as regiões do país, respeitando a diversidade estabelecida pelo sistema
econômico da época.
O Curso Politécnico teórico principal deveria estar relacionado ao trabalho nas
oficinas escolares, nos últimos anos de estudos em uma fabrica ou usina. Ressaltava que não
seria possível para todas as escolas inserir essa educação rapidamente. Contribuindo para essa
posição, Lênin (1987) faz menção à construção de uma rede de museus e exposições junto a
produção, museus politécnicos especiais, laboratórios e gabinetes tecnológicos vinculados às
escolas. Essa contribuição expressa, no pensamento de Lênin, a importância de subsidiar as
escolas e os espaços onde ocorriam o Ensino Politécnico.
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As tentativas dos Programas das Escolas Soviéticas de introduzir o ensino
politécnico, com a inserção no currículo de material politécnico, chamado de produtivo ou
aplicado, ocorreu da seguinte forma: uma coluna teórica e uma coluna de politécnica
separadamente, pois os Programas não conseguiram encontrar uma junção entre as duas áreas
de conhecimento, embora toda reivindicação do Programa frisasse que não era para se pensar
as duas separadamente, e sim de modo complementar uma da outra e vice-versa. As
dificuldades apontadas por Pistrak (2015) nessas tentativas referem-se à conotação que o
professor dava às duas áreas de atuação do conhecimento, priorizando o teórico em
detrimento da politecnia. Nesse sentido, o professor compreendia uma das áreas como sendo a
principal e a outra como complementar. No entanto, no Programa, ambas tinham a mesma
relevância no processo de ensino. Essa contradição prejudicou metodologicamente a execução
do Programa por falta de professores capacitados para atuarem no ensino da politecnia e
também pela dificuldade de acesso dos alunos à rotina das fábricas a fim de que vivenciassem
a prática do trabalho politécnico. Então, estava clara a necessidade de profundas mudanças
nos Programas acerca do politecnicismo desenvolvido.
Pistrak (2015) apresenta sua crítica sobre a realidade analisada, caracterizada por
ele nos seguintes pontos: a tradição metodológica dos professores e a sua formação
tendenciosa para uma prática mais teórico-verbal. Podemos afirmar que se trata, aqui, de uma
manifestação do processo geral torturante do avanço em direção à escola politécnica. Isso
ocorria em diversas áreas do conhecimento das ciências naturais, física, química, matemática,
como um campo de disputa entre os professores que ainda defendiam o ensino numa
perspectiva mais teórico-academicista e outros que desejavam fazer delas disciplinas centrais
da Educação Politécnica.
Sobre o ponto de viragem no conteúdo e nos métodos do trabalho educativo, a
Escola considerava, de acordo com os aspectos pontuados pelo autor, que o Programa de
ensino era composto por duas partes desiguais: a educação geral e a educação politécnica; ou
seja, o professor considerando o conceito de educação geral de caráter mais propedêutico na
Escola e criando, no programa da disciplina, uma separação entre educação geral e politécnica
sem levar em conta a sua interligação. Essa contradição se dava pela antiga abordagem dos
professores que ficavam presos à tradição da velha Escola. É óbvia a falta de capacitação dos
professores para atuar no ensino politécnico, pois estes não foram formados com base na
concepção de educação politécnica, daí o embotamento do Programa na sua execução prática,
surgindo vários problemas nesse processo. Esses problemas são apontados por Pistrak (2015),
em grande parte, pela dificuldade de integração entre as disciplinas das ciências sociais com a
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mínima quantidade de material politécnico, que permanecia isolado e fragmentado. A Escola
manteve-se em nível semelhante ao ano de 1923; em outras palavras, não apresentou os
resultados esperados.
Em síntese, refere-se a essa situação um contingente de pontos relacionados à falta
de incentivo da Escola para a Educação Politécnica, que não admitia que ela se apropriasse
dos seus espaços produtivos diretamente ligados aos processos de produção que iriam
subsidiar a compreensão dos alunos acerca desses conhecimentos politécnicos. Pistrak (2015)
defendia a urgência de uma transformação do Programa que deveria ser conduzido pela
esquerda, partindo da perspectiva da Escola Politécnica voltada para sua realização no futuro.
Embora apontando todas as falhas nas ciências naturais, física, química e
matemática, Pistrak (2015) apresenta novos elementos relevantes para a estruturação do
Ensino Politécnico, partindo da reestruturação curricular do Programa com uma proposta de
integração entre as disciplinas e com a inserção de dois eixos: Trabalho Politécnico da Escola
e Educação Politécnica, com a divisão da Escola em três períodos, que ficariam divididos na
forma que se segue. Primeiramente, haveria o período Propedêutico Politécnico, que
abrangeria a Escola inicial, com duração de quatro anos, com conhecimento geral de
materiais, ferramentas e com diversas formas elementares, considerando a faixa etária entre
seis e doze anos, exigindo um amplo conjunto de atividades sobre o trabalho e uma maior
ligação dos complexos do Programa. O tempo concedido para as atividades politécnicas no
primeiro período seria de, no mínimo, 25% no plano escolar. No segundo período,
denominado de Prático ou Sistemático-Prático, o aluno conheceria, de modo planejado e
sistemático, os principais ramos da produção em consonância com a politecnia e o trabalho.
Essa etapa deveria findar, aproximadamente, no núcleo mais velho do ciclo da Escola de sete
anos, que teria duração de três anos, com alunos entre doze e quinze anos. Finalmente, o
terceiro período, denominado de Período Teórico ou Ideológico, seria o mais elevado,
abrangendo a faixa etária entre quinze ou dezesseis anos e dezoito ou dezenove anos, no qual
seria oferecida uma base científica e seriam desenvolvidos “[...] projetos de trabalho de ordem
prática, já fortemente ligados com o conhecimento teórico” (PISTRAK, 2015, p. 143).
Dessa forma, demonstrou-se a divisão dos três períodos ou núcleos. Nela se
preservam as necessidades da Escola Politécnica com a duração total de doze anos,
contemplando a faixa etária de seis anos a dezoito ou dezenove anos e estabelecendo três
períodos: o primeiro, de seis anos; o segundo, de três; e o terceiro, também de três anos.
Nessa articulação, Pistrak (2015) defende que, no campo das ciências naturais, deveria inserir
também a geografia e a história natural, que combinam informações gerais com o campo da
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química e da física. O Curso de Politecnia do Trabalho abrangeria ainda um complexo de
processos de trabalho nos laboratórios, nas oficinas, em terreno agrícola, na produção fabril,
entre outros. Para completar o quadro, ele acrescenta um Curso de Ciências Sociais e de
línguas, com a inserção desses cursos mais agregados uns aos outros, o que facilitaria a
estrutura do Programa na sua relação entre teoria e prática. É assim que foi proposta por
Pistrak (2015) a superação da antiga divisão das disciplinas de modo isolado, buscando assim
transformar a escola em um instrumento prático de conhecimento da vida e dos processos
produtivos nos estabelecimentos escolares do campo e da cidade. Trata-se da destruição de
um muro que impedia essa transformação significativa. Porém, embora a ideia fosse boa e
importante, o Programa não originou o resultado esperado relativo ao eixo politécnico.
Na ausência metodológica da ligação da Escola Politécnica com o trabalho
socialmente necessário em relação ao trabalho produtivo tão mencionado nos Programas do
Partido, todas as tentativas de implantar e ampliar esta ligação acabaram em fracasso. Apenas
em pouquíssimas ilhas de trabalho educativo, a Escola conseguiu ligar o ensino politécnico
com a participação do educando na aplicação do conhecimento adquirido na construção da
vida prática.
Para solucionar os problemas, Pistrak (2015) considerava necessária uma forte
concepção geral da Escola Politécnica e a apropriação dessa concepção por parte dos
professores, a fim de solucionar grande parte das dificuldades de ordem teórica e prática. Essa
concepção era apresentada em três linhas principais: a primeira seguia o direcionamento de
que era preciso estabelecer detalhadamente como deveria ser o círculo de habilidades e
experiências na esfera do trabalho politécnico que o jovem deveria aprender na Escola,
levando em consideração a idade correspondente a cada nível de compreensão dos educandos;
a segunda consistia em esclarecer o volume dos conhecimentos politécnicos e como deveriam
se organizar os principais ramos da produção para fins de ensino na Escola; a terceira linha
voltava-se para a identificação dos conhecimentos educativos gerais determinados pelo eixo
da educação politécnica e para o reconhecimento de quais seriam necessários para completar a
visão de mundo material dos estudantes. O esboço dessa possível estruturação e
transformação dos três problemas do trabalho pedagógico importantes para uma Educação
Politécnica realmente era bastante difícil de executar.
No entanto, Pistrak (2015) pretendeu viabilizar uma viragem pelo crescimento dos
sentimentos revolucionários em relação ao material educativo do Programa. Não resta dúvida
de que a mudança sugerida era uma medida radical, pois a educação politécnica requeria,
agora, uma revisão geral da forma de pensar a educação geral e, em particular, o sistema de
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material educativo, a metodologia e o vínculo dialético das disciplinas constantes nos
Programas, sem contar a importância crucial da compreensão e atuação dos professores na
Escola Politécnica. Isso implicava, mais uma vez, enfatizar a importância de se investir mais
na formação dos professores para que se desvinculassem das práticas da Antiga Escola, cujas
determinações eram forjadas pelo capitalismo. Era preciso que se apropriassem melhor das
práticas da Nova Escola voltada para os fins da consolidação da nova sociedade.
Pistrak colocou-se como um dos líderes ativos das duas primeiras décadas de
construção da Escola Soviética e do desenvolvimento da pedagogia marxista na União das
Repúblicas Socialistas Soviéticas. Podemos perceber a relevância dessa discussão,
principalmente em relação à necessidade de se ter um currículo bem estruturado com proposta
politécnica, como foi descrito por Pistrak, e a integração da teoria e prática mediada pelas
categorias trabalho e educação, buscando o princípio educativo do trabalho no seu sentido
positivo.
Com a leitura da obra Ensaios sobre a Escola Politécnica (2015), pudemos
compreender a visão de Pistrak e dos seus colaboradores sobre a Escola Politécnica em
debate. Esta se debruça sobre a questão da educação escolar voltada não apenas para a
incorporação do trabalho na escola, mas para a incorporação do trabalho de natureza
politécnica. Este representa, desde as primeiras formulações de Marx, no século XIX, uma
fase superior do vínculo entre o ensino e o trabalho na perspectiva de formar os trabalhadores,
tomando as considerações necessárias de acordo com as categorias trabalho, politecnia e
cultura, para assim conduzir o processo de superação das relações sociais capitalistas.
Essas considerações nos trazem contribuições importantes para se repensar a
lógica da organização de um plano de estudos da escola básica, de modo que o vínculo entre
trabalho e estudo se converta em chave metodológica para tornar prática a concepção de
conhecimento do materialismo histórico-dialético na escola, considerando a formação escolar
nos princípios marxianos sob a perspectiva da formação omnilateral.
Podemos afirmar que a Pedagogia socialista representada na Escola Politécnica
traz grandes contribuições com suas formulações pedagógicas feitas no calor da prática e dos
debates teóricos da Revolução Russa de 1917. Isso certamente tem auxiliado na compreensão
das realidades atualmente vivenciadas na educação profissional brasileira, embora esta ainda
seja ofertada sob o prisma das relações capitalistas. Contudo, por meio dela, podemos
vislumbrar a possibilidade de uma Escola Politécnica para a superação do capitalismo,
pensamento discutido por pesquisadores brasileiros como Saviani, Ciavatta, Frigotto, Ramos,
Nosella, entre outros.
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Portanto, embora a Educação Politécnica não tenha sido efetivada em sua
totalidade na União Soviética, ela foi o alicerce do que viria a ser o sistema educacional
soviético. É preciso ressaltar que o Estado soviético alcançou resultados significativos no
campo educacional, como a extinção do analfabetismo em pouco tempo e a universalização
da educação, o que contribuiu para que a União Soviética se tornasse uma potência econômica
e militar. Esses avanços foram possíveis mediante as concepções de Marx, Makarenko e
Pistrak, juntamente com as posições de Lênin e Krupskaia, devido ao desenvolvimento muito
superior das forças produtivas, com base na planificação e na socialização da produção a
serviço da coletividade e do progresso da nação. Isso nos faz buscar os elementos dessa
experiência para contribuir com a melhoria da educação profissional brasileira apresentada
hoje nas suas diferentes formas, destacando-se aqui o Ensino Médio Integrado à Educação
Profissional, nosso objeto de pesquisa.
3.2 A Educação Politécnica no Brasil expressa na educação profissional
A experiência da Educação Politécnica desenvolvida na União Soviética nos
permite mencionar a necessidade de renovação teórica e prática que nos ajude a pensar o
Ensino Médio Integrado à Educação Profissional Brasileira 9. Como fazer para que o método
dialético seja utilizado como instrumento de produção do conhecimento para a educação
profissional?
Começamos por compreender quais as limitações encontradas na atual Educação
Profissional Integrada ao Ensino Médio dentro da concepção da formação omnilateral
marxiana, almejando apontar caminhos para a superação do modelo vigente, o que nos remete
a pensar nos conteúdos, nos métodos, na estrutura curricular e na formação dos professores
para atuar nessa modalidade de ensino. Isso seria um bom começo.
Com o acesso às obras de Marx e dos educadores socialistas aqui trabalhados, nos
quais a educação foi alvo de discussões, nota-se que importantes questões são levantadas
sobre a educação na perspectiva da politecnia, buscando uma formação omnilateral para o
trabalho e para a vida individual e social. Essa discussão está presente hoje entre os
educadores brasileiros que defendem propostas de educação profissional.

9

É importante frisar, de imediato, que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional Brasileira (LDB) de
1996 não traz, em sua legislação, o termo Educação Politécnica, e sim Educação Profissional. Por esse
motivo, ao falarmos da Educação Profissional Brasileira, ela terá a equivalência do termo Educação
Politécnica.
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No entanto, o caráter ideológico impresso pelos interesses do capitalismo e do
Estado na educação brasileira é o óbice para efetivar uma transformação radical em nossa
educação, de um modo geral, e nas suas modalidades específicas, como é o caso da educação
profissional.
Fica evidente também que, para a efetivação de uma prática educativa que se
proponha marxiana ou revolucionária, faz-se necessário compreender com clareza sua crítica
à economia política e tentar elaborar uma atividade educacional que se muna de tais preceitos
teóricos para formar seres humanos que compreendam como ocorre a exploração do
trabalhador no capitalismo, sua expropriação enquanto ser, superando a falsa consciência
posta pelo sistema capitalista, para que, a partir desse despertar, possam se munir de uma
postura revolucionária para atuar na transformação da realidade alienante em que se encontra
a educação e a classe trabalhadora brasileira.
É importante refletir sobre a possibilidade de uma formação politécnica
comprometida com sujeitos concretos e o estabelecimento de um processo pedagógico
teórico-prático que venha possibilitar a cada educando uma formação integral do ser, sob a
consciência crítica da realidade, compreendendo os processos das forças produtivas no
sistema capitalista, para atuar como agente transformador da realidade. Diante das ideias
tratadas até aqui, coloca-se em discussão a formação para o trabalho sob o ponto de vista
também teórico. Como transcender esse estado de coisas a fim de garantir uma educação
politécnica no sistema educacional brasileiro?
Trazendo a discussão da educação politécnica, expressa na educação
profissional, para o contexto histórico brasileiro, nota-se que ela aconteceu exatamente na
década de 1980, cenário de um caloroso debate. Na época, encontrava-se em disputa a
reestruturação do sistema educacional brasileiro administrado pelo governo autoritário,
instaurado desde o Golpe Militar de 1964. Nesse contexto, dá-se o fortalecimento da ideia de
integração entre a formação geral e a Educação Profissional e Tecnológica (EPT). Esse
momento é marcado pelas críticas ao dualismo da educação brasileira, que é determinada e,
ao mesmo tempo, determinante de um dualismo presente também na sociedade, e pelas lutas
em prol da democracia em defesa da escola pública. É nesse contexto histórico que ocorre a
elaboração da Constituição Federal Brasileira de 1988 e, alguns anos após, a criação da Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) de 1996, que respalda a oportunidade de
integração.
Exatamente pensando na extinção da dualidade do ensino brasileiro com a
derrocada da ditadura, criou-se um ambiente propício para a ascensão das discussões
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para concretizar uma concepção educacional pautada na politecnia e fundamentada nos
princípios marxianos. Com o objetivo de travar a luta teórica em defesa de educação
politécnica omnilateral, encabeçada por Saviani e demais estudiosos da área, buscaram-se
subsídios para suas argumentações e para a elaboração de políticas que proporcionassem aos
jovens uma formação politécnica necessária ao entendimento teórico e prático pautado nos
fundamentos de uma educação politécnica sob o viés das múltiplas técnicas utilizadas no
processo produtivo.
Em dezembro de 1987, durante o Seminário choque teórico, promovido pelo
então Politécnico da Saúde Joaquim Venâncio (atual Escola Politécnica de Saúde Joaquim
Venâncio), Dermeval Saviani apresenta o texto intitulado A concepção de politecnia
(SAVIANI, 2003).
O trabalho de Saviani passa a ser considerado um divisor de águas no debate
brasileiro da área Trabalho e Educação, pois trata das relações entre o ensino médio e o ensino
técnico. Partindo daí, muitos debates se instauram e diversas publicações são produzidas com
o objetivo de buscar novos rumos para a educação profissional brasileira, especialmente para
a superação e o enfrentamento da dualidade estrutural que historicamente permeavam as
concepções e práticas educativas no Brasil.
É importante ressaltar que atualmente o debate ainda acontece em torno da
relação entre ensino médio e técnico do ponto de vista da politecnia, tornando-se limitado a
poucos interessados após a promulgação do Decreto n.º 2.208/97, que instituiu a chamada
Reforma da Educação Profissional, ainda no primeiro governo Fernando Henrique Cardoso
(1995-1998).
Importante ressaltar que os teóricos se voltam para a retomada da luta pelo retorno
do Ensino Médio Integrado, extinto no âmbito das reformas neoliberais do governo FHC, e
assumem o interesse da luta política por um possível avanço numa concepção de formação
integrada que servisse de base para o resgate das propostas de Educação Politécnica e
Unitária.
No ano de 1990, retomou-se o debate sobre as funções do ensino médio,
destacando-se os cursos profissionalizantes. A Emenda Constitucional n.º 14, de 1996, mudou
a redação do texto constitucional, substituindo o termo “progressiva extensão da
obrigatoriedade” do ensino médio por “progressiva universalização”.
Todavia, a LDB de 1996 manteve a redação original da Constituição, como
também elegeu o ensino médio como etapa final da educação básica, bem como determinou
objetivos amplos, de acordo com o art. 35, que envolviam a formação para a continuidade dos
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estudos, o desenvolvimento da cidadania e do pensamento crítico, bem como a preparação
técnica para o trabalho assegurada à formação geral. Percebe-se, nessa ocasião, o propósito de
introduzir no ensino médio uma identidade associada à formação básica assegurada para todos
os cidadãos, no intuito de despontar a dicotomia entre ensino profissionalizante e
preparatório para o ensino superior. No entanto, isso não funcionou na prática.
O Decreto n.º 2.208/97 enveredou por outro caminho, aprovado um ano depois da
LDB de 1996, que delimitou a formação profissional de nível técnico no país, estabelecendo
que esta deveria ser ofertada mediante separação da formação geral da formação técnica do
ensino médio. Entretanto, esse decreto foi revogado pelo Decreto n.º 5.154/04 e,
posteriormente, pela Lei n.º 11.741/08, no contexto de uma nova política voltada tanto para o
ensino médio quanto para a formação profissional, possibilitando ações mais integradas entre
ambos.
O Plano de Desenvolvimento Educacional (PDE) menciona o Programa Brasil
Profissionalizado por meio do Decreto n.º 6.302/07, que pretende impulsionar a oferta do
Ensino Médio Integrado à Educação Profissional, permitindo a inserção profissional no
mercado de trabalho, com estágio supervisionado e fortalecimento das redes estaduais de
ensino na oferta de educação profissional de nível médio, por meio de um programa de
assistência técnica e de financiamento.
São por intermédio dessas políticas que se observa uma preocupação em viabilizar
recursos financeiros e de infraestrutura para o ensino médio. Nesse sentido, existe uma
intenção de valorizar a elaboração de uma nova concepção de ensino para esse nível
educacional, com uma organização curricular que priorize a articulação entre as áreas de
conhecimento e que esteja atenta às mudanças relacionadas à sociedade.
Percebe-se a mobilização do governo Lula, por meio da criação de políticas
educacionais direcionadas para o ensino médio integrado, com o propósito de superar
a dualidade do ensino brasileiro. No entanto, na prática, isso de fato não tem acontecido
porque as análises feitas das Diretrizes Curriculares do Ensino Médio Integrado à Educação
Profissional, na visão dos autores que debatem essa temática, emergem da crítica de que o
ensino brasileiro continua sendo fomentado pelo ideário liberal e neoliberal da década.
Após a promulgação do Decreto sobre a Educação Profissional n.º 5.154, no
governo Lula, em julho de 2004, o debate emerge com mais intensidade entre dois grupos que
se posicionam para analisar esse decreto. Um grupo representado por aqueles que entendem
que o atual decreto é o único caminho possível em direção ao enfrentamento da dualidade
educacional, incluída a dualidade entre a Educação Profissional e o ensino médio. O segundo
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grupo, pretendendo ser realista, concebe que o decreto acaba por naturalizar a dualidade,
embora ambos os grupos comunguem da concepção de Educação Politécnica no seu sentido
positivo e contrário à dualidade educacional. Esse movimento é fortalecido pelos intelectuais
de esquerda que buscam ideologicamente a superação da dualidade da educação brasileira
preconizada durante toda a sua trajetória histórica.
Tomando os conceitos de polivalência e de politecnia, afirmamos que a sua
sistematização conceitual e teórica se encontra nas obras de autores com Saviani, Frigotto,
Machado, Kuenzer, Ciavatta, dentre outros, que contribuíram para a difusão da concepção de
politecnia como alternativa de superação da formação polivalente. Aqui abordaremos mais
especificamente a temática conceitual da relação do conceito de politecnia com a concepção
de formação integrada para o ensino médio. A expressão “politécnica” também está
contemplada nas Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Profissional e Técnica de
Nível Médio (2013) quando dizem que as diretrizes devem estar centradas
[...] exatamente nesse compromisso de oferta de uma Educação Profissional mais
ampla e politécnica. As mudanças sociais e a revolução científica e tecnológica, bem
como o processo de reorganização do trabalho demandam uma completa revisão dos
currículos, tanto da Educação Básica como um todo, quanto, particularmente, da
Educação Profissional, uma vez que é exigido dos trabalhadores, em doses cada vez
mais crescentes, maior capacidade de raciocínio, autonomia intelectual, pensamento
crítico, iniciativa própria e espírito empreendedor, bem como capacidade de
visualização e resolução de problemas. O que é necessário, paralelamente,
acompanhando de perto o que já vem sendo historicamente constituído como
processo de luta dos trabalhadores, é reverter tais exigências do mercado de trabalho
com melhor remuneração, que sejam suficientes para garantir condições de vida
digna, mantendo os direitos já conquistados. (BRASIL, 2013, p. 209).

Pela citação acima, não fica claro qual é o real propósito da educação ofertada nos
moldes mencionados pelas Diretrizes Curriculares da Educação Profissional, se está
priorizando a educação politécnica no seu aspecto positivo e/ou negativo, o que nos remeter
ao duplo aspecto da politecnia mencionado por nós no início do item anterior deste capítulo.
Para dissertarmos sobre esse questionamento, partiremos das posições dos autores brasileiros
que discutem essa questão.
Segundo Frigotto, Ciavatta e Ramos (2005, p. 1089), a posse do presidente Lula
possibilitou o surgimento de uma esperança política para a elaboração de novas
regulamentações para a educação que fossem mais coerentes com “[...] a utopia de
transformação da realidade da classe trabalhadora brasileira”. É nesse ambiente que entra em
cena o retorno do ensino técnico integrado, como elemento simbólico de uma luta pela
emancipação da classe trabalhadora. Será que de fato se concretizou na íntegra? Os
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professores dessa modalidade de ensino são formados com uma preparação capaz de atuar no
horizonte de uma educação omnilateral? Mais uma vez ressaltamos que aqui se concentra o
objeto desta pesquisa.
Saviani (1987) nos chama a atenção para um ponto relevante quanto à educação
para o trabalho no ensino médio. Explicita o seu desenvolvimento desde as origens até a sua
organização na sociedade moderna. Por esta via, entra a questão da politecnia, que visa à
superação da dicotomia entre trabalho manual e trabalho intelectual. Não se pode, no entanto,
perder de vista que, na sociedade capitalista, a ciência é incorporada ao trabalho produtivo.
Nesse sentido, o conhecimento torna-se instrumento do capitalismo.
A verdadeira concepção de formação integrada possibilitaria a superação
da dualidade histórica da educação brasileira, cuja pedra angular é a divisão entre ensino
público e ensino privado: para uns, a elite dirigente, uma formação propedêutica preparatória
para o nível superior; para a grande maioria da sociedade, uma educação voltada para a
formação de mão de obra destinada a atender as necessidades do sistema capitalista. Isso faz
permanecer a divisão social do trabalho, que separa a ação de executar (trabalho manual) das
ações do pensar, dirigir e planejar (trabalho intelectual).
Politecnia significaria, então, uma especialização como domínio dos fundamentos
científicos das múltiplas técnicas utilizadas na produção moderna. Nessa perspectiva, a
educação de nível médio trataria de concentrar-se nas modalidades fundamentais que dão base
à multiplicidade de processos e técnicas de produção existentes (SAVIANI, 2007, p. 161). No
entanto, o autor destaca que a formação para o trabalho não pode se restringir apenas à
experiência prática de transformação da natureza pela mediação do trabalho, e sim ir mais
longe, no sentido daquela formação omnilateral posta por Marx e seus seguidores.
Devemos atentar, mediante o pensamento exposto por Saviani, para a educação
politécnica, que, na visão de Marx e dos educadores socialistas, não se restringe apenas à
utilização das diversas técnicas aplicadas no processo de produção. Isso seria apenas um dos
elementos do politecnismo tão bem colocado por Pistrak (2015) em sua obra Ensaios sobre a
escola politécnica. É por meio dessa interpretação deturpada que emerge o aspecto negativo
da politecnia, que assume o caráter de polivalência, para estar a serviço dos interesses do
capital e que só coloca o trabalhador na condição de maior exploração pela alienação do
discurso da eficiência em que o trabalhador passa a assumir muitas funções, ganhando apenas
por uma delas. Essa questão da polivalência também é posta no Parecer do Conselho Nacional
de Educação CNE/CEB n.º 11/2012, aprovado em 9 de maio de 2012, em prol da

64
reformulação das Diretrizes para o Ensino Médio e Educação Profissional. Nestas, destaca-se
a seguinte questão:
A partir da década de 80, as novas formas de organização e de gestão do trabalho
começaram a passar por modificações estruturais cada vez mais aprofundadas. Um
novo cenário econômico e produtivo começou a ser desenhado e se estabeleceu com
o desenvolvimento e emprego de tecnologias complexas agregadas à produção e à
prestação de serviços e pela crescente internacionalização das relações econômicas.
Em consequência, passou-se a requerer, cada vez mais, sólida base de educação
geral para todos os trabalhadores; Educação Profissional básica aos não
qualificados; qualificação profissional de técnicos; e educação continuada, para
atualização, aperfeiçoamento, especialização e requalificação de trabalhadores. A
partir das décadas de 70 e 80 do último século, multiplicaram-se estudos referentes
aos impactos das novas tecnologias, que revelaram a exigência de profissionais cada
vez mais polivalentes e capazes de interagir em situações novas e em constante
mutação. (BRASIL, 2013, p. 208).

Este parecer está contido nas Diretrizes Curriculares Nacionais de 2013, buscando
consolidar o que estava posto no Decreto n.º 5.154/2004, posteriormente revogado pela Lei
n.º 11.741/08, no contexto de uma nova política mais voltada tanto para o ensino
médio como para a formação profissional, viabilizando ações mais integradas entre ambos.
As novas diretrizes curriculares têm como objetivo assegurar, no sistema
educacional brasileiro, a integração da modalidade do ensino médio à educação profissional
enquanto modalidade educacional. Essa pretensão implica tensões socioeconômicas na busca
de avanços para uma educação que possa contemplar a formação para o trabalho no contexto
atual do mundo do trabalho, a fim de ofertar uma formação integral, isto é, que consiga
superar a dicotomia historicamente perpetuada pela divisão social do trabalho, buscando
inserir elementos de integração entre educação e trabalho, ciência, tecnologia e cultura na
perspectiva da formação humana.
Sob a lógica liberal capitalista da educação, o que tem se pulverizado é a
polivalência, isto é, o sujeito deve ser capaz de aplicar novas tecnologias para atender a
qualidade da produção e realizar tarefas diferentes; porém, jamais para atender a uma
formação omnilateral. Temos aqui, com bastante expressividade, a politecnia no seu sentido
negativo. Portanto, é exigido do trabalhador um conhecimento diversificado, justificando a
relevância da polivalência no trabalho. Em suma, o sujeito precisa dominar as tecnologias
para que possa assumir diferentes funções, sem ter a percepção de que está sendo explorado,
priorizando uma formação apenas para atender aos interesses do capital. Essa formação
polivalente expressa o caráter unilateral da educação do trabalhador, contrapondo-se à
formação omnilateral, que possibilitaria uma formação integrada das dimensões fundamentais
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da vida que estruturam a prática social, ou seja, o trabalho compreendido como realização
humana contemplaria a relação indivíduo, coletividade e o trabalho como princípio educativo
no seu aspecto positivo, para nortear o projeto de educação para a classe trabalhadora. Nesse
aspecto, seria almejada a formação do homem novo, comprometido com o coletivo, o homem
se sentindo pertencente à coletividade. O papel da escola seria o de desempenhar o trabalho
pedagógico capaz de ensinar a importância desse coletivo, tendo o trabalho como categoria
central.
Para Ramos (2007), a formação para o trabalho pautada na politecnia tem que
considerar a concepção de formação humana, com base na integração de todas as dimensões
da vida no processo formativo: o trabalho, a ciência e a cultura. A integração, nesse sentido,
possibilita a formação omnilateral dos sujeitos, pois implica a integração das dimensões
fundamentais da vida que estruturam a prática social.
Ramos (2010) expressa ainda o seu pensamento marxiano ao dizer que o
trabalhador é percebido como parte do processo de formação e de realização humana, e não
apenas como uma prática econômica que se vende, tal qual ocorre na sociedade capitalista.
Ele é a ação humana de interação com a realidade para a satisfação das suas necessidades e
produção de liberdade. Nesse sentido, trabalho não é emprego, mas produção, criação,
realização humana. Compreender o trabalho nessa perspectiva é compreender a história
da humanidade, as suas lutas e conquistas mediadas pelo conhecimento humano.
Segundo Kuenzer (2005), a verdadeira politecnia é o domínio intelectual da
técnica e a superação do conhecimento fragmentado pelo pensamento crítico, criativo e ético,
integrado com outras variações do conhecimento. No campo pedagógico, a escola é vista
como totalidade. A gestão escolar e a formação dos profissionais em educação estão
intrinsecamente relacionadas com a vida do cidadão na sociedade à qual a escola está
vinculada.
Para Machado (1989), estas diferentes concepções de integração ou de propostas
de “unificação escolar”, que emergem dos interesses antagônicos entre o capital e o trabalho,
apontam para a existência de duas distintas acepções de integração: uma inspirada no ideário
liberal/burguês e outra de inspiração socialista/proletária; ambas, ao longo da história, buscam
a construção e a consolidação da hegemonia das suas respectivas classes.
Saviani (2007) salienta que a formação humana é um feito humano sob a forma
de um trabalho que se desenvolve, se aprofunda e se complexifica ao longo do tempo em um
processo histórico. A integração que emerge deste referencial socialista assume o sentido
de uma aproximação com a formação politécnica e omnilateral, que expressa uma concepção
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integral de formação humana com base na integração de todas as dimensões da vida no
processo formativo, articulando o domínio dos fundamentos científicos das diferentes técnicas
que caracterizam o processo produtivo na formação.
Ciavatta (2014) discute a politecnia transcendendo o aspecto da terminologia da
palavra mais adequada, se seria educação politécnica ou educação tecnológica, justificando
que os dois termos são utilizados por Marx, ressaltando, inclusive, a crítica feita por Nosella e
Teodoro (2007) a esse respeito.
Nosella e Teodoro (2007) debatem o uso do termo politecnia para referir-se à
formação dos trabalhadores desejada pelos marxistas. Coloca em discussão que, nos dias de
hoje, são poucos os que falam sobre a politecnia. No entanto, justifica que existem duas
razões para voltar ao assunto. Razões essas de ordem semântica e que propõem o
questionamento sobre qual seria a expressão ou bandeira mais adequada aos dias de hoje para
indicar o horizonte da política educacional marxista e socialista.
Nosella e Teodoro (2007) criticam os autores brasileiros que defendem o termo
“educação politécnica”. Segundo esse autor, eles conferem ao termo “politecnia” um conceito
que transcende o sentido atribuído a essa palavra pelos dicionários. Entretanto, essa obviedade
não existe; prova disso é que o próprio Saviani se vê forçado a enfrentar a questão semântica
15 anos depois do Seminário choque teórico em 2003.
Ciavatta (2014, p. 190) volta-se para o sentindo da união do trabalho e educação
para a superação da divisão social do trabalho e para o significado desse termo atribuído no
Brasil, no sentindo da luta histórica travada no país para superar a dualidade do ensino
brasileiro. Há um sentido histórico que o termo politecnia adquiriu no Brasil, mediante as
transformações socioeconômicas e políticas do país e as políticas educacionais que lhe deram
sustentação. Nessa busca da historicidade não apenas da palavra, mas também das ações
implementadas sob sua argumentação, temos dois momentos marcantes: a disputa do termo
na discussão da LDB, iniciada nos anos 1980, e o retorno dessa concepção nas duas primeiras
décadas dos anos 2000, quando se tenta aprovar e implementar a formação integrada entre a
educação profissional e o ensino médio, e se recorre à memória das lutas pela educação
politécnica nos anos 1990 a partir da elaboração da LDB de 1996.
A análise que a autora faz acerca do campo da educação e do trabalho nos
estimula a refletir se realmente é possível uma educação na perspectiva politécnica dentro da
lógica capitalista do nosso país, mesmo com as políticas e decretos mencionados,
fundamentados em uma formação integrada, guiados pela concepção marxiana nas
experiências da educação socialista.
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Em última análise, a pergunta é feita por Ciavatta (2014, p. 202): para que
lutamos no campo do trabalho e educação? Segundo a autora, isso implica uma nova
qualidade de educação universalizada para toda a população. De modo específico, busca-se
contribuir para um futuro em que a superação da dualidade de classes sociais traga um padrão
digno de vida e de conhecimento não apenas para as elites, mas também para os
trabalhadores, os verdadeiros produtores da riqueza social.
A concepção do ensino integrado apresentada por esses autores estabelece uma
conexão direta do princípio de integração com a acepção utópica de escola politécnica e
unitária com o propósito de se contrapor ao modelo de formação fragmentária da escola
burguesa no bojo das contradições do sistema capitalista, vislumbrando, por meio da
integração, uma transição possível visando à transformação do ensino médio integrado num
um lugar de articulação para transpor a dualidade do sistema educacional brasileiro e efetivar
uma contra-hegemonia no sistema educacional brasileiro.
Novamente, voltamos a trazer a problemática que permeia nossa pesquisa no
sentido já posto pelos educadores socialistas, isto é, os entraves encontrados para a
concretização da escola politécnica, dentre eles o despreparo dos professores.
A União Soviética tinha um projeto político em defesa da escola politécnica
respaldado pelo Estado soviético; porém, isso não foi o suficiente para atingir os fins
desejados. Na visão dos educadores soviéticos Makarenko e Pistrak, o educador deveria ter
um perfil revolucionário, militante. Contudo, para isto, era necessário investir na formação
desse profissional, possibilitando-lhe o estudo de teorias relativas à educação revolucionária, a
fim de que pudesse contribuir para a construção de uma nova sociedade.
É importante ressaltar que a formação de professores no Brasil está pautada
ideologicamente nos preceitos do sistema capitalista, voltada para o mercado de
trabalho. Precisamos partir do pressuposto de que para a concretização do ensino médio
integrado nos princípios da formação omnilateral os professores teriam que ser formados
numa concepção omnilateral, daí a relevância das instituições formadoras para contribuir com
a concretização desse projeto político em defesa da educação única para todos.
Nesse contexto, é preciso elucidar como seria essa escola e a sua estrutura
curricular ainda no seio da sociedade capitalista. Vimos que os educadores soviéticos, na
realidade da sua época, tinham o sistema político e econômico encabeçando a concretização
da educação politécnica, almejando a formação omnilateral para o trabalho e ainda
enfrentando muitas adversidades. Isso não foi motivo para pessimismo; mas sim para uma
busca pela superação e para uma luta por uma educação emancipatória para a classe
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trabalhadora. Do mesmo modo, podemos pensar uma formação diferenciada no contexto da
atual educação brasileira, destacando aqui o Ensino Médio Integrado à Educação Profissional.
Na visão dos soviéticos, vimos ainda que o currículo e a formação de professores são os dois
pontos principais desse processo. Esses dois aspectos foram os que encontraram mais
dificuldades para a implantação da Escola Politécnica; entretanto, não foi empecilho para que
recuassem e deixassem de concretizar uma reforma radical na educação soviética.
A partir dessas considerações, discutiremos, na próxima seção, se o currículo do
ensino médio integrado à educação profissional empregado atualmente de fato contribui para
a formação integral do ser humano em todas as dimensões: política, econômica, tecnológica,
social e cultural. Dessa forma, poderemos compreender as amarras do sistema produtivo no
capitalismo, para assim podermos atuar como agentes transformadores da realidade e
precursores da contra-hegemonia, mesmo operando ainda no sistema capitalista.
3.3 O currículo do Ensino Médio Integrado à Educação Profissional: processos e
desafios
Como já ressaltamos, o Ensino Médio Integrado à Educação Profissional no Brasil
é uma modalidade de ensino que vem sendo defendida desde a promulgação da LDB de 1996,
apesar de, somente agora, a partir de 2004, ser criada uma política educacional que amparou a
sua realização. Diante dessas considerações, apresentaremos os elementos e pressupostos que
desencadearam a proposição de integração curricular do Ensino Médio Integrado à Educação
Profissional pautada no princípio do trabalho, da tecnologia, da ciência e da cultura,
fundamentado nas Diretrizes Curriculares Nacionais.
Segundo Benfatti (2011, p. 56), a discussão sobre o currículo integrado ao Ensino
Médio Integrado à Educação Profissional tem ocupado um espaço de debates calorosos, por
estar associada inteiramente à discussão entre trabalho e educação. Para a autora, integrar a
educação escolar ao mundo do trabalho é um grande desafio, pois foi e ainda é muito voltada
aos interesses neoliberais, de produção de mão de obra e de dominação, distorcendo o
verdadeiro sentido da formação escolar que deveria formar o indivíduo em todas as dimensões
humanas, e não somente preparar para o mercado de trabalho. Por esse prisma, as Diretrizes
Curriculares Nacionais da Educação Profissional destacam a seguinte questão:
[...] ao se pensar a Educação Profissional de forma integrada e inclusiva como
política pública educacional é necessário pensá-la também na perspectiva de sua
contribuição para a consolidação, por exemplo, das políticas de ciência e tecnologia,
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de geração de emprego e renda, de desenvolvimento agrário, de saúde pública, de
desenvolvimento de experiências curriculares e de implantação de polos de
desenvolvimento da indústria e do comércio, entre outras. Enfim, é necessário
buscar a caracterização de seu papel estratégico no marco de um projeto de
desenvolvimento socioeconômico sustentável, inclusivo e solidário do estado
brasileiro. (BRASIL, 2013, p. 211).

Fica o desafio para colocar em prática o que está posto pelas Diretrizes
Curriculares da Educação Profissional de Nível Médio no contexto educacional, que, por sua
vez, está imerso no neoliberalismo 10 e no processo de dominação que ocorre demasiadamente
por meio do sistema capitalista.
No que diz respeito à organização curricular do Ensino Médio Integrado à
Educação Profissional, as Diretrizes Curriculares, mencionando o Parecer do CNE/CEB n.º
11/2012, informa-nos que,
Em relação à organização curricular da Educação Profissional e Tecnológica por
Eixo Tecnológico, o referido Parecer entende que a mesma “fundamenta-se na
identificação das tecnologias que se encontram na base de uma dada formação
profissional e dos arranjos lógicos por elas constituídos. Por considerar os
conhecimentos tecnológicos pertinentes a cada proposta da formação profissional,
os eixos tecnológicos facilitam a organização de itinerários formativos, apontando
possibilidades de percursos tanto dentro de um mesmo nível educacional quanto na
passagem do nível básico para o superior”. (BRASIL, 2013, p. 213, grifo do autor).

Na perspectiva do currículo integrado à Educação Profissional, a ciência e a
tecnologia são vistas pelos autores Frigotto, Ciavatta e Ramos (2005), dentre outras, como
categorias centrais que integram as áreas do conhecimento e possibilitam as extensões
necessárias para a construção do conhecimento crítico sob a ótica da compreensão
dos fenômenos sociais e do sistema de produção.
De acordo com o pensamento dos autores, o trabalho associado à ciência e à
tecnologia é visto como práxis de criação capaz de preparar o homem para o mundo do
trabalho, e não somente para o mercado de trabalho. Então, o currículo e a escola devem
10

O neoliberalismo é definido como um conjunto de ideias políticas e econômicas capitalistas que defende a não
participação do Estado na economia. De acordo com esta doutrina, o comércio deve ter total liberdade, ou seja,
livre mercado, com a alegação de que este princípio garante o crescimento econômico e o desenvolvimento de
um país. Sua origem ocorreu na década de 1970, por meio da Escola Monetarista do economista Milton
Friedman, tendo como objetivo superar a crise que atingiu a economia mundial em 1973. Seus princípios
básicos são pautados nos seguintes aspectos: pouca intervenção do governo no mercado de trabalho, política
de privatização de empresas estatais, livre circulação de capitais internacionais e favorecimento da
globalização, abertura da economia para a entrada de multinacionais, posição contrária aos impostos e tributos
excessivos, aumento da produção, como objetivo básico para atingir o desenvolvimento econômico, defesa do
não controle de preços dos produtos e serviços por parte do Estado, a base da economia deve ser formada por
empresas privadas; em síntese, a defesa dos princípios econômicos do capitalismo. Ressaltamos que o
neoliberalismo privilegia apenas grandes potências econômicas. Numa visão crítica, o neoliberalismo favorece
o desemprego, os baixos salários, o aumento das diferenças sociais e a dependência do capital internacional.
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assumir o papel de formar crianças e jovens cidadãos para as demandas necessárias, mas
também para construir, produzir e transformar a realidade atuando como sujeitos críticos.
Para Frigotto, Ciavatta e Ramos (2005, p. 60), a ciência e a tecnologia, quando
tomadas como produtoras de valores para a melhoria das condições de vida, possibilitam criar
e recriar linguagens e símbolos, não apenas no plano econômico, mas no âmbito da arte e da
cultura, favorecendo um mundo humano como resposta às suas múltiplas e históricas
necessidades. Nesse sentido é que
[...] o currículo de quaisquer dos cursos da modalidade de Educação Profissional e
Tecnológica deve ser construído a partir de dois eixos norteadores essenciais: o
trabalho como princípio educativo e a pesquisa como princípio pedagógico. Estes
dois princípios: o princípio educativo do trabalho, e o princípio pedagógico da
pesquisa, devem estar presentes em toda a Educação Básica e, de modo especial, na
Educação Profissional Técnica de Nível Médio, em todas as suas formas de oferta e
de organização. (BRASIL, 2013, p. 213, grifo do autor).

Nesse sentido, podemos remeter à visão de Pistrak (2015) ao considerar a
necessidade de articulação da ciência e tecnologia com os princípios marxianos que apontam
o grande desafio da ciência enquanto força humanizadora. Isso passa pela construção
gradativa da apropriação dos seus resultados sociais de modo positivo, e não mais voltados
para os interesses do poder privativo do capital. Não podemos negar os princípios iluministas
até então no seu pensamento, que entende a ciência como uma conquista da humanidade e que
deve estar a serviço da coletividade. Para Marx e Pistrak, a articulação entre o trabalho e a
educação seria a condição fundamental para os processos da formação humana no seu sentido
omnilateral. Portanto, o que se problematiza aqui é a importância da práxis humana como
elemento formativo. Temos, portanto, o advento do trabalho como princípio educativo no seu
sentido mais geral e positivo. A esse respeito, as Diretrizes Curriculares, mencionando o
Parecer de CNE/CEB n.º 05/2011, referente às Diretrizes Curriculares para o Ensino Médio,
assim se expressam acerca do trabalho como princípio educativo:
A concepção do trabalho como princípio educativo é a base para a organização e
desenvolvimento curricular em seus objetivos, conteúdos e métodos. Considerar o
trabalho como princípio educativo equivale a dizer que o ser humano é produtor de
sua realidade e, por isto, dela se apropria e pode transformá-la. Equivale a dizer,
ainda, que é sujeito de sua história e de sua realidade. Em síntese, o trabalho é a
primeira mediação entre o homem e a realidade material e social. O trabalho
também se constitui como prática econômica porque garante a existência,
produzindo riquezas e satisfazendo necessidades. Na base da construção de um
projeto de formação está a compreensão do trabalho [...] ontológico e histórico.
(BRASIL, 2013, p. 231).
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Essa colocação dá uma incumbência ao professor para mediar a aprendizagem das
relações do trabalho e educação, com o objetivo de formar o educando para a compreensão do
sentido duplo do trabalho e suas implicações para a formação omnilateral ainda mesmo no
seio da sociedade capitalista. Por conseguinte, é papel do professor a responsabilidade de
encontrar uma prática que proporcione a superação do falso esclarecimento, trazendo à luz a
necessidade de pensar uma relação entre trabalho e educação que perpasse o domínio
operacional do capital e volte-se para a dimensão humana do homem com a assimilação e a
articulação dos saberes científicos, tecnológicos e da cultura para a construção de um novo
modo de formação profissional e tecnológica.
Isso nos remete aos problemas enfrentados pelos educadores socialistas na
implantação da Escola Politécnica, quando apontavam o despreparo dos professores para
assumir a função extremamente importante de transcender o conteúdo transmitido na escola
clássica, rompendo com o abismo entre teoria e prática, o que se daria a partir da centralidade
do trabalho direcionado para a coletividade.
Neste momento, convém a seguinte indagação: como os nossos educadores irão
desenvolver essa função no processo de formação dos seus alunos, diante do que está
proposto nas Diretrizes Curriculares, pensado sob as bases do pensamento marxiano na
perspectiva do materialismo histórico-dialético, se as Instituições de Ensino Superior não
estiverem atreladas e compromissadas a essa concepção de formação? Em síntese, como seria
a construção teórico-didática na perspectiva da formação omnilateral como um espaço onde
se praticaria a articulação que tanto desejamos entre teoria e prática, para se alcançar a
assimilação do trabalho socialmente útil em que o trabalhador adquire mais tempo livre para o
convívio social e a possibilidade de diversos aprendizados com integração dos saberes
aplicados à sua vida social?
Segundo Kuenzer (2002), o currículo integrado deve ter como objetivo precípuo
possibilitar uma formação que ofereça uma educação que contemple todas as formas de
conhecimento produzidas pela atividade humana, bem como viabilizar o acesso ao
conhecimento científico acumulado pela humanidade e adquirido pelos educandos no
cotidiano das suas relações culturais e materiais. Dessa forma, o currículo integrado
possibilita aos educandos ampliar a sua visão de mundo e a compreensão da realidade em sua
totalidade, dando condições necessárias para intervir no processo de melhoria da sociedade,
para que assim estes não sejam manipulados como uma mercadoria para atender aos
interesses do capital, porquanto a relação do trabalho, da ciência, da tecnologia e da cultura,
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quando utilizados de forma desarticulada dos fenômenos sociais, provoca uma alienação e
condiciona o homem à lógica da reprodução.
Em contraposição aos interesses do capital, podemos perceber que houve o
interesse e a abertura por parte dos governos do ex-presidente Lula e da ex-presidente Dilma
para se pensar uma educação visando reverter o caráter do ideal mercadológico da Educação
Profissional disseminada na histórica da educação brasileira. As Diretrizes Curriculares de
2013 trazem essa necessidade.
A educação para o trabalho não tem sido tradicionalmente colocada na pauta da
sociedade brasileira como um direito universal. O não entendimento dessa
abrangência da Educação Profissional na ótica dos direitos universais à educação e
ao trabalho, associando a Educação Profissional unicamente à “formação de mão de
obra”, tem reproduzido o dualismo existente na sociedade brasileira entre as
chamadas “elites condutoras” e a maioria da população trabalhadora. Como a
escravidão, no Brasil, infelizmente, perdurou por mais de três séculos, esta trágica
herança cultural reforçou no imaginário popular essa distinção e dualidade no
mundo do trabalho, a qual deixou marcas profundas e preconceituosas com relação à
categoria social de quem executava trabalho manual. Independentemente da boa
qualidade do produto e da sua importância na cadeia produtiva, esses trabalhadores
sempre foram relegados a uma condição social inferior. (BRASIL, 2013, p. 208).

Não podemos desconsiderar que o currículo da Educação Profissional está
impregnado do caráter ideológico dominante. Frequentemente, assume uma postura repleta de
boas intenções, às vezes explícitas, outras vezes implícitas, nas entrelinhas. Segundo Benfatti
(2011), é ingênuo, portanto, não considerar suas dimensões política, cultural e econômica. O
que é produzido na escola não está isolado da macroestrutura organizacional da sociedade. As
opções e definições que erguem um currículo contêm os elementos histórico-sociais da sua
comunidade e, mesmo na alienação, há uma representação ideológica como podemos ver na
citação acima.
As concepções conversam entre si sobre os processos históricos arraigados nos
espaços escolares presentes nas relações que permeiam esses espaços, ora favorecendo a luta
pela resistência, ora pela rendição, tornando-se dominados pela relação de poder. Partindo da
visão marxiana, o currículo, no seu aspecto mais geral, pode apresentar duas vertentes: ou vai
preparar o indivíduo para perceber a sua situação de subordinação buscando a sua superação,
ou vai adestrá-lo ao ponto de se submeter ao sistema que lhe é imposto.
No seu sentido geral, a organização curricular aponta precedentes para a definição
sociológica e política formada também pelos instrumentos que regem a escola, como, por
exemplo, projeto pedagógico, disciplinas, conteúdos, planejamentos, etc. Nesse contexto,
o currículo não está isento das manifestações culturais, políticas e econômicas. Por isso, não
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se pode caracterizá-lo como um elemento neutro, pois está imbricado de muitas relações. O
currículo é, portanto, um produto político e, quando os agentes que fazem parte desse quadro
compreendem essa dimensão, tornam-se capazes de identificar suas contingências e os
elementos que prevalecem na sua identidade.
Em relação à organização curricular do Ensino Médio Integrado à Educação
Profissional, esta tem a finalidade de favorecer a articulação entre teoria e prática mediada
pelo princípio educativo e interposta pelos eixos tecnológicos que auxiliam no processo de
integração dos conhecimentos relacionados à educação e ao trabalho. Isso ocorre por meio da
ciência, da tecnologia e da cultura, valorizando o conhecimento científico para a formação
integral do ser humano, proporcionando-lhe as condições necessárias para que perceba a
posição que ocupa no sistema produtivo, a fim de que assim possa se posicionar criticamente,
compreendendo as suas relações para transformar a sua realidade.
A formação integrada (omnilateral) volta-se para a superação histórica da divisão
social do trabalho. Em vista disso, está além da produção de mão de obra para o mercado de
trabalho, constituindo-se como uma necessidade para a educação escolar, pois não há como
elaborar e desenvolver os currículos escolares sem que firmemos o trabalho como princípio
educativo partindo da dimensão positiva e da relação trabalho e educação, exposta no capítulo
anterior.
Percebe-se o esforço, por parte dos que contribuíram para a elaboração das
diretrizes curriculares de 2013, de inserir a concepção da integração entre trabalho e educação
voltada para a formação humana e cultural, a fim de suprir a lacuna existente na formação da
classe da trabalhadora. Tentou-se transcender o pensamento ideológico de que a educação
profissional deve preparar apenas para atender as demandas do mercado de trabalhado regido
pela égide do capitalismo, desconsiderando a integração dos conhecimentos gerais da
educação profissional. A respeito dessa questão, Ciavatta (2005, p. 2), comentando a posição
de Gramsci, faz as seguintes colocações:
O que é integrar? É tornar íntegro, tornar inteiro, o quê? A palavra toma o sentido
moral em alguns usos correntes. Mas não é disto que se trata aqui. Remetemos o
termo ao seu sentido de completude, de compreensão das partes no seu todo ou da
unidade no diverso, de tratar a educação como uma totalidade social, isto é, nas
múltiplas mediações históricas que concretizam os processos educativos. No caso da
formação integrada ou do ensino médio integrado ao ensino técnico, queremos que a
educação geral se torne parte inseparável da educação profissional em todos os
campos onde se dá a preparação para o trabalho: seja nos processos produtivos, seja
nos processos educativos como a formação inicial, como o ensino técnico,
tecnológico ou superior. Significa que buscamos enfocar o trabalho como princípio
educativo no sentido de superar a dicotomia trabalho manual/trabalho intelectual de
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incorporar a dimensão intelectual ao trabalho produtivo, de formar trabalhadores
capazes de atuar como dirigentes e cidadãos.

Na concepção de Ramos (2011), o currículo integrado é uma relação entre partes e
totalidade. Ele organiza o conhecimento e desenvolve o processo de ensino-aprendizagem de
forma que os conceitos sejam interpretados como sistema de relações históricas e dialéticas
que

constituem

uma

totalidade

concreta.

Esta

concepção

compreende

que

as

disciplinas escolares são responsáveis por viabilizar os conhecimentos construídos em sua
especificidade histórica como as determinações mais particulares dos fenômenos que,
relacionadas entre si, permitem compreendê-los. É importante aludir que o trabalho, a ciência
e a cultura são dimensões da vida humana que devem ser integradas ao currículo, tendo o
trabalho como princípio educativo.
A partir do exposto pelos autores, temos que fazer o seguinte questionamento:
como será possível colocar em prática o currículo integrado na proposta da formação humana
omnilateral considerando as Diretrizes Curriculares Nacionais do Ensino Médio Integrado
(DCNEM)? Como ofertar uma formação integrada pautada no currículo integrado exposto no
DCNEM que ainda está imbuída do neoliberalismo? Novamente chegamos à questão da
formação de professores.
Segundo Kuenzer (2013), o processo de globalização e o neoliberalismo fazem
parte da sociedade brasileira. A escola não é autossuficiente para lutar contra o capitalismo,
há uma competitividade excessiva e uma segregação em massa das classes trabalhadoras, que,
na maioria das vezes, não tem acesso ao conhecimento científico e tecnológico.
Para efetivar a integração no currículo, é preciso se munir de clareza metodológica
e possibilitar as condições necessárias para sua efetivação. Para tanto, a integração deriva de
espaços de formação e planejamento que possibilitem sua concretização. A articulação das
disciplinas e áreas, vivenciadas pelos docentes em suas escolas, caminha para a socialização e
a integração curricular. O modelo linear de organização curricular setoriza o trabalho docente
e desfavorece a atividade coletiva. É importante ressaltar que, na organização do currículo
integrado, o planejamento deve ser participativo em maior intensidade, requerendo mais
esforços, já que solicita mais tempo e espaço para as discussões e acertos, que devem ser
coletivos.
No contexto atual da educação profissional brasileira, é notória alguma
semelhança com a proposta da educação politécnica pensada por Marx e concretizada pelos
educadores soviéticos no período da revolução, quando se organiza o currículo do ensino
médio integrado à educação profissional por eixos norteadores essenciais, tendo o trabalho
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como princípio educativo e a pesquisa como princípio pedagógico. Não podemos deixar de
mencionar a deficiência apresentada na proposta de Educação Profissional Integrada ao
Ensino Médio no tocante à concepção a ser seguida sobre o princípio educativo do trabalho:
ora se mostra voltado para atender, com especificidade, as necessidades do mercado, ora para
proporcionar a humanização dos processos do trabalho numa perspectiva de levar a
emancipação da classe trabalhadora. Ou seja, implica dizer que existe um campo de disputa
ideológica e econômica na referida proposta.
Poderíamos tomar o exemplo de Pistrak que, na União Soviética, conseguiu
apresentar como realmente deve ser na prática a execução do ensino politécnico,
diferentemente das Diretrizes Curriculares do Ensino Médio Integrado à Educação
Profissional Brasileira, que não demonstra, de maneira clara, como de fato deve ser aplicada a
educação profissional integral na perspectiva omnilateral e interligada à tecnologia, às
ciências e à cultura, tomando o trabalho como princípio educativo no seu sentido positivo.
É preciso mencionar que a forma como o princípio educativo do trabalho é
abordado nas diretrizes curriculares do Ensino Médio Integrado à Educação Profissional não
especifica qual dimensão de fato deve ser seguida: se o seu aspecto positivo ou o seu aspecto
negativo, como salientamos anteriormente. Desse modo, demonstra uma inconstância no seu
aspecto ideológico por tentar atender a dois interesses: uma educação na perspectiva mais
humanista, pautada nos princípios da omnilateralidade; e, ao mesmo tempo, pautada nos
princípios do capital, como podemos ver a seguir:
Assim, a formação humana se expressa com base na integração de todas as
dimensões da vida no processo educativo, visando à formação omnilateral dos
sujeitos. Essas dimensões são o trabalho, a ciência, a tecnologia e a cultura. O
trabalho compreendido como realização humana inerente ao ser (sentido ontológico)
e como prática econômica (sentido histórico, associado ao modo de produção); a
ciência e a tecnologia compreendidas como os conhecimentos produzidos pela
humanidade e que possibilitam o contraditório avanço das forças produtivas; e a
cultura, que corresponde aos valores éticos, estéticos e políticos, são orientadores
das normas de conduta da sociedade. (BRASIL, 2013, p. 243).

Essa concepção demonstrada na citação perde a sua força no campo de disputa
ideológica quando não é dada a devida importância ao processo formativo, ficando à margem
de uma formação que possa relacionar educação e trabalho, favorecendo o equívoco de
interpretação que podemos encontrar no que diz respeito ao princípio educativo: se no sentido
positivo ou negativo do trabalho.
Daí a preocupação deste estudo no sentido de contribuir para a ênfase do duplo
sentido do trabalho, do princípio educativo e da politecnia; contido, consequentemente, na
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relação educação e trabalho, bem como nas suas implicações para a compreensão da Escola
Politécnica no seu duplo aspecto: positivo e negativo. Retomando o que já foi dito: positivo,
na perspectiva defendida por Marx como uma alternativa de superação da formação
polivalente nos moldes do capital; negativo, quando visa preparar o aluno somente para o
mercado do trabalho nos parâmetros do capitalismo.
Vale ressaltar que a Educação Politécnica, no seu sentido positivo, visa à
preparação do cidadão, à formação humana em todas as suas dimensões – física, mental,
intelectual, afetiva, estética, política e prática –, relacionando educação e trabalho no seu
aspecto omnilateral. Já no seu sentido negativo, ela ocorre quando o indivíduo assume no
capitalismo a função de polivalente, que executa diferentes tarefas e que usa o seu domínio
tecnológico para atender a lógica do mercado. Podemos nos nortear pela experiência da
educação socialista para tentar encontrar a direção e as alternativas para se ofertar uma
educação integral omnilateral, vislumbrando a possibilidade de ascensão da classe
trabalhadora em busca da concretização da sua formação e realização, possibilitando aos
trabalhadores melhores condições na sociedade.
A escola necessita retomar sua função de transformar a realidade. Entretanto,
conseguir atender a expectativa daqueles que procuram a escola pública numa perspectiva de
formação integral, formação humana, conforme exigem os fundamentos pedagógicos do
Ensino Médio Integrado, requer um investimento na formação dos professores, pois não basta
apenas uma reorganização curricular.
Vimos que, para Pistrak (2015), não basta reformular o currículo se os professores
não estão sendo formados nessa perspectiva omnilateral, em que se favorece o
desenvolvimento da criatividade pedagógica dos professores. Mais que educadores por ofício,
os professores devem estar mergulhados no espírito revolucionário, transformando-se assim
em verdadeiros agentes transformadores. Contudo, para que isto seja possível, os professores
devem ser estimulados e preparados para dominar as teorias pedagógicas que permitam
refletir sobre a prática, bem como ter liberdade de ação para construir e reconstruir práticas e
métodos que comunguem com a formação humana integral. Essa necessidade será tematizada
no próximo capítulo no qual debateremos sobre a formação de professores para atuarem no
Ensino Médio Integrado à Educação Profissional.
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4 O PROJETO PEDAGÓGICO E A ESTRUTURA CURRICULAR DO CURSO DE
LICENCIATURA EM QUÍMICA DA UFC E DO CURSO DE LICENCIATURA
EM FÍSICA DO IFCE: UMA ANÁLISE DO SEU CARÁTER FORMATIVO
Iniciaremos este capítulo demonstrando a trajetória das políticas públicas de
formação inicial para professores referente ao Ensino Médio Integrado à Educação
Profissional no Brasil para termos uma visão panorâmica acerca dessa modalidade de ensino
no nosso país, ressaltando seus principais marcos referentes à política de formação de
professores. No Brasil, essa problemática ainda é interpretada no cenário nacional com
particular gravidade e traz consigo resquícios de uma construção histórica da política de
formação de professores. É preciso considerar que há ainda uma grande demanda de
professores no país, como mostram os dados de Moura (2010) ao apresentar um panorama
no qual há carência de 235.000 professores para o Ensino Médio no Brasil que tenham
formação pedagógica em nível de licenciatura, principalmente em Física, Química,
Matemática e Biologia. Essa situação se agrava quando pensamos na carência de professores
formados numa perspectiva omnilateral (integral) para atuarem no magistério como agentes
da transformação social.
Diante dessas considerações, apresentamos um panorama da formação inicial de
professores ofertada no Curso de Química da Universidade Federal do Ceará (UFC) e do
Curso de Física do Instituto Federal do Ceará (IFCE). Aqui, buscaremos identificar
nexos entre a formação inicial de professores ofertada na UFC, por ser considerada uma
instituição precursora no estado do Ceará na formação inicial de professores, e no IFCE, por
ser uma instituição que recentemente passou a ofertar cursos de licenciatura; além disso, por
também ser uma instituição com tradição na educação profissional.
Faremos uma análise da formação ofertada nessas instituições pesquisadas
verificando seu Plano de Desenvolvimento Institucional, seu Projeto Pedagógico e a
Estrutura Curricular de cada Curso, a fim de observarmos a sua relação com o Ensino Médio
Integrado (EMI), partindo do conceito de formação integrada na perspectiva da formação
omnilateral, fundamentada na concepção marxiana no sentido de formar o ser humano nos
seus aspectos físico, mental, cultural, político, científico e tecnológico. Portanto, nessa seção
de estudos, apresentaremos as análises documentais citadas acima, pois tais documentos nos
permitem tanto ter uma visão das instituições envolvidas quanto da situação didáticopedagógica na estrutura dos cursos em questão. Pautaremos as nossas análises nas categorias
que norteiam a pesquisa: Ensino Médio Integrado, Formação Omnilateral e Formação
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Docente, almejando identificar quais as concepções e currículos fundamentam essas
categorias nesses documentos institucionais.
Desse modo, ao analisarmos os currículos dos cursos de licenciatura em Química
e em Física, bem como seus Projetos Pedagógicos, iremos verificar a existência ou não da
integração entre as disciplinas específicas e pedagógicas, assim como identificar se os
currículos estão contemplando a formação para atuar no EMI e como esta se apresenta nas
Diretrizes Curriculares Nacionais. Partiremos dos seguintes questionamentos: que formação a
UFC e o IFCE ofertam aos futuros docentes? Quais as concepções que fundamentam essa
formação para atuar no Ensino Médio Integrado à Formação Profissional? Para complementar
as reflexões dessas indagações, concluiremos este capítulo dissertando sobre o perfil do
egresso dos cursos de licenciaturas em Química e em Física da UFC e do IFCE,
respectivamente, verificando a presença ou ausência de formação para o ensino médio
integrado à educação profissional.
4.1 Trajetória das políticas públicas de formação inicial para professores: Ensino
Médio Integrado à Educação Profissional no Brasil
Iniciando este capítulo, sentimos a necessidade de assinalar os principais marcos
das políticas de formação inicial de professores no Brasil, objeto central da problemática da
nossa pesquisa. Buscamos discutir o assunto, apreendendo aspectos que consideramos
importantes para o entendimento da temática abordada. Aqui partimos do seguinte
questionamento: a formação inicial de professores está a serviço de quem e de quais
interesses? Há cursos capazes de formar docentes preparados para ser multiplicadores de
uma formação omnilateral? Essa problemática é interpretada ainda no cenário nacional
brasileiro com particular gravidade e traz consigo resquícios de uma construção histórica dos
cursos de formação de professores. Como consequência do processo histórico, observa-se a
carência de professores formados numa perspectiva integral para atuarem no magistério
como agentes da transformação social.
No Brasil, essa problemática é antiga, vamos mencionar, porém, algumas
considerações a partir da década de 1970. Foi nela que ocorreu o movimento pela
reestruturação dos cursos de formação de professores, iniciando-se pelo Curso de Pedagogia,
que foi o gatilho do movimento e, consecutivamente, estendeu-se também aos outros cursos
de licenciatura. No entanto, foi a partir de 1980 que o movimento obteve mais intensidade e
maior destaque.
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Na I Conferência Brasileira de Educação do Comitê Nacional Pró-Formação do
Educador, em São Paulo, a conhecida proposta de Valnir Chagas objetivava as alterações
nos cursos de formação de professores. Podemos destacar que a preocupação mais efetiva
com a formação dos professores é ainda muito recente na história da educação do nosso país.
Esse comitê teve papel fundamental na articulação das atividades de professores e
alunos voltados para a reformulação dos cursos de formação docente no Brasil. Como já
frisamos, os primeiros debates vislumbravam apontar as modificações necessárias no
currículo de Pedagogia e, depois, nos demais cursos de licenciatura. No entanto, a falta da
integração das licenciaturas com a realidade onde os licenciados iriam atuar era um grande
desafio a ser superado, constituindo-se num dos maiores dilemas enfrentados pelos cursos de
formação inicial de professores, ocasionando um descompasso entre os sistemas que
formavam os docentes e aqueles que os absorviam. Tal contexto tem remetido claramente à
separação entre teoria e prática existente nos cursos de formação de professores.
Comecemos esse debate a partir da implantação da Política Nacional de
Formação de Professores ainda bastante recente no nosso país, tendo como objetivo a
valorização da formação de professores para as diversas modalidades de ensino. No caso da
Educação Básica11, por exemplo, os cursos de formação de professores que atuam nos seus
níveis de ensino (da Educação Básica) têm sido objeto de inúmeras reflexões, sobretudo a
partir da década de 1990, com a aprovação da Lei n.° 9.394/96 – Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional (LDB). Essa lei determina, no seu artigo 62, que a formação de docentes
para atuar na Educação Básica se fará em nível superior, em curso de licenciatura, de
graduação plena, em universidades e institutos superiores de educação, admitindo-se apenas
a formação mínima de nível médio na modalidade Normal para o exercício do magistério na
Educação Infantil e no primeiro segmento do Ensino Fundamental. Estipulou, no seu artigo
87, parágrafo 4º, uma meta com o prazo de uma década (1996 a 2006) para que todos
os professores da educação básica concluíssem o ensino superior, conforme reza o referido
artigo: “[...] até o fim da Década da Educação somente serão admitidos professores
habilitados em nível superior ou formados por treinamento em serviço” (BRASIL, 1996, p.
29). Após a finalização dessa meta, de acordo com o Educacenso de 200712, quase um
11

De acordo com a LDB 1996, a Educação Brasileira é divida em dois níveis: Educação Básica e Ensino
Superior. A Educação Básica compõe-se da Educação Infantil, do Ensino Fundamental e do Ensino Médio. As
modalidades que fazem parte da Educação Básica são estas: Educação de Jovens e Adultos, Educação
Profissional, Educação Especial, Educação à Distância, entre outras.
12
Segundo o Ministério da Educação (MEC), o Educacenso é uma ferramenta que viabiliza um panorama
detalhado da situação da Educação Brasileira. Por meio dele, é possível obter dados individualizados de cada
estudante, professor, turma e escola do país, das redes públicas Federal, Estaduais e Municipais e da rede
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terço dos professores da Educação Básica das redes pública e particular do Brasil ainda não
tinha a formação adequada: do total de 1,977 milhão de docentes, 636,8 mil (32,19%)
ensinavam sem formação em nível superior.
Em 2009, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira (INEP) percebeu que esse quadro estava mais crítico nas regiões mais pobres do
país. Entre os 600 mil professores da região Nordeste, metade não tinha ensino superior. Na
Bahia e no Maranhão, por exemplo, mais de 60% dos profissionais do magistério não
haviam cursado o ensino superior. Nos estados da região Norte, os docentes apenas
com ensino médio e fundamental somavam 76,3 mil, número que representa 45,98% do
total. Dos 70,7 mil professores do Pará, 39,7 mil, o que representa 56,14% do total,
apresentavam formação inadequada. Já no Sul, Sudeste e Centro-Oeste, a taxa média dos que
ensinam sem diploma universitário era de 20%, de um total de 1,213 milhão de docentes
(INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS, 2009).
Segundo Kuenzer (2011), esses dados do Censo de 2009 mostram que, além
dessa questão da formação, e também por falta dela, grande parte de professores lecionavam
disciplinas fora da sua área de formação. A título de exemplo, havia professores formados
em Matemática ministrando aulas de Física, Química, Biologia, etc. Nesse contexto,
atualmente, apenas 53% dos professores têm formação compatível com a disciplina que
lecionam no Ensino Médio Integrado. Kuenzer (2011) destaca, nos seus estudos, aspectos
relevantes apontados pelas pesquisas do INEP de 2009, demonstrando que a situação mais
crítica é a da disciplina de Física: apenas 25,7% têm formação específica na área. Química,
Língua Estrangeira e Artes têm, aproximadamente, 40% dos professores com formação
específica; nas demais disciplinas (Português, Biologia, Matemática, História, Geografia),
aproximadamente 77,2% possuem formação específica. Este é o percentual mais alto em
relação às outras disciplinas mencionadas. No geral, o percentual de professores com
formação específica fica entre 50% e 60%. Esses dados, por si sós, colocam em destaque a
necessidade intensiva de formação inicial de professores devido à meta do Plano Nacional de
Educação (PNE), que prevê a expansão de matrícula no ensino médio para jovens entre 15 e
17 anos, o que implica na elevação de 85% das matrículas nesta faixa etária. Com isso,
consequentemente, agrava-se o quadro de escassez de professores para atuar nessa
modalidade de ensino.

privada. Todo o levantamento de dados pelo sistema é realizado por meio da internet. A partir dos dados do
Educacenso, calcula-se o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), que também serve como um
indicador para a elaboração de políticas públicas.
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Outro dado de suma importância diz respeito à disparidade entre o número de
licenciados formados nos últimos 25 anos e o número desses licenciados que atuam, de fato,
na área da Educação Básica, uma vez que grande parte deles, em torno de 30% a 40%, passa
a exercer outra profissão, fora do magistério.
Apesar desses problemas, o Plano Nacional de Educação (PNE) especifica, em
seu diagnóstico, que a qualidade do ensino está relacionada à valorização dos profissionais
do magistério. Defende que a valorização só se concretizará por meio de uma política global
capaz de articular a formação inicial, as condições de trabalho, o salário, a carreira e a
formação continuada. No caso da formação inicial e continuada, estas devem receber uma
atenção especial das universidades que oferecem formação de docentes para atuar na
Educação Básica (BRASIL, 2013).
Muitos autores salientam que a melhoria da qualidade da Educação
Básica depende da formação de seus docentes, o que implica diretamente nas oportunidades
oferecidas a eles. Não podemos deixar de considerar que a melhoria na qualidade da
formação dos professores com nível superior também está diretamente ligada à qualidade da
escolarização que lhes foi oferecida no nível básico. A defasagem de escolaridade no
magistério é um dos problemas mais graves da educação brasileira e afeta diretamente os
resultados de indicadores que medem a qualidade do ensino. Os números revelam o
problema enfatizando que quanto maior o percentual de docentes com formação inadequada,
menor é a nota do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB13 (BRASIL,
2013).
Apenas uma minoria de estados, como Mato Grosso do Sul, São Paulo e Paraná,
sustentam os maiores percentuais de professores com ensino superior; eles estão
posicionados na parte de cima da tabela do IDEB, com notas que vão de 3,8 a 4,2. Esse fato
nos dá margem para identificar a necessidade urgente de uma política nacional de
professores capaz de atender as necessidades de todo o país. Contudo, apesar dessas
constatações, somente após um longo período de 13 anos (1996-2009), o Brasil percebeu que
havia chegado a hora de definir uma Política Nacional de Formação de Profissionais do
13

O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) é considerado um indicador nacional que viabiliza
o acompanhamento sistemático da qualidade da Educação Básica Brasileira. O IDEB é calculado por meio da
utilização da taxa de rendimento escolar (aprovação) e das médias de desempenho nos exames aplicados pelo
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP). É importante ressaltar que os
índices de aprovação são obtidos a partir do Censo Escolar, que é realizado anualmente. Já as médias de
desempenho são retiradas por meio dos indicadores dos resultados da Prova Brasil, aplicada nas escolas
municipais, como também do Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB), realizado a cada dois anos. O
IDEB tem a função de mensurar a qualidade do aprendizado nacional e estabelecer metas para a melhoria do
ensino.
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Magistério da Educação Básica. Instituiu-se assim o Decreto n.º 6.755, de 29 de janeiro
de 2009.
Essa política começou a ser delineada a partir do Decreto n.º 6.094, de 24 de
abril de 2007, que dispõe sobre a implantação do Plano de Metas e Compromisso Todos
pela Educação pela União Federal, em regime de colaboração com os municípios, o Distrito
Federal e os estados, e a participação das famílias e da comunidade mediante programas e
ações de assistência técnica e financeira, visando à mobilização social pela melhoria
da qualidade da Educação Básica. Esse decreto, que disciplinou esse Plano de Metas e
Compromisso, deu origem ao Termo de Cooperação entre o Ministério da Educação (MEC)
e as Redes Públicas de Educação Básica dos Municípios, dos Estados e do Distrito Federal,
prevendo apoio mediante assistência técnica ou financeira aos que o aderissem.
De acordo com o referido decreto, os estados, o Distrito Federal e os
municípios, com a adesão ao Plano de Desenvolvimento da Educação, deveriam elaborar um
diagnóstico minucioso da realidade e, a partir dele, desenvolver um conjunto de ações que
resultassem no Plano de Ações Articuladas (PAR), contendo diagnósticos dos sistemas
locais e as demandas por formação de professores. Assim, partindo das necessidades
apontadas pelos municípios, estados e Distrito Federal, por meio dos seus Planos de Ações
Articuladas, foi que surgiu a Política Nacional de Formação de Profissionais do
Magistério da Educação Básica, com a finalidade de organizar os cincos planos estratégicos
da formação inicial e continuada, com base em quesitos educacionais acordados nos Fóruns
Estaduais Permanentes de Apoio à Formação Docente.
Nesse contexto da Política Nacional de Formação de Profissionais do
Magistério da Educação Básica, foi instituído, por meio da Portaria Normativa n.º 9, de 30
de junho de 2009, o Plano Nacional de Formação dos Professores da Educação Básica
(PARFOR), que foi implantado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior (CAPES) em regime de colaboração com as Secretarias de Educação dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios e com as Instituições de Ensino Superior (IES). O
objetivo principal do programa é garantir que os professores em exercício na rede pública de
Educação Básica obtenham a formação exigida pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (1996), por meio da implantação de turmas especiais, exclusivas para os
professores em exercício que não tenham ainda a formação em nível superior ou que atuam
no magistério fora da sua área de formação (BRASIL, 2013).
Portanto, cumprindo o Decreto n.º 6.755/2009, o MEC delegou à CAPES a
responsabilidade pela indução, fomento e avaliação dos cursos no âmbito do PARFOR,
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ofertando todas as licenciaturas das áreas de conhecimento da Educação Básica, nas
modalidades presencial e à distância. À Diretoria de Educação Básica Presencial (DEB), de
acordo com a legislação, coube-lhe a incumbência de fornecer o suporte técnico
às Secretarias de Educação dos Estados e IES formadoras, para viabilizar a oferta de cursos e
de vagas, em atendimento à demanda dos professores da rede pública estadual e municipal
de Educação Básica.
No entanto, o Decreto n.º 6.755/2009 foi revogado, passando a valer o Decreto
n.º 8.752/2016, que traz, no art. 12, inciso VI, o estímulo ao desenvolvimento de
projetos pedagógicos que visem a promover desenhos curriculares próprios à formação de
profissionais do magistério para atendimento da Educação Profissional e Tecnológica.
Nesse novo decreto, podemos perceber a preocupação em formar também docentes para
atender à demanda da Educação Profissional, uma vez que, no decreto anterior, não se
contemplava, de forma específica, essa modalidade de ensino. O que implica dizer que se
reconheceu a carência de professores preparados para ensinar nessa modalidade na
perspectiva do Ensino Médio Integrado e articulado com as diretrizes curriculares da
Educação Profissional, tendo o trabalho como princípio educativo no seu sentido positivo.
No período de fevereiro a março de 2009, a Diretoria de Educação Básica
Presencial (DEB) promoveu um programa de reuniões de trabalho na CAPES com
as Secretarias de Educação dos Estados e respectivas Instituições Formadoras. A partir dessas
reuniões, concretizaram-se os diagnósticos da demanda por formação de professores e o
planejamento das ofertas de cursos e vagas, consolidadas em planilhas das IES públicas, a fim
de subsidiar o MEC na programação orçamentária dos recursos de fomento à formação
inicial.
Em 2013, havia mais de 2,1 milhões de professores atuando na Educação
Básica no Brasil. Dentre os vários aspectos levantados no Censo Escolar, destaca-se o nível
de formação dos docentes. Observa-se a melhoria da proporção de docentes com formação
superior referente ao Censo Escolar de 2009, conforme tabela abaixo:
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Tabela 1 – Número de docentes atuando na Educação Básica e proporção por grau de
formação, Brasil (2007-2013)

Fonte: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (2014).

Gráfico 1 – Educação Infantil – percentual de docentes por grau de
formação em turma de etapa única, Brasil (2013)

Fonte: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (2014).
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Gráfico 2 – Educação Fundamental – anos iniciais – percentual de
docentes por grau de formação em turma de etapa única, Brasil
(2013)

Fonte: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (2014).

Gráfico 3 – Educação Fundamental – anos finais – percentual de
docentes por grau de formação em turma de etapa única, Brasil
(2013)

Fonte: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (2014).
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Gráfico 4 – Ensino Médio – percentual de docentes por grau de
formação em turma de etapa única, Brasil (2013)

Fonte: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (2014).

De acordo com o INEP, a tabela e os gráficos acima demonstram que o nível de
formação melhora quanto mais elevado for o nível da etapa de atuação do professor na
Educação Básica. Portanto, podemos inferir que uma das formas de melhoria da qualificação
dos docentes se dá pelo incentivo à sua formação em cursos de nível superior.
Embora o Censo Escolar de 2013 apresente dados significativos sobre o aumento
de professores com formação superior, ainda não se tem a garantia de uma efetiva qualidade
de ensino na educação pública. No entanto, é relevante ressaltar que as reformas educacionais
têm ocasionado mudanças para os docentes e/ou futuros docentes.
É preciso chamar a atenção para os dilemas pertinentes à questão da formação de
professores, que não pode ser dissociada do problema das condições de trabalho que envolve
a carreira docente, em cujo âmbito devem ser equacionadas as questões do salário e da
jornada de trabalho em virtude da precarização da docência. Nesse contexto, os professores
são colocados em situações de vulnerabilidade, já que são obrigados, pela carência do sistema
de ensino, a atender a demanda advinda da expansão deste, a trabalhar sem formação
adequada e sem formação pedagógica em diversas áreas. Esses fatos lhes geram um
sobretrabalho, comprometem a qualidade de ensino e, consequentemente, a qualidade de
aprendizagem dos alunos. Com efeito, as condições precárias de trabalho interferem na ação
dos professores, mesmo estes sendo bem formados, o que raramente acontece. Essa situação
gera um círculo vicioso, uma vez que as condições precárias dificultam também uma boa
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formação. Temos a convicção de que as boas políticas de formação de professores têm a sua
pertinência e colaboração na melhoria da qualidade do ensino público; porém, é preciso
atentar tanto para a qualidade de formação das licenciaturas como para as condições objetivas
do ensino do professor em sala de aula, além das condições objetivas no decorrer da sua
formação.
Tentamos refletir sobre a formação inicial de professores e identificar as relações
imbricadas nesse processo que entrava a relação direta com a qualidade e a melhoria da
educação pública no Brasil. Vimos que somente criar políticas que favoreçam a formação de
professores para prepará-los para a docência não é uma total garantia para alcançar um ensino
de qualidade, se, em contrapartida, não existir a valorização do professor e se não lhe forem
dadas as condições necessárias para o exercício da sua profissão.
É importante sinalizar que os dilemas aqui apresentados no decorrer da discussão
em torno da formação inicial de professores são referentes aos problemas enfrentados nos dias
atuais. Dentre eles, o advento das inúmeras transformações sociais, o crescimento econômico
e tecnológico, provocando transformações no mundo do trabalho e, consequentemente, o
crescimento da sua precarização. A nossa crítica vai além da culpabilização das instituições
formadoras de professores, dos currículos e da valorização da profissão docente, pois todo o
contexto de exploração que aí tem lugar decorre do modo de produção capitalista, que
sobrevive em virtude da exploração do homem pelo homem.
Outro ponto enfrentado nos programas de formação inicial é que as políticas e os
programas aí estabelecidos não permitem agregar as posições e as demandas da comunidade
civil. Dessa forma, não se aproveitam propostas que vêm sendo implementadas e são mais
integradas à necessidade da população. O baixo investimento financeiro constitui-se também
em outro fator que se agrava com a promulgação da Lei n.º 11.741/2008, que integra o Ensino
Médio à Educação Profissional, pois essa modalidade de ensino necessita do professor com
habilidades que lhe permitam fazer a integração entre os saberes que envolvem a relação
trabalho e educação na perspectiva da formação omnilateral.
Trouxemos um panorama geral da problemática enfrentada na formação inicial de
professores no Brasil. Agora abordaremos o aspecto específico da pesquisa, o qual envolve a
formação inicial de professores na UFC e no IFCE. Analisaremos dois cursos de licenciatura
– Química da UFC e Física do IFCE – para identificar se a formação docente que está sendo
ofertada nessas instituições está formando professores na perspectiva da concepção integral
(omnilateral) presente na modalidade do Ensino Médio Integrado à Educação Profissional,
que delega a tarefa da integração entre educação e trabalho, pautada na concepção do trabalho
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como princípio educativo, no seu sentido positivo, como base para a organização e o
desenvolvimento curricular em seus objetivos, conteúdos e métodos. Nesse aspecto, considera
o trabalho como princípio educativo na perspectiva de que o ser humano é produtor da sua
realidade e, por isto, dela se apropria e pode transformá-la. Assim sendo, é sujeito da sua
própria história e da sua realidade. Nesse contexto, o trabalho é a primeira mediação entre o
homem e a realidade material e social, constituindo-se como prática social porque garante a
existência, produzindo riquezas e satisfazendo as necessidades. Portanto, na base da
construção de um projeto de formação, está a compreensão do trabalho no seu sentido
ontológico e histórico.
O que pretendemos com nossas análises, que apresentaremos nos próximos
tópicos, é contribuir apontando caminhos para se buscar uma integração entre as políticas
educacionais, Diretrizes Curriculares do Ensino Médio Integrado à Educação Profissional
com as instituições formadoras, visando promover uma integração entre elas para que estejam
alinhadas com as habilidades requeridas dos professores para atuar nessa modalidade de
ensino. Desse modo, abre-se espaço para questionamentos a respeito da concepção
de formação de professores que incidem sobre esse lócus formativo, verticalizando-se na
seguinte questão: qual seria a concepção de formação de professores defendida na UFC e no
IFCE? Assim, buscaremos verificar a concepção de formação de professores presente nos
discursos políticos que recaem sobre o Ensino Médio Integrado (EMI) nas diretrizes
curriculares, especificamente no currículo da UFC e do IFCE, no Curso de Química e de
Física, respectivamente. Procurar-se-á verificar se existe uma relação entre a formação
ofertada e o EMI, conforme está proposto no Decreto n.º 8.752/2016, pois este já sinaliza essa
necessidade de estímulo ao desenvolvimento de projetos pedagógicos que visem promover
desenhos curriculares próprios à formação de profissionais do magistério para o
atendimento da Educação Profissional e Tecnológica. Essa questão será o foco dos próximos
tópicos.
4.2 Um panorama da formação inicial de professores ofertada na Universidade Federal
do Ceará no Curso de Licenciatura em Química
Iniciaremos esta seção apresentando um breve histórico de atuação da
Universidade Federal do Ceará (UFC), um dos lócus da pesquisa documental, para
compreendermos a sua trajetória na formação docente no estado do Ceará, considerando os
seus 62 anos de tradição acadêmica. A UFC foi criada pela Lei n.º 2.373, em 16 de dezembro
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de 1954. Sua fundação foi concretizada no ano de 1955, com a junção da Escola de
Agronomia, Faculdade de Direito, Faculdade de Medicina, Faculdade de Farmácia e de
Odontologia. Posteriormente, direcionou também a sua atuação para Cursos de Formação de
Professores, criando os Cursos de Licenciaturas.
Na expansão da UFC, podemos ressaltar a criação de cursos na graduação nas
modalidades de bacharelado e, principalmente, de licenciatura devido à demanda do Ensino
Médio, de onde advêm as necessidades de ampliação de vagas a fim de formar profissionais
para atuar no magistério. No Ceará, essa realidade é posta por causa das deficiências
estruturais do Ensino Médio no estado.
Nesta pesquisa, como já frisamos, iremos nos deter especialmente no Curso de
Licenciatura em Química Presencial na modalidade Licenciatura, que foi reconhecido pelo
Decreto-lei n.º 3.866, de 25 de janeiro de 1961. Em 1962, foi realizado o primeiro vestibular
do curso e, juntamente com a Licenciatura em Química, foram criados também os cursos de
Matemática e Física. É importante mencionar que, inicialmente, as condições físicas do Curso
de Licenciatura em Química era precárias, pois não havia espaços para as coordenações de
curso e nem tampouco para secretaria específica. No entanto, na década de 1990, foram
instaladas todas as coordenações em espaços físicos adequados às necessidades de cada curso,
contando ainda com o auxilio tecnológico e com a implementação dos serviços de
informática, o que contribuiu para a melhoria do funcionamento do curso.
No ano de 1995, a instituição passa a ofertar o Curso de Química noturno na
modalidade Licenciatura devido à autorização do Ministério da Educação (MEC), que apoiou
a criação dos cursos de licenciaturas noturnos, principalmente nas áreas de Química, Física,
Matemática e Biologia. Sua efetivação deu-se por meio da prerrogativa das pesquisas
realizadas pela Fundação de Pesquisa Cearense da UFC, que demonstrava, através de seus
estudos, a necessidade de disponibilizar o curso no período noturno, no Campus do Pici, a fim
de atender à demanda de professores nos anos finais do Ensino Fundamental e no Ensino
Médio, tentando assim suprir a carência regional de professores nesses níveis de ensino.
É importante ressaltar que, na época da implantação do curso noturno, houve
opiniões opostas à sua efetivação, pois alguns docentes do Centro de Ciências alegavam a
falta de estrutura e de corpo docente – acrescente-se também a questão da insegurança no
campus. No entanto, esses argumentos não impediram a efetivação do Curso de Licenciatura
em Química noturno. O seu primeiro vestibular ocorreu no mesmo ano da efetivação do
curso, sediado no Centro de Ciências (nas dependências dos departamentos de Química
Orgânica e Inorgânica e Química Analítica e Físico-Química), localizado no Campus do Pici.
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O curso iniciou ofertando 40 vagas anuais, com a carga horária de 2.505 horas/aula, composto
por 167 créditos. Nessa época, o Projeto do Curso visava oferecer uma formação de
conteúdos específicos e pedagógicos relacionados à teórica e à prática, com ênfase na atuação
das necessidades do currículo secundário.
Em 1996, com a aprovação da nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (LDB), foi priorizada a realização da revisão curricular do Projeto do Curso de
Química, para deixá-lo alinhado com as novas exigências legais da LDB. Em consequência da
reestruturação do Projeto, direcionado conforme a nova legislação educacional, no ano de
2000 o Curso de Licenciatura em Química foi avaliado pela Comissão do MEC. No quesito
condições de ofertas do curso, obteve aprovação da Comissão, que apontou condições muito
boas de oferta.
Abordando o estudo documental relativo ao objeto da nossa pesquisa,
apresentaremos, a partir de agora, os dados adquiridos por meio dos documentos
institucionais relativos ao Curso de Licenciatura em Química da UFC. Relacionaremos,
nesta seção, as questões que estamos tratando com as seguintes categorias: Ensino Médio
Integrado, Formação Omnilateral e Formação Docente, enfatizando o currículo componente
do Curso de Licenciatura em Química, que direciona o processo formativo. Aqui,
apresentaremos o Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI (2013-2017), o Projeto
Pedagógico do Curso e o Currículo do Curso de Licenciatura em Química da Universidade
Federal do Ceará, utilizando os autores que auxiliaram o potencial crítico dessa discussão.
O Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da UFC foi elaborado em 2013,
em curso até 2017. Seu fundamento decorre do Programa Educação Superior do Plano
Plurianual do Governo Federal (2012-2015). Sua concepção fundamentou-se nos seguintes
princípios que pautaram as suas ações: autonomia universitária, gestão democrática,
gratuidade do ensino público e compromisso social com o propósito de constituir uma
conduta de respeito aos mais elevados valores humanos e sociais. Decorrentes desses
princípios, o PDI da UFC estabelece, em suas diretrizes, os seguintes desafios: expansão da
oferta de vagas no ensino superior; garantia de qualidade no ensino; promoção da inclusão
social e desenvolvimento econômico. Desse modo, o PDI da UFC encontra-se alinhado às
metas postas pelo Plano Nacional de Educação (2011-2020), demonstrando o interesse em
contribuir para a melhoria do Ensino Superior Público do Brasil.
Quanto à concepção de formação docente no PDI da UFC, tal plano apresenta a
seguinte missão: “[...] formar profissionais da mais alta qualificação, gerar e difundir
conhecimentos, preservar e divulgar os valores éticos, científicos, artísticos e culturais,
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constituindo-se em instituição estratégica para o desenvolvimento do Ceará, do Nordeste e do
Brasil” (UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ, 2013, p. 77).
Podemos perceber que, nessa missão, a instituição expressa a concepção de
formação de caráter geral, voltada para todos os cursos ofertados na UFC, priorizando, no seu
processo formativo, formar profissionais qualificados, de elevado conhecimento e
preocupados com a melhoria da sociedade, conforme o trecho abaixo:
A consciência que a UFC tem da colaboração que deve dar à sociedade, tanto pela
formação, dentro de uma visão ética de respeito à diversidade e à universalidade, de
profissionais competentes, quanto pela geração, preservação e utilização do
conhecimento científico, em suas várias modalidades, para o bem comum, implica
um comprometimento com a excelência acadêmica e científica. Isso tem sido
comprovado, ao longo de sua história, pelos excelentes conceitos que seus
programas têm conseguido em avaliações externas e pelas distinções acadêmicas e
científicas conferidas a alunos, professores e à própria Universidade como
instituição. (UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ, 2013, p. 77).

Desse modo, o PDI dá mais ênfase aos processos formativos do discente,
mostrando-se preocupado em ofertar uma formação que considere a aprendizagem dos alunos
consoante os valores éticos, para que eles possam dar um retorno à sociedade, colocando em
prática os seus saberes adquiridos no decorrer da sua vida acadêmica, de maneira dinâmica,
transformando a realidade em que se encontram inseridos.
O PDI ressalta também o compromisso da instituição em contribuir para a
concretização de estratégias, inseridas no Plano Nacional de Educação – PNE (2011-2020),
em que o governo federal se propõe a fomentar a educação superior pública e gratuita
prioritariamente para a formação de professores, principalmente nas áreas de Ciências e
Matemática, sem excluir outras áreas do magistério, visando suprir o déficit desses
profissionais para o ensino na Educação Básica. É nesse aspecto que a UFC se percebe como
uma instituição engajada e empenhada em contribuir para a expansão de vagas nos cursos de
formação de professores. Vejamos o dado exposto no PDI:
No ano de 2011 tinha a UFC 3.112 alunos matriculados em cursos de licenciatura
presenciais e 3.884 em semipresenciais. Observa-se, assim, que a UFC trabalha em
conformidade com o Plano Nacional de Educação (PNE 2011/2020), principalmente
na consideração às metas de: elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior,
elevar a qualidade da educação superior pela ampliação de mestres e doutores nos
quadros docentes e elevar o número de matrículas na pós-graduação.
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ, 2013, p. 162).

Podemos verificar que a instituição também tem colocado em suas prioridades
contribuir para a superação da problemática da escassez de professores para atuar no Ensino
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Médio Regular no estado do Ceará. Ampliou o número de vagas nos Cursos de Licenciatura e,
na formação continuada, a oferta de Cursos de Extensão e Pós-Graduação.
Quanto aos seus objetivos, o PDI traz um item específico direcionado à Formação
Docente no Ensino Superior: o primeiro objetivo visa consolidar ações de promoção de
desenvolvimento e formação docente continuada; o segundo valoriza a avaliação periódica
das atividades de desenvolvimento promovidas com e para os docentes; o terceiro estabelece
o engajamento, o protagonismo e a cooperação na formação docente (UNIVERSIDADE
FEDERAL DO CEARÁ, 2013, p. 94-96). É importante mencionar que cada objetivo
apresenta suas estratégias e suas ações de implementação. Mencionaremos uma síntese das
principais ações contidas nos objetivos acima.
Em relação ao primeiro objetivo, a instituição tem como ação central a prioridade
na utilização da ferramenta digital e presencial denominada de Comunidade de Cooperação e
Aprendizagem Significativa (CASa)14, visando favorecer a capacitação dos professores
ingressantes e também a troca de experiências de professores, veteranos e novatos, voltadas
para a docência nas suas mais diversas áreas. É necessário enfatizar que, a partir de 2016, a
CASa passou a fazer parte da Escola Integrada de Desenvolvimento e Inovação Acadêmica
(EIDEIA), que é um ambiente institucional que socializa, facilita e integra as iniciativas
direcionadas para novas práticas de ensino e aprendizagem, incentivando o ensino, a pesquisa
e a extensão.
O segundo objetivo volta-se para promover a integração dos Coordenadores de
Programas Acadêmicos como parceiros da CASa. Dessa forma, contribuem para a
socialização da cultura de formação continuada, como também para a implementação de
pesquisas sobre formação docente e temas relacionados, possibilitando momentos para a
realização de encontros de avaliação e de troca de experiências no campo da formação
docente.
O terceiro objetivo apresenta, em suas ações, o envolvimento dos docentes nas
oficinas temáticas de aprendizagem cooperativa, nas iniciativas de Tecnologias Digitais da
Informação e na sensibilização em dialogar diariamente com os discentes e os docentes na
procura por alternativas para a superação das dificuldades de aprendizagem que podem ser
perpassadas com a criação de estratégias inovadoras de ensino. Para finalizar, fortalece ainda
as Ambiências Temáticas (AT), para que os docentes se apropriem delas para identificar as
demandas no Departamento e no Curso em que atuam, potencializando a articulação com os

14

Endereço eletrônico: <www.casa.ufc.br>.
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demais programas de formação discente e docente, como os seguintes: Programa de Educação
Tutorial (PET); Programa de Orientação e Operacionalização da Pós-Graduação articulada à
Graduação (PROPAG); Programa de Iniciação à Docência (PID); Programa Institucional de
Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID); Programa de Iniciação à Pesquisa (PIBIC); entre
outros.
Por fim, de um modo geral, é colocada no PDI a necessidade de inserir os
docentes da instituição em ambientes de aprendizagem presencial e virtual, que estimulem a
criatividade e a transformação, num fluxo contínuo de criação e de recriação das práticas de
ensino e de aprendizagem na educação superior pública, fazendo com que reflitam sobre suas
vivências dentro e fora da sala de aula, bem como acerca de sua prática docente.
É por esse viés que Saviani (2009) expressa a necessidade de o professor estar
num constante processo de ensino e aprendizagem no sentido de ter sempre presente uma
preocupação voltada para a forma e o conteúdo do ensino. A relação entre esses dois aspectos
é o ponto central da práxis docente, pois eles evidenciam os processos didático-pedagógicos
que tornam os conteúdos assimiláveis pelos alunos. Esse é um grande desafio a ser superado
pelos docentes.
O PDI da UFC está de comum acordo com esse pensamento de Saviani, pois o
plano defende que é preciso estabelecer meios que ajudem os professores a eliminar as
práticas pedagógicas evasivas com o caráter meramente técnico, para que sejam
multiplicadores do protagonismo docente no processo de aprendizagem, formando
professores-investigadores da cultura, transformadores dos seus contextos e partícipes da
sociedade.
Podemos concluir que o PDI da Universidade Federal do Ceará contempla a
formação docente em duas vertentes: a primeira, voltada para os alunos dos Cursos de
Licenciaturas, futuros docentes; e a segunda, relacionada ao corpo de docentes da própria
instituição. Percebemos aqui o compromisso da instituição em contribuir para a melhoria da
formação docente em nível nacional e estadual, objetivando a concretização da estratégia
inserida no Plano Nacional de Educação – PNE (2011-2020), que almeja a expansão da
educação superior pública e gratuita prioritariamente para a formação de professores para a
Educação Básica, como já foi mencionado anteriormente. Assim, a UFC dá a sua contribuição
social enquanto instituição direcionada para o ensino, a pesquisa e a extensão, para o
crescimento da produção científica na área da formação docente e da socialização e dos
saberes produzidos.
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Constatamos que a formação prevista para todos os discentes no PDI parte do
princípio de que o docente tem um papel relevante para a instituição, pois tem o seu lugar e
sua relevância no Plano de Desenvolvimento Institucional (2013-2017). Ressaltamos ainda
uma característica marcante na concepção de Formação Docente da UFC – esta é fortemente
movida pelo incentivo à pesquisa, ao ensino e à extensão, disseminando a produção científica
do conhecimento articulada aos diferentes modos de geração e produção de ciência e
tecnologia e de integração com o meio, como forma de contribuir para a superação das
desigualdades sociais e econômicas no estado do Ceará, na região Nordeste e no Brasil.
A Formação Docente exposta no documento analisado demonstra o interesse da
instituição em promover o intercâmbio entre os diferentes Cursos de Licenciatura e com os
mais diversos conhecimentos relacionados à formação de professores, mostrando os caminhos
para a sua efetivação. Esse fato é expresso também na sua concepção de currículo ao defender
a flexibilidade e a interdisciplinaridade, bem como a integração entre a graduação e a pósgraduação, dentre outros aspectos. Tudo isso está intimamente alinhado à concepção de
formação docente, conforme expressa abaixo o PDI:
Entendendo como importantes valores formativos a flexibilização dos currículos e a
articulação entre saberes oriundos das diversas áreas de conhecimento, a UFC vem,
cada vez mais, se organizando de maneira interdisciplinar, estreitando as relações
entre os diferentes cursos de graduação situados em seus campi da capital cearense e
do interior, como também vem incentivando ações que aproximem a graduação e a
pós-graduação, incrementando as relações entre ensino e pesquisa. Há, por exemplo,
o incentivo e a valorização de estruturas autônomas de formação na graduação, a
exemplo do modelo do Programa de Educação Tutorial (PET), nas quais, desde a
graduação, os estudantes são formados na perspectiva da investigação, em suas mais
diversas possibilidades teóricas e metodológicas, em áreas diferentes do saber,
objetivando, contudo, não somente ampliar seus conhecimentos, mas também fazêlos participar, efetivamente, de atividades acadêmicas voltadas à melhoria de nossa
sociedade. (UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ, 2013, p. 64).

Repetimos que a UFC expõe a concepção de currículo direcionada a todas as
modalidades de cursos ofertados pela instituição, compreendendo o currículo como um
elemento formativo de suma importância no processo de formação dos discentes, pois busca a
efetivação de um currículo articulado com todas as áreas de conhecimento. Em consequência
dessa integração curricular, a UFC valoriza a relação entre as disciplinas, fortalecendo os
vínculos com o ensino, a pesquisa e a extensão, a fim de formar os estudantes na perspectiva
investigativa associada às teorias e às metodologias referentes aos conhecimentos
contemplados em cada curso, o que proporciona aos estudantes uma formação voltada para o
compromisso social em prol da melhoria da realidade social em que estão inseridos para
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atuarem como agentes transformadores dessa realidade. Temos aqui a presença marcante, pelo
menos em sua redação, daquela formação omnilateral posta por Marx, Makarenko e Pistrak.
Reforçando as nossas posições, destacamos ainda que a Universidade Federal do
Ceará, a fim de se organizar de maneira mais interdisciplinar e de proporcionar ao aluno a
oportunidade de desenvolver também a pesquisa e a extensão, incluiu no seu PDI ações de
maior destaque, dentre elas: “[...] a continuidade na atualização de todos os projetos
pedagógicos de curso [...]” (UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ, 2013, p. 25). Então,
podemos dizer que a concepção de currículo contida no PDI prioriza a sistematização da
integração entre as diferentes áreas do conhecimento, como podemos ver na citação abaixo:
Com base no PROGRADI, projeto da UFC que orienta ações didático-pedagógicas,
os cursos começam a conceber a metodologia de projetos como preciosa opção para
o enriquecimento dos processos de ensino e de aprendizagem. Da participação dos
estudantes em projetos de monitoria, por exemplo, a UFC orienta que, para além de
uma visão restrita em que os alunos ocupem apenas papel auxiliar de seus
professores, lhes sejam propiciadas situações inovadoras nas quais possam participar
ativamente em seus projetos de aprendizagem. Ainda como ação formativa, as
atividades complementares ao currículo básico se concretizam mediante o
envolvimento dos estudantes em eventos diversos de caráter acadêmico, artístico,
cultural ou social. (UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ, 2013, p. 64).

Dessa forma, observamos que a concepção de currículo descrita acima reforça a
concepção de formação da instituição, que tem um caráter fortemente marcado para a
formação omnilateral do sujeito, fomentada no princípio da investigação científica, em busca
de uma formação que contemple todas as dimensões que considera essenciais para o processo
formativo do indivíduo, dentre elas a apropriação do conhecimento por meio do ensino, da
pesquisa e da extensão, além da sua relação com o meio social voltado para a ciência,
tecnologia e cultura, proporcionando ao egresso a sua formação para a vida e para o exercício
da profissão que ele escolheu seguir. No entanto, é claro que, para que isso ocorra, seria
preciso que todos os currículos dos cursos ofertados na UFC estivessem em consonância com
essa concepção de currículo posta no PDI.
A nossa posição está em concordância com o pensamento de Saviani, principalmente
no que se refere à valorização do ensino, quando diz que, diante da reorganização dos
Currículos dos Cursos de Licenciatura, é preciso considerar que
[...] o caminho trilhado no âmbito da pesquisa para recuperar as
compartimentalizações departamentais poderia ser tentado também no âmbito do
ensino. Penso que chegou o momento de organizar grupos de ensino nas diferentes
disciplinas dos currículos escolares que aglutinem docentes das Faculdades de
Educação e das outras unidades acadêmicas em torno de projetos de ensino que
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configurariam as novas licenciaturas. Espero que, pelo caminho sugerido, se
delineiem perspectivas que permitam superar os dilemas com que nos debatemos
hoje diante da tarefa relativa à formação de professores. (SAVIANI, 2009, p. 152).

Daí a necessidade de a Universidade Federal do Ceará realizar uma atualização
dos currículos e projetos de todos os cursos, pois neles deveriam estar inseridos os elementos
do seu PDI que defendem uma formação integral do aluno. Ou seja, a UFC deveria alinhar
seus cursos com a concepção de currículo defendida pela instituição, estabelecendo a
pareceria com todos os departamentos e coordenações de cursos, juntamente com os cursos de
pós-graduação que apresentam pesquisas voltadas para a formação docente. Podemos
reconhecer que, em tese, a instituição leva em consideração as questões mencionadas por
Saviani (2009), mas é preciso levar em conta todos os cursos, pois eles deveriam voltar-se
para essa direção. Portanto, todos os cursos deveriam considerar a integração entre as
diferentes áreas do conhecimento com a participação ativa do discente nesse processo
formativo. Dessa forma, o aluno se constituiria como indivíduo munido de conhecimento, de
senso crítico e de autonomia, compromissado em contribuir para a melhoria da sociedade,
colocando em prática os conhecimentos adquiridos na sua formação acadêmica com o
propósito de ajudar na resolução de problemas enfrentados no seio da sociedade.
Portanto, encontramos, no PDI da UFC, vários elementos que apontam caminhos para
se chegar a uma possível formação omnilateral, principalmente quando a instituição se volta
para o compromisso de formar sujeitos autônomos e comprometidos com as mudanças sociais
que visem ao bem comum e à construção de uma sociedade mais justa e quando não
condiciona a formação ofertada aos discentes ao mero caráter mercadológico para atender aos
interesses do capital. Concluímos a nossa análise do Plano Institucional da Universidade
Federal do Ceará reforçando as nossas considerações de que a concepção de formação contida
no PDI remete a uma formação que valoriza as relações humanas e não tem como prioridade
central, no seu processo formativo, formar profissionais apenas para o mercado de trabalho,
mas formá-los para que tenham condições de contribuir socialmente para a solução dos
problemas sociais utilizando as habilidades adquiridas em sua formação.
Retomemos as nossas análises agora voltadas para o Projeto do Curso de Licenciatura
em Química, relacionando-o ao PDI (2013-2017), ambos da UFC, para verificarmos se o seu
Projeto de Curso está em consonância com as ações propostas no PDI relacionadas à
Formação Docente e ao Currículo, bem como se atendeu especificamente a ação que solicita a
reorganização dos Projetos de Cursos; no caso, a reorganização do Curso de Licenciatura em
Química.

97
Aqui levaremos em conta, novamente, as categorias que norteiam a pesquisa: Ensino
Médio Integral, Formação Omnilateral e Formação Inicial de Professores. Iniciamos as nossas
análises pela concepção de Formação Docente presente no Projeto Pedagógico do Curso,
considerando o currículo como um elemento essencial no processo de formação docente. O
objetivo da nossa análise é verificar se o Projeto do Curso é condizente com o que está
exposto no PDI, assim como se a estrutura curricular do curso é condizente com o que
concebe o Projeto Pedagógico do Curso. Por fim, iremos verificar se a formação que está
sendo ofertada no Curso de Licenciatura em Química prepara o professor para atuar na
modalidade Ensino Médio Integrado à Educação Profissional.
Identificamos que a formação de professores ofertada no Curso de Licenciatura em
Química da UFC contempla três dimensões: primeiro, a formação específica e pedagógica;
segundo, a formação científica; e, terceiro, a formação humana.
Começando pela formação específica e pedagógica. Podemos perceber, conforme
citação abaixo, a relevância que esses aspectos têm na formação do Professor de Química,
contemplada no Projeto Pedagógico do Curso:
Na modalidade de Licenciatura em Química, o licenciado recebe ampla formação
em matemática, física, química e biologia, além das práticas de ensino em química e
disciplinas da área de ciências humanas, permitindo desta forma que o mesmo possa
atuar de modo satisfatório e eficiente no ensino fundamental e médio. Com uma
formação mais abrangente, o licenciado em química passa a ter consideravelmente
mais chances frente ao mercado de trabalho na área de ensino. As características
principais do Curso de Licenciatura em Química fundamentam-se no pressuposto de
que o exercício do magistério na educação requer uma formação que contemple o
domínio do conteúdo da área em que o futuro docente atuará articulado a outros
saberes, habilidades e competências que conduzam à compreensão das diferentes
dimensões da atividade educativa e extraescolar. (UNIVERSIDADE FEDERAL DO
CEARÁ, 2005, p. 10).

Essa citação traduz o peso que a formação específica e pedagógica tem na
formação do professor, pois o Projeto do Curso considera que é por meio dessa formação que
se constitui a base teórica e prática direcionada aos conteúdos específicos e pedagógicos para
proporcionar aos alunos, futuros professores, as condições necessárias para embasar a sua
prática pedagógica.
Para fortalecer essa formação voltada para a articulação entre teoria e prática, o
curso dispõe das aulas práticas ministradas em 17 laboratórios constantes nas dependências
dos departamentos de Química Orgânica e Inorgânica e Química Analítica e Físico-Química
da UFC, contando com o apoio da Central Analítica, equipada com instrumentos e
equipamentos de última geração, que apoiam a parte experimental de equipamentos do curso
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nas disciplinas experimentais. É importante ressaltar que o Projeto do Curso de Química
exposto aqui é do ano de 2005, isto é, aquele que atualmente se encontra disponível pela
instituição. Por esse motivo, não temos como avaliar o curso hoje, se ele dispõe da mesma
infraestrutura, por exemplo, uma vez que a nossa pesquisa é apenas documental.
O Estágio Supervisionado está proposto como componente curricular que
contribui significativamente para a formação do professor, viabilizando a prática docente e a
integração entre a teoria e a prática. Vejamos abaixo como está posto no Projeto do Curso:
O estágio curricular supervisionado de ensino a se realizar a partir da segunda
metade do curso, cumprindo um total de 400 horas, é obrigatório e deve ocorrer em
escola básica, propiciando ao futuro professor uma inserção em seu espaço
profissional para o exercício da atividade docente. O estágio curricular
supervisionado de ensino refere-se ao tempo de aprendizagem que, através de um
período de permanência, alguém se demora em algum lugar ou ofício para aprender
a prática do mesmo e depois poder exercer uma profissão ou ofício. Assim, o estágio
curricular supervisionado supõe uma relação pedagógica entre um profissional
reconhecido em um ambiente institucional de trabalho e um estagiário. O estágio,
condição para a obtenção da licença para o exercício da docência, oportuniza a
vivência in loco e o conhecimento de situações reais diretamente em unidades
escolares dos sistemas de ensino. É importante que a inserção do futuro professor
em seu campo de estágio se dê de forma a preservar a integridade do projeto
pedagógico da instituição que o recebe. (UNIVERSIDADE FEDERAL DO
CEARÁ, 2005, p. 12).

Podemos observar que o Estágio Supervisionado, como está posto no Projeto do
Curso, é orientado pelos documentos legais que normatizam o estágio supervisionado
(Parecer n.º 9/2001, Parecer n.º 28/2001, Resolução n.º 1/2002, Resolução n.º 2/2002). Nessa
concepção, a dimensão prática deve ser trabalhada nos diferentes desenhos curriculares a
partir de duas perspectivas: como componente curricular e como estágio curricular
supervisionado. No entanto, identificamos que a Prática como Componente Curricular não
está inserida na matriz curricular do Curso de Química da UFC e muito menos apresenta
ementas voltadas para ao Estágio Supervisionado, apesar de isso estar amplamente defendido
no Projeto Pedagógico de Curso. Portanto, a Matriz Curricular do Curso de Química não
detalha as atividades e a distribuição de horas para a Prática e nem para os Estágios em
Química. Encontramos apenas contemplada na estrutura curricular do curso a disciplina
Metodologia do Ensino de Química, com 64 horas/aula, que traz o seguinte na sua ementa:
O conjunto de atividades desenvolvidas na disciplina procura integrar suas
características de prática e teoria, sendo essas atividades concentradas em 3 blocos:
reflexão teórica, englobando leitura, discussão e elaboração de documentos. Estágio:
Os licenciados devem cumprir estágios junto à escola que deverá ser acompanhado
de relatório circunstanciado sobre as atividades desenvolvidas, o qual é apresentado
no final do período. Desenvolvimento de projetos norteados em eixos orientadores:
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Planejamento, desenvolvimento e aplicação de conteúdo do conhecimento químico e
adaptação de materiais de formação continuada hipertexto. (UNIVERSIDADE
FEDERAL DO CEARÁ, 2005, p. 26).

A partir dessas citações, podemos perceber que a integração curricular registrada
no Projeto do Curso de Química, e que fundamenta e norteia a formação do professor em
qualquer área de ensino mencionada no PDI da UFC, de fato não é concretizada na sua
estrutura curricular, pois não consegue colocar em prática o que se propõe, comprometendo a
formação na perspectiva dos conhecimentos específicos e pedagógicos e na relação teoria e
prática, uma das dimensões mais enfatizadas no Projeto, apresentando problemas na
organização curricular que precisam ser revistos para não comprometer a formação dos
futuros docentes, que estão sendo formados por um currículo que não dá conta de efetivar a
concepção de formação docente presente no seu Projeto, embora tenha sido elaborado no ano
de 2005, pois é o que consta na publicação dessa documentação. No entanto, apesar de haver
uma publicação da Matriz Curricular do ano de 2013, ainda assim permanece quase a mesma
estrutura da Matriz do ano de 2005.
Agora abordaremos a segunda dimensão de formação, que é a científica. Ela está
relacionada com o ensino, a pesquisa e a extensão, constituindo a formação do docente em
Química. Nela, consideram-se os seguintes aspectos:
[...] a finalidade principal do curso, isto é, o perfil do formando, procurou incorporar
reclamos e aspirações de ponderáveis setores da comunidade onde atua a
Universidade, inspirada no princípio fundamental de uma instituição pública, na
abrangência e indissolubilidade de sua tripla missão, ou seja, o ensino, a pesquisa e a
extensão, buscando assim seu compromisso maior com a sociedade, que é a
formação ético-profissional de cidadãos competentes, atendendo, subsidiariamente,
por via de consequência, às demandas do mercado de trabalho. Nesse sentido, deve a
Universidade sempre buscar a elevação do padrão profissional, intelectual, artísticocultural e socioeconômico de expressivos setores sociais. (UNIVERSIDADE
FEDERAL DO CEARÁ, 2005, p. 4).

A Universidade Federal do Ceará é considerada uma instituição com tradição na
pesquisa, contribuindo para o desenvolvimento da sociedade com a divulgação e a
socialização das suas produções científicas. Dessa forma, podemos referir que tanto o PDI da
UFC como o Projeto do Curso de Química – UFC, em sua missão educacional e concepção de
formação, priorizam o incentivo à pesquisa e à produção científica de conhecimentos, com a
participação em Programas e Projetos de Pesquisa e de Extensão, no caso, relacionados à área
do Ensino de Química. Defendem ainda a qualificação dos discentes para contribuir em outras
áreas do conhecimento, no debate interdisciplinar, contribuindo com diferentes setores: social,
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político, econômico, cultural, dentre outros. Ou seja, para viabilizar uma formação que
valorize a pesquisa e a produção do conhecimento científico,

incentivando

a

interdisciplinaridade entre as áreas do conhecimento, é necessário que o currículo articule os
conhecimentos entre as disciplinas, conduzindo a uma formação integral.
A terceira dimensão, que se refere à formação humana, também está contemplada
no Projeto do Curso, pautando-se nos eixos norteadores propostos pela Associação Nacional
pela Formação dos Profissionais da Educação (ANFOPE), de 1998, que prioriza os seguintes
aspectos na formação humana. O compromisso social do profissional da educação,
enfatizando a concepção sócio-histórica do educador, estimulando o senso crítico para a
análise política da educação e para a compreensão das lutas históricas dos professores
articuladas com os movimentos sociais, proporcionando aos docentes as condições para que
possam se posicionar criticamente diante da realidade educacional brasileira. Aqui entra a
valorização do trabalho coletivo e interdisciplinar, propiciando a unidade do trabalho
docente, numa contra-ação ao trabalho fragmentado e pulverizado, voltado para a
organização capitalista. Temos que ressaltar que, ao contemplar em seu plano esses aspectos
da formação humana, os quais são elementos da formação omnilateral absorvidos para a
fundamentação do Projeto do Curso, reconhece-se um avanço na documentação do Curso de
Licenciatura de Química da UFC, principalmente por inserir essa concepção de não formar
professores exclusivamente para o mercado de trabalho no horizonte do capitalismo, e sim de
formar para a vida e para a sociedade, numa direção omnilateral.
Desse modo, destacamos os aspectos positivos encontrados em nossas análises,
uma vez que a documentação pesquisada referente ao PDI e ao Projeto do Curso de
Licenciatura em Química da UFC traz, em seu bojo, uma formação que não está em função do
capital, que valoriza as relações humanas, a construção do pensamento crítico para formar
professores compromissados com a transformação social, inclusive para ajudar a reverter a
situação de desvalorização e precarização do trabalho docente que impera na sociedade atual.
Nesse aspecto, a UFC defende ainda uma formação voltada para o aspecto éticoprofissional, com o conhecimento intelectual, artístico-cultural e socioeconômico, para que
assim seus egressos possam atuar como agentes da transformação social. Todas essas questões
remetem àquela necessidade de uma formação omnilateral do aluno. Porém, mais uma vez,
chamamos a atenção dos pontos que precisam ser levados em conta para colocar em prática as
concepções expostas nos documentos. Começamos por uma revisão da estrutura curricular do
Curso de Licenciatura em Química, para que fique condizente com o seu Projeto Pedagógico,
pois entendemos que o Projeto do Curso de Química e a sua Estrutura Curricular não foram
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reestruturados de acordo com a solicitação do PDI (2013-2017), que prioriza a continuidade
de atualização dos Projetos e dos seus Currículos. Se a Estrutura Curricular do Curso não está
atualizada, obviamente não se identificará sua relação com o Ensino Médio Integrado. Como
o Projeto indica a integração curricular com especial ênfase numa sólida formação teórica e
interdisciplinar, a formação está mais voltada para as disciplinas específicas, deslocadas das
disciplinas pedagógicas, que não têm expressividade no currículo, pois, como já frisamos, há
uma carência de sistematização das atividades voltadas para a Prática como Componente
Curricular e para os Estágios Supervisionados, que são de suma importância para a
concretização da unidade entre teoria e prática.
Desse modo, é necessário repensar a Estrutura Curricular do Curso de Química da
UFC, alinhada com as políticas atuais de Formação Inicial de Professores, como se prevê nas
Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica (2013), na Política de Formação
Docente – PARFOR, a partir do Decreto n.º 8.752/2016, revogando o Decreto n.º 6.755/2009,
que traz, no seu art. 12, inciso VI, o estímulo ao desenvolvimento de Projetos Pedagógicos
que visem promover desenhos curriculares próprios à formação de profissionais do magistério
para atendimento da Educação Profissional e demais modalidades de ensino da Educação
Básica Brasileira.
Portanto, a atualização do Projeto de Curso de Licenciatura em Química voltado
para as atuais políticas de formação inicial de professores pode ser proporcionada pelos meios
necessários para a elaboração de uma Estrutura Curricular pautada numa formação que leve
em conta a necessidade de se relacionar teoria e prática nas modalidades de ensino que
compõem a Educação Básica, utilizando, como instrumento para sua efetivação, a Prática
como Componente Curricular e o Estágio Supervisionado, que poderiam ser divididos de
acordo com as modalidades ofertadas de Ensino Médio, para que os alunos (futuros
professores) pudessem conhecer a realidade do sistema educacional onde irão atuar quando no
exercício da sua docência. Desse modo, a Prática e o Estágio seriam direcionados para as
diversas modalidades do ensino, tais como: Ensino Médio Regular; Ensino Médio Integrado à
Educação Profissional; Educação de Jovens e Adultos, anos finais do Ensino Fundamental,
dentre outros, tendo como campo para estágio as Escolas convencionais, as Escolas
Profissionais do Estado e os Institutos Federais que ofertam essas modalidades de ensino.
Dessa maneira, viabilizar-se-ia a integração curricular entre as diferentes áreas de ensino com
a criação das disciplinas de Prática e de Estágio Supervisionado.
Por fim, ressaltamos ser relevante que o currículo estabeleça relações dinâmicas e
dialéticas entre os conceitos adquiridos e as experiências. Esse quesito é considerado um dos
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pressupostos do currículo integrado, em que a organização do conhecimento e o
desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem dialogam entre si de maneira que os
conceitos sejam apreendidos na sua totalidade concreta, por meio do sistema de relações que
possibilitam ao futuro docente explicar e entender a realidade articulada com os fenômenos
políticos, econômicos, sociais e culturais, proporcionando um crescente processo de
autonomia do estudante e do egresso em relação aos objetos do saber articulados com a
ciência, a tecnologia, a pesquisa, o ensino e a cultura. Um currículo elaborado nessa
perspectiva viabiliza a concretização de uma formação integral (omnilateral) do aluno. Tratase de uma formação que contemple todas as dimensões humanas do futuro professor para que
tenha condições de ser multiplicador, ou seja, para que tenha condições de proporcionar
também essa formação para os seus futuros alunos. Vejamos, no item seguinte, como se
processa, na análise documental, o Curso de Física dos Institutos Federais no estado do Ceará.
4.3 Um panorama da formação inicial de professores ofertada no Curso de Licenciatura
em Física do IFCE
Começaremos este tópico fazendo um breve histórico dos Institutos Federais do
Brasil, bem como traçando o panorama da formação inicial de professores nos Institutos
Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IFs) com o propósito de compreender como
surgiram as licenciaturas nesses institutos.
Os motivos que levaram à expansão dos Cursos de Licenciatura dos Institutos
Federais, de acordo com Lima e Silva (2011), também apontam para a escassez de
professores no Brasil, tal como ocorreu também na UFC, pois esta é uma demanda de nosso
país. Os dados de Moura (2010) sobre a necessidade de licenciaturas nos IFs apresentam um
panorama da carência de 235.000 professores para o Ensino Médio no Brasil,
particularmente em Física, Química, Matemática e Biologia, sendo 55.000 só para a
disciplina de Física. Gatti e Barreto (2009) também apontam que 735.628 professores que
atuam na educação brasileira não possuem nível superior de escolarização.
Segundo Souza e Costa (2016), os Institutos Federais de Educação, Ciência e
Tecnologia (IFs) têm assumido um papel relevante na formação de cidadãos-profissionais.
Embora sua atual denominação seja recente, criada em 2008, a história dessa instituição
coincide com a história do ensino profissional público no Brasil, que teve o seu início em
1909, quando o então presidente da República, Nilo Peçanha, criou dezenove Escolas de
Aprendizes Artífices, marcando oficialmente a implantação do ensino técnico no nosso país.
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Porém, no decorrer da sua existência, o complexo de Instituições Federais de
Educação Profissional e Tecnológica (EPT) sofreu várias transformações. Em 2009, a Rede
Federal de Educação Profissional e Tecnológica completou o seu centenário. No decorrer
dos seus primeiros 70 anos, voltou-se para ofertar o ensino técnico e profissional em nível
médio, deixando a cargo das universidades o papel de promover o ensino superior. Somente
a partir de 1978, quando da transformação das três primeiras Escolas Técnicas Federais
(Paraná, Minas Gerais e Rio de Janeiro) em Centros Federais de Formação Tecnológica
(CEFETs), é que esta rede passa a atuar também no ensino superior, formando engenheiros
de operação e tecnólogos. Entretanto, foi em 1994, com a Lei n.º 8.948, que gradativamente
todas as Escolas Técnicas e Agrotécnicas se tornaram CEFETs. Durante a trajetória dos IFs
as mudanças continuam a acontecer. O Decreto Federal n.º 2.406, de 27 de novembro de
1997, que regulamentou a Lei n.º 8.948/1994, atribuiu, entre os objetivos estabelecidos para
os CEFETs, ministrar Cursos de Formação de Professores e Especialistas, bem como
Programas Especiais de Formação Pedagógica para as disciplinas de educação científica e
tecnológica.
Os cursos de bacharelado e de tecnólogos15 passaram a ser uma realidade na
Rede Federal, mas ela também passou a proporcionar uma formação pedagógica para os
professores bacharéis. Essa formação era conhecida como “Esquema I” e “Esquema II”. A
primeira consistia em uma complementação pedagógica para aqueles profissionais com
ensino superior, mas que não tinham licenciatura. A segunda era voltada para profissionais
que tinham apenas a formação técnica em nível médio. Essa formação buscava atender às
próprias

necessidades

da

rede,

pois

estava

estabelecido

que

a

formação

pedagógica/licenciatura era um dos requisitos para a atuação dos docentes no Ensino
Técnico. Todavia, os resultados dessa política não atenderam satisfatoriamente a crescente
demanda de formação destes profissionais. Desse modo, a experiência frustrada de formar
docentes nos CEFETs pode ser considerada um prelúdio na história da origem das
licenciaturas na Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica. Esse marco na
instituição ocorreu em meados de 2000, quando o governo federal percebeu a falta gritante
de professores para atuar no ensino médio e ensino técnico. Diante do quadro crítico

15

Os cursos de bacharelado, segundo o Ministério de Educação (MEC), constituem uma modalidade de curso
superior que oferece habilidades em uma determinada área de conhecimento para o exercício de atividade
acadêmica, na qual se atua como pesquisador, ou para o exercício profissional. Os cursos de bacharelado têm
duração máxima de quatro a seis anos. São considerados bacharéis os concluintes do curso dessa modalidade.
Os cursos tecnológicos apresentam uma duração de dois anos, com formação específica voltada para áreas
científicas e tecnológicas. Confere-se aos concluintes desses cursos o grau de tecnólogo.
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apresentado pelas estatísticas dos censos, o governo decidiu convocar os CEFETs para se
integrar às universidades públicas na tentativa de resolver este problema.
O Decreto n.º 3.462, de 17 de maio de 2000, estabeleceu que os CEFETs
gozariam de autonomia para a criação de cursos e a ampliação de vagas nos níveis básico,
técnico e tecnológico da Educação Profissional, bem como para a implantação de Cursos de
Formação de Professores para as disciplinas científicas e tecnológicas do Ensino Médio e da
Educação Profissional (BRASIL, 2000). Em suma, a criação de licenciaturas nos CEFETs
passou a ser uma possibilidade real, pois a própria Secretaria de Ensino Médio e
Tecnológico (SEMTEC) apontava para este caminho. Assim, projetos para a implantação de
Cursos de Formação de Professores estavam sendo desenvolvidos nestas instituições, mesmo
antes da promulgação da Lei n.º 11.892, de 29 de dezembro de 2008. A introdução das
licenciaturas nos CEFETs se insere em um conjunto de reformas educacionais promovidas já
no governo de Fernando Henrique Cardoso e intensificadas nos governos de Lula e Dilma.
No entanto, a implantação das licenciaturas nos CEFETs no governo do
Fernando Henrique Cardoso foi regida pelo custo benefício e pautada na formação
aligeirada, com o quadro de docentes formado com os professores existentes, sendo a grande
maioria bacharéis. Não houve a preocupação em formar um quadro de docentes específico
para as Licenciaturas, desconsiderando o aspecto pedagógico da formação docente, com
baixo investimento em laboratórios e bibliotecas específicas.
Ressaltamos, a partir dessa experiência, a dificuldade de implantação das
Licenciaturas nos CEFETs em virtude da inadequação estrutural e cultural no tocante à
formação de professores. Faz-se mister salientar que as Licenciaturas foram impostas aos
CEFETs sem as condições necessárias para desempenhá-las, pois não havia um Projeto
Político-Pedagógico de formação integral do professor. Para Pansardi (2013), as
licenciaturas nesses moldes não foram incorporadas aos CEFETs, tornando-se um corpo
estranho a essa instituição.
As entidades organizativas – Associação Nacional pela Formação dos
Profissionais da Educação (ANFOPE); Fórum Nacional de Diretores de Faculdades, Centro
de Educação ou Equivalentes das Universidades Públicas Brasileiras (FORUMDIR);
Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (ANPED); Associação
Nacional de Política e Administração da Educação (ANPAE); Centro de Estudos, Educação
e Sociedade (CEDES); Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE);
Fórum Nacional em Defesa da Formação de Professores, entre outras – identificaram os
caminhos e descaminhos das políticas de formação de professores nos últimos dez anos,
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buscando reconhecer os elementos de superação das condições atuais em que se encontra a
educação e, em particular, a formação de professores.
Comentando esses problemas da formação, Ciavatta (2005) argumenta que a
verdadeira formação integrada está além da produção de mão de obra para o mercado de
trabalho e sugere a superação histórica da divisão social do trabalho. Isso se constitui como
uma necessidade para a educação escolar, pois não há como elaborar e desenvolver os
currículos escolares sem que firmemos o trabalho como princípio educativo no seu sentido
positivo.
O pensamento da autora encontra espaço para o debate sobre a formação
integrada, a partir da última grande mudança que ocorreu em fins de 2008, quando o então
presidente Luiz Inácio Lula da Silva, por meio da Lei n.º 11.892, de 29 de dezembro de
2008, instituiu a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica e criou os
Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. Um divisor de águas para a educação
profissional brasileira e para a formação inicial de professores, que nasce de um projeto
político que visa ofertar uma formação emancipadora para os trabalhadores, pautada na
concepção gramsciana.
Essa lei, de acordo com o seu artigo 2.º, coloca os IFs como Instituições de
Educação Superior, Básica e Profissional, pluricurriculares e multicampi, especializadas na
oferta de educação profissional e tecnológica nas diferentes modalidades de ensino, com
base na conjugação de conhecimentos técnicos e tecnológicos com as suas práticas
pedagógicas (BRASIL, 2008).
É importante destacar que, até 2003, ano da posse do presidente Luiz Inácio Lula
da Silva, havia apenas 140 unidades dessas Escolas em todo o Brasil. Durante os dois
mandatos do presidente, entre 2003 e 2010, o Ministério da Educação criou 214 unidades
previstas no Plano de Expansão da Rede Federal de EPT, bem como federalizou algumas
Escolas Técnicas (BRASIL, 2016).
O plano de expansão dos IFs ocorreu em três momentos. O primeiro, lançado
em 2005, após a publicação da Lei n.º 11.195/05, anunciou a criação de 64 unidades de
ensino. Entre 2007 e 2010, ocorreu o segundo momento da expansão, no qual se preconizava
a ideia da Escola Técnica em cada cidade-polo do país. Nesse período, foram instaladas 150
novas unidades, que, somadas às 64 do primeiro momento da expansão, totalizavam 214
unidades anunciadas pelo presidente Lula. Em 2010, quando terminou o governo Lula, o
Brasil contava com 354 unidades de ensino de EPT. Em agosto de 2011, a presidente Dilma
Rousseff dá continuidade ao projeto do ex-presidente Lula, anunciando o terceiro momento
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da expansão. Na época, a meta estabelecida pela presidente destacava que, até 2014, o Brasil
teria mais 208 unidades dos IFs, chegando a um total de 562 escolas espalhadas nas
diferentes regiões do país. Nesse período, então, a Rede Federal vivencia a maior expansão
de sua história. De 1909 a 2002, foram construídas 140 Escolas Técnicas no país. Entre 2003
e 2016, o Ministério da Educação concretizou a construção de mais de 500 novas unidades
referentes ao Plano de Expansão da Educação Profissional, totalizando 644 campi em
funcionamento. São 38 Institutos Federais presentes em todos os estados, oferecendo Cursos
de Qualificação, Ensino Médio Integrado, Cursos Superiores de Tecnologia e
Licenciaturas. Devemos considerar tal fato um marco na educação profissional brasileira.
Vejamos o gráfico abaixo:
Gráfico 5 – Expansão da Rede Federal de Educação Profissional,
Científica e Tecnológica, em unidades

Fonte: Brasil (2016).

A partir do gráfico acima, podemos perceber a expressividade na expansão da
Rede Federal de Ensino nos últimos anos, como bem foi salientado nesta seção de estudos.
Apresentaremos, a seguir, o papel dos Institutos Federais de Ensino no aspecto
específico da pesquisa, que envolve a formação inicial de professores voltada para o Ensino
Médio Integrado aos Cursos de Licenciatura ofertados nos IFs, especificamente no Curso de
Física no Instituto Federal do Ceará, por considerarmos esse estabelecimento como uma
instituição de tradição na Educação Profissional.
Podemos abrir espaço para questionamentos a respeito da concepção de
formação de professores que incidem sobre esse lócus formativo, verticalizando-se na
seguinte questão: qual seria a concepção de formação de professores defendida no IFCE? Os
professores são formados para trabalhar no Ensino Médio Integrado à Educação
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Profissional? Assim, a pesquisa tem como foco central verificar se existe uma relação na
formação ofertada com o EMI como está proposto no Decreto n.° 8.752/2016, pois este já
sinaliza essa necessidade de estímulo ao desenvolvimento de Projetos Pedagógicos que
visem promover desenhos curriculares próprios à formação de profissionais do magistério
para atendimento da Educação Profissional e Tecnológica.
Do mesmo modo da seção anterior, pautaremos as nossas análises utilizando
dados coletados norteados pelas categorias: Ensino Médio Integrado, Formação Omnilateral
e Formação Docente, enfatizando o PDI do IFCE, o Currículo e o Projeto Pedagógico,
componentes que direcionam o processo formativo do Curso de Física dos IFCEs dos
municípios do estado do Ceará. Portanto, apresentaremos a análise do PDI vigente, relativo
aos anos 2014 a 2018 do IFCE, dos Projetos de Curso e dos Currículos dos Cursos de
Licenciatura em Física na modalidade presencial, tomando como referência os campi de
Acaraú, Crateús, Fortaleza, Tianguá e Sobral.
No Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) do IFCE, elaborado em 2014 e
em curso até 2018, tendo como base a categoria formação docente, constatamos que, neste
documento, encontra-se a concepção que norteia a formação de professores e as demais
modalidades de ensino no IFCE.
O IFCE, na construção e desenvolvimento das propostas dos seus cursos nos
diversos níveis de ensino, “considera como função precípua da formação ofertada
possibilitar a aquisição de conhecimento e o desenvolvimento de competências e
habilidades imprescindíveis à vida em sociedade”. Para tanto, oferece ao educando
instrumentos de compreensão da realidade, de modo que possa nela intervir e
contribuir para transformá-la; práticas que caracterizam a verdadeira formação
cidadã. (INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ, 2014b, p. 104-105).

Podemos perceber que o PDI aborda superficialmente a formação, descrevendo-a
de maneira generalizada para todas as modalidades ofertadas na instituição. Não deixa clara
uma abordagem teórica para fundamentar as suas concepções, com exceção das Diretrizes
Curriculares Nacionais da Educação Básica.
No documento, identificamos algumas nuances de princípios pedagógicos, tais
como: relação da educação com o trabalho integrado à ciência e à tecnologia na visão de que
devem conduzir permanentemente o aluno para o desenvolvimento de aptidões para a vida
produtiva, social e humana; promoção de uma formação humanística, científica e
tecnológica a fim de formar para o trabalho, visando à inserção do homem no sistema
produtivo com o propósito de preparar o discente para enfrentar, de forma compartilhada, os
desafios de um mundo em constante mudança; capacitação do educando para intervir
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criticamente na realidade como condição para a prática da cidadania; provimento do aluno
do conhecimento dessa realidade, estimulando-o a compreendê-la cada vez mais e a assumir
diante dela uma postura consciente, crítica e ativa. Tudo isso nos leva a dizer que, na
verdade, está presente mais de uma concepção de formação no documento analisado. Aqui,
iremos elencá-las de acordo com o grau de importância com que aparecem no decorrer do
Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) do IFCE.
Em primeiro lugar percebemos uma concepção de formação que privilegia o
desenvolvimento de competências e de habilidades requeridas pelo mercado, pois essa
concepção é citada várias vezes no documento. Esse fato nos faz perceber que não há uma
defesa da formação humana, omnilateral, no sentido posto por Marx, Pistrak e Makarenko,
uma vez que o mercado vigente é o capitalista. Em segundo lugar, a concepção de
integração entre educação básica e educação profissional tem como eixo estruturante a
ciência, a tecnologia, o trabalho e a cultura pautada nas diretrizes curriculares do ensino
médio. Em terceiro lugar, com pouca expressividade, há uma concepção humanística na
formação, mas o documento não especifica como seria essa formação e não descreve como
pretende atuar nas licenciaturas e nem nas demais modalidades ofertadas, apenas as cita.
Portanto, a concepção de formação que privilegia o desenvolvimento de
competências e habilidades requeridas pelo mercado e é citada no PDI prioriza os requisitos
do sistema capitalista, que se volta para estratégias de extração e de acumulação de riquezas,
proporcionando, por consequência, o seu fortalecimento. Desse modo, na atualidade, a
educação tem sido percebida por esse sistema como importante meio para essa finalidade,
não só como oferta de serviços, mas também como ambiente de capacitação de indivíduos
para o atendimento das determinações e necessidades de reprodução desse sistema.
Nesse sentido, a concepção de integração entre educação básica e educação
profissional, com eixo estruturante da ciência, da tecnologia, do trabalho e da cultura,
contrapõe-se ao conceito da concepção anterior, que ensina habilidades e competências
desvinculadas da relação educação e trabalho no seu sentido omnilateral.
Pistrak (2015) diz que, para solucionar os problemas da concretização da
integração curricular, é indispensável a apropriação dessa concepção por parte dos
professores, a fim de solucionar as dificuldades de ordem teórica e prática. Para ele, o
caminho norteador para essa direção volta-se para a necessidade de estabelecer qual deve ser
o círculo de habilidades e experiências na integração entre trabalho e educação. Tendo o
trabalho como princípio educativo no seu sentido positivo, o curso deveria formar o
educando para compreender as relações de produção no sistema capitalista, integrando as
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dimensões humanas que tornam edificante a relação com o trabalho para a transformação
social.
Portanto, na visão do materialismo histórico na concepção marxiana, a
proposição de um novo humanismo se fundamenta no trabalho em sua dimensão mais ampla,
e não na separação entre trabalho intelectual e trabalho manual. Nesse contexto, por meio da
estreita vinculação entre teoria e prática, forma-se o homem total. Isso se torna possível a
partir de um projeto no qual o estudo se realiza coletivamente, numa práxis educativa que
não permita a cisão do homem em distintas esferas – trabalho, educação, tecnologia, política,
economia e cultura –, transcendendo a concepção positivista de forma humanista tradicional.
No entanto, no PDI, não se especifica qual a concepção que fundamenta a concepção de
formação humana do IFCE.
Podemos perceber que, no PDI do IFCE, as concepções de formação docente se
encontram divididas em formar o educando para atender às necessidades do mercado
capitalista e, ao mesmo tempo, promover uma formação humanística, científica e
tecnológica. Essa proposta deveria estabelecer o diálogo entre os conhecimentos científicos,
tecnológicos, sociais, humanísticos e de conhecimentos e habilidades relacionadas ao
trabalho como princípio educativo no seu sentido positivo. No entanto, isso é bloqueado pela
fragmentação da formação, que está divida entre dois interesses.
Em síntese, a concepção de formação docente analisada volta-se para uma
preparação para o trabalho, não no seu sentido positivo e necessário, mas para o suprimento
mercadológico, sendo o professor aquele que vai conseguir perceber as demandas do mundo
do trabalho e assim operar para formar trabalhadores para atender a essas exigências. Desse
modo, a concepção de docência analisada vincula-se, com maior ênfase, ao saber do
conteúdo específico das respectivas áreas de conhecimento. Porém, vale ressaltar que, com o
foco pragmático estabelecido para a formação docente, a concepção de professor refere-se
àquele que sabe aplicar na prática o conteúdo específico, o que o torna um posto de
excelência para responder demandas de formação de trabalhadores qualificados para o
capitalismo.
Analisando a categoria currículo, podemos identificar um aspecto semelhante ao
ocorrido na categoria de formação. Observamos que há mais de uma concepção de currículo.
Duas concepções de currículo podem ser ressaltadas:
[...] organização por áreas científicas e eixos tecnológicos, observando as Diretrizes
Curriculares Nacionais, adotando como base o estudo do perfil profissional e
conhecimentos necessários ao exercício da profissão; institucionalização de
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mecanismos de participação dos professores, especialistas, trabalhadores e
empresários, para avaliar o perfil profissional e a matriz curricular de cada área de
conhecimento e eixo tecnológico, quando da necessidade de elaboração e
reelaboração do currículo; construção do conhecimento, incorporando, em todos os
níveis, estratégias de aprendizagem do mundo do trabalho, por meio de atividades
práticas, visitas técnicas e estágios e a avaliação dos programas e conteúdos dos
cursos, visando maior sintonia entre o IFCE e o ambiente socioeconômico, mediante
o sistema de acompanhamento de egressos. (INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ,
2014b, p. 104).

A primeira concepção identificada aponta para a organização do currículo por
áreas científicas e eixos tecnológicos direcionados para as Diretrizes Curriculares Nacionais.
A segunda concepção presente é o currículo que privilegia as necessidades requeridas pelo
mercado de trabalho. Esta norteia, com maior ênfase, a formação ofertada no IFCE.
Vale ressaltar que a elaboração do currículo da instituição sofre a influência
direta das demandas do mercado, inclusive do empresariado, como está posto acima. Os
conteúdos que compõem os currículos são selecionados da seguinte forma:
Os conteúdos trabalhados nos cursos são selecionados de forma a dar uma sólida
formação teórico-prática para qualificar e requalificar mão de obra para a área
profissional a que se destinam, buscando o aperfeiçoamento profissional continuado,
integrando conhecimentos adquiridos com a realidade local, regional e nacional. A
articulação entre os conteúdos programáticos e as demais atividades curriculares
contempla basicamente a missão do IFCE e dá-se mediante a observação das
seguintes exigências: atualização dos conteúdos das disciplinas, considerando os
ditames do desenvolvimento cultural, científico e tecnológico; atendimento ao
disposto na legislação educacional e profissional; coerência entre o desenvolvimento
das competências/habilidades de cada curso e a relação com o mundo do trabalho.
(INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ, 2014b, p. 106-107).

O discurso em torno da organização didático-pedagógica do IFCE presente no
PDI está pautado no princípio da aquisição do conhecimento sob a égide da educação
voltada para o mercado de trabalho; porém, atendendo aos interesses do capital. As práticas
pedagógicas, políticas de estágio, prática profissional e atividades complementares estão
ancoradas nos pilares da educação:
Assim a metodologia adotada deverá estabelecer condições de modo que o educando
possa vivenciar, concretizar e desenvolver suas competências: cognitiva (aprender a
aprender); produtiva (aprender a fazer); relacional (aprender a conviver) e pessoal
(aprender a ser). (INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ, 2014b, p. 110).

A metodologia acima citada se aplica também ao Nível Médio, indicado no PDI
como Educação Profissional Técnica de Nível Médio; Ensino Técnico Integrado à Educação
Básica; Técnicos de Nível Médio Subsequente e/ou Concomitante; Técnicos de Nível Médio
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na Modalidade EJA, expressando que “Em todos os currículos desses cursos, estão previstas
as competências e as habilidades que preparam os alunos para enfrentar com capacidade os
desafios do mundo do trabalho cada vez mais global” (INSTITUTO FEDERAL DO
CEARÁ, 2014b, p.118).
Temos que considerar a inter-relação entre currículo e formação ofertada a partir
da concepção curricular adotada pela instituição. Isso demonstra que esta se norteia pela
categoria central das Diretrizes Curriculares para o Ensino Médio, sofrendo influência dos
organismos internacionais e de suas políticas educacionais para atender a demanda e as
transformações do mundo contemporâneo em defesa da concepção de que a educação deve se
organizar em torno de quatro pilares: aprender a conhecer; aprender a fazer; aprender a viver
juntos e, finalmente, aprender a ser, sobre o qual se fundariam os outros saberes. Segundo
Martins (1994), essas orientações influenciaram a condução da política educacional de todos
os países, uma vez que foram elaboradas com base nas contribuições dos seus defensores e de
especialistas de todo o mundo, características que as tornam imprescindíveis diante do
processo de globalização das relações econômicas e culturais que estamos vivendo.
A concepção central de currículo do IFCE ressalta o conjunto das atitudes
solicitadas aos trabalhadores pelas empresas que introduzem, diariamente, novas tecnologias
organizacionais associadas ao paradigma da produção flexível e multitarefada. Nessa lógica
do mercado, adentra a Pedagogia das Competências, associada aos processos de
reordenamento da produção capitalista. O que favorece e condiciona a valorização das
atitudes e comportamentos considerados “economicamente úteis” por tal modelo de gestão
do sistema capitalista e aproveitamento da força de trabalho.
Segundo Araújo (2001), a temática da competência é atual e várias são as formas
possíveis de enfocá-la. No aspecto político, ela constitui um importante elemento de
mediação das atuais relações entre o capital e o trabalho, colocando sob tensão o controle
sobre o processo de trabalho e as definições de carreiras, salários e promoções, etc. No
aspecto econômico, ela vem se constituindo como parte integrante das políticas de
produtividade e competitividade das empresas e, ao mesmo tempo, das estratégias de
competitividade internacional, pois tem sido tomada como fator de alavancagem da
produção. No aspecto social, ela vem colocar em risco as identidades profissionais,
ressignificando as relações de trabalho, nas quais o trabalhador não se reconhece mais como
trabalhador, mas como o colaborador que tem a condição intelectual para operar diferentes
funções motivadas pela produtividade. No entanto, ele não percebe que está sendo privado
das suas realizações pessoais e profissionais; portanto, não tem a consciência de estar
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inserido numa relação de trabalho alienado e muito menos se percebe na condição de
explorado. Aqui, certamente o trabalho atua como princípio educativo; porém, no seu
sentido negativo, justamente porque se volta para os interesses do capital.
O que está posto em discussão quanto à concepção de currículo da instituição é
uma reflexão sobre o grau de importância atribuído às concepções que orientam a proposta
curricular do IFCE e as implicações que resultam na formação dos discentes que são
formados a partir dessa proposta curricular.
Vale ressaltar que, no IFCE, predomina a concepção de currículo pautada nas
competências e habilidades voltadas para o mercado de trabalho. Ao passo que à concepção
de currículo direcionado para a perspectiva da formação omnilateral (integral) é atribuído um
grau de importância quase imperceptível no seu PDI. Não podemos deixar de considerar que
o enfoque mais evidenciado no currículo está voltado para a formação de mão de obra para
atender as demandas do mercado de trabalho, embora o IFCE expresse, ainda que de modo
vago, uma preocupação em disseminar e aplicar os conhecimentos científicos e tecnológicos
na formação do cidadão, voltados estes para a investigação empírica e para a pesquisa,
tornando essa formação mais completa, visando à inserção social, política, cultural e ética do
aluno no contexto social.
Portanto, devemos nos ater à questão de que não se pode colocar o mercado
capitalista como sendo o elemento determinante das habilidades e competências na formação
dos trabalhadores. Seria abdicar da possibilidade da Educação Profissional, no seu sentido
positivo e omnilateral, e da perspectiva de poder estar também a serviço da coletividade
social.
O caráter ideológico presente nas políticas educacionais direcionadas para a
valorização das competências com intuito de atender aos anseios do capital implica graves
consequências para os trabalhadores, pois, no fundo, leva-os à conformação com as situações
de exploração,

minimizando

as condições

que podem possibilitar

um efetivo

desenvolvimento de amplas capacidades humanas, que poderiam ser redimensionadas para a
formação omnilateral (integral) do trabalhador a serviço dos interesses humanos e sociais.
Compreendemos, acerca das categorias analisadas, que o IFCE se esforça em
proporcionar uma formação diferenciada aos discentes em todas as modalidades de ensino.
No entanto, encontra-se dividido por sofrer as consequências dos reguladores externos e das
políticas privatistas, sendo levado a priorizar os interesses do capital, renunciando aos
pressupostos educacionais que conduzem a uma formação omnilateral.
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Acreditamos que o IFCE não tenciona formar profissionais acríticos e não
percebe a construção do currículo como instrumento do simples treinamento de habilidades e
técnicas a serviço da reprodução capitalista. Todavia, necessita realmente colocar como
prioridade, no seu PDI, ações que contribuam para a formação de sujeitos reflexivos e
conscientes, que possam se posicionar e criticar as imposições do capitalismo em busca da
sua superação, viabilizando o educando para a compreensão da realidade e para uma ação
efetiva na sociedade. Daí a necessidade também de priorizar um currículo que estimule
práticas emancipadoras, que possibilite o entendimento do modo de produção capitalista,
bem como das contradições geradas por ele.
Segundo Kuenzer (2011), essas propostas podem contribuir para a formação de
um sujeito crítico, inserido na construção de uma sociedade pautada em relações sociais e
humanas. Para viabilizar essa formação, serão necessárias posições ontológicas e
epistemológicas que sustentem essas propostas curriculares, a partir das quais se formulam
diferentes concepções de homem, de conhecimento, de trabalho e de sociedade.
Passaremos, agora, para as nossas análises a respeito dos Projetos Pedagógicos
dos Cursos de Licenciatura em Física, tomando como referência, como dissemos no início
deste item, os campi dos municípios do estado Ceará que ofertam o Curso de Licenciatura
em Física. A análise será pautada nas mesmas categorias que estamos abordando neste
estudo: Ensino Médio Integrado, Formação Omnilateral e Formação docente, enfatizando o
currículo componente que direciona o processo formativo.
Identificamos, nos Projetos Pedagógicos dos Cursos de Licenciatura em Física
do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, nos campi de Acaraú, Crateús,
Fortaleza, Sobral e Tianguá, pontos comuns no tocante à justificativa dos seus Projetos,
quais sejam: a relevância da pesquisa na formação do docente e a integração do currículo
entre as disciplinas específicas e pedagógicas. Também apresentam, em comum, a
justificativa da escassez de professores para atuar no ensino de Física.
Na categoria formação docente, Crateús distingue-se dos demais Projetos
analisados, pois busca, em Gramsci, o entendimento para responder às demandas da
formação de professores.
[...] vamos buscar no entendimento de Gramsci (1998) a base dos nossos cursos: “a
elevação cultural e a formação do homem de visão ampla e complexa”, pois a
escola deve realizar a síntese da prática produtiva e do trabalho intelectual. Aqui,
portanto defende-se uma proposta inovadora de formação de professores de Física
para atuarem na educação básica dos sertões de Crateús. (INSTITUTO FEDERAL
DO CEARÁ, 2014a, p. 14).
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A Proposta Pedagógica do Curso de Física de Crateús é fundamentada no
princípio da inserção do ser humano no mundo do trabalho e na compreensão do processo
produtivo e do conhecimento científico enquanto atividade humana, compreendendo a
educação como uma práxis social. Os demais não citaram Gramsci ou outro pensador, mas
percebe-se, nas suas considerações, diferentemente do PDI do IFCE, a preocupação com a
formação docente compromissada com a pesquisa, de modo a potencializar a práxis didáticopedagógica, formando o docente com uma visão crítica e reflexiva da sua profissão e da
sociedade, capaz de realizar uma ascensão intelectual, cultural, ética e moral.
Outro ponto que se destaca nos Projetos do Curso de Licenciatura em Física é a
necessidade da pesquisa, que é defendida em todos os municípios como necessária para a
formação do professor. Para os Institutos Federais, a pesquisa possui destaque tanto na lei de
sua criação – Lei n.º 11.892/2008 – como nos documentos analisados do IFCE. No entanto,
ainda que timidamente, percebe-se um esforço e um avanço na sua aplicabilidade em relação
à primeira experiência com cursos de formação pedagógica anteriormente implantados no
CEFET. Esse avanço ocorre também por parte dos Projetos de Cursos, que se apresentam
estruturados e voltados para o ensino, para a pesquisa e para a extensão. Em nossas visitas
aos sítios eletrônicos dos campi, constatamos o interesse e a concretização de eventos de
pesquisa nos Cursos de Licenciatura em Física e a preocupação do corpo docente,
juntamente com a coordenação dos cursos, em realizar esses eventos, articulando parcerias
com outros campi, motivando os alunos a participarem desses eventos internos do IFCE,
proporcionando, assim, o intercâmbio de conhecimento entre eles, como também
incentivando os alunos a participarem de produção científica e de eventos externos à
instituição.
Apesar desses pontos positivos nos Projetos aqui analisados, pudemos observar
que há um campo de disputada de interesses ideológicos entre os Projetos do Curso de
Licenciatura em Física nos diversos campi e o PDI. Enquanto a concepção do IFCE
apresentada no PDI volta-se mais para formar o aluno para atender a uma demanda do
mercado de trabalho com ênfase na pedagogia da competência, os Projetos de Curso buscam
priorizar uma formação mais direcionada para a elevação cultural e para a formação do
homem de visão ampla e reflexiva, pois defendem que a escola deve realizar a síntese da
prática produtiva e do trabalho intelectual. Nesse sentido, os Projetos de Curso priorizam a
aplicação dos conhecimentos tecnológico e acadêmico para uma formação cidadã, por meio
do ensino, da pesquisa e da extensão, visando contribuir para a formação do docente como
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agente transformador da realidade e para a compreensão da educação como uma prática
social.
Desse modo, os Projetos Pedagógicos dos Cursos de Licenciatura em Física
visam contribuir com a formação do professor, integrando os conhecimentos científicos
específicos da Física e os saberes da prática docente no campo didático-pedagógico, de
forma coesa e interdisciplinar, no contexto socioeconômico, político e das novas tecnologias
que exigem do educador um novo fazer pedagógico. Trata-se de uma proposta curricular
comprometida com a construção de habilidades, rompendo com a fragmentação dos
conteúdos, que perpassa as tradicionais fronteiras disciplinares, segundo as quais se organiza
a maioria das instituições de formação de docentes. É importante enfatizar que, nos Projetos
dos Cursos, existe a preocupação de formar o docente para o mundo do trabalho,
diferentemente de como está posto no PDI do IFCE, que privilegia formar o profissional
para atender as demandas do mercado de trabalho, negligenciando a formação humana que,
por sua vez, aparece raramente. A respeito da formação humana diz Ciavatta (2005, p. 41):
Como formação humana o que se busca é garantir [...] o direito a uma formação
completa para a leitura do mundo e para a atuação como cidadão, pertencente a um
país, integrado dignamente a uma sociedade política. Formação que, nesse sentido,
supõe a compreensão das relações sociais subjacentes a todos os fenômenos.

Portanto, a partir da análise dos documentos institucionais, podemos concluir, no
geral, que os Projetos de Curso se comprometem a formar o docente para atuar como agente
da transformação social, desenvolvendo pilares éticos e humanos na formação profissional e,
consequentemente, preparando para a responsabilidade social, compreendendo a ciência como
conhecimento histórico, desenvolvido em diferentes contextos sociopolíticos, culturais e
econômicos.
No entanto, não identificamos elementos concretos nos Projetos do Curso de
Licenciatura em Física que assegurassem uma relação da formação docente ofertada no IFCE,
nessa área de conhecimento, com o Ensino Médio Integrado. Nem sequer encontramos
indícios que pudessem apresentar a preocupação de formar os alunos para atuarem no Ensino
Médio Integrado à Educação Profissional, pois os planos direcionam o perfil do egresso para
atuarem na docência somente nos anos finais do Ensino Fundamental e do Ensino Médio
Regular, não se reportando ao Ensino Médio Integrado.
Em suma, isso nos faz salientar que o processo de formação docente dos Cursos
de Licenciatura em Física do IFCE não contempla a formação do professor para atuar no
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Ensino Médio Integrado. Considerando, porém, que na própria instituição se oferta essa
modalidade de ensino, esta poderia ser aproveitada para inserir os futuros docentes nessa
vivência, dando maior destaque à Prática como Componente Curricular e ao Estágio
Supervisionado, que deveriam ser aplicados nos próprios campi que oferecem o Ensino Médio
Integrado, bem como nos Cursos Técnicos Concomitantes, Subsequentes, Escolas de
Educação Profissional, e também na Educação de Jovens e Adultos (EJA), a fim de viabilizar
aos docentes experiências nesse campo de atuação da educação profissional, cuja carência de
professores se torna cada vez maior.
Considerando a análise feita dos currículos dos campi pesquisados, não
encontramos, nas matrizes curriculares, nenhuma disciplina voltada à Educação Profissional,
nem tampouco, nas ementas, conteúdos que direcionassem para a formação integrada ao EMI.
No entanto, mediante os resultados apresentados, não se confirma que o Ensino Médio
Integrado tenha lugar na formação dos Cursos de Licenciatura em Física, uma vez que não
está legitimado nos Projetos dos Cursos e nem no currículo destes. Dessa maneira, fica difícil
pensar numa prática pedagógica direcionada para uma formação omnilateral articulada com a
educação e o trabalho, tendo essa relação como princípio educativo no seu sentido positivo
posto por Marx, Pistrak e Makarenko. Isso dificulta o alinhamento com a política de Ensino
Médio Integrado à Educação Profissional contida nas Diretrizes Curriculares Nacionais. O
que reforça a tese de que o EMI não tem expressividade na formação docente ofertada no
IFCE, porque não é mencionado um papel de caráter formativo para atuar nessa modalidade
de ensino.
O IFCE, como Instituição de Educação Profissional, poderia contribuir mais para
a formação docente na sua totalidade e complexidade, alinhado com a indispensabilidade de
formar docentes para atuar na educação profissional. Dessa forma, defendemos que o IFCE
poderia favorecer a formação para a Educação Profissional conforme as mudanças e as
necessidades dos últimos anos, principalmente com a expansão dos Institutos Federais e das
Redes Estaduais de Educação Profissional integrada ao Ensino Médio.
Mesmo com a tradição de ser uma instituição de trajetória educacional na EPT,
ofertando o IME, cursos técnicos concomitantes e subsequentes, ainda assim o IFCE não
vislumbra assegurar nos documentos legais – PDI, Projetos de Cursos e seus Currículos – a
integração dos Cursos de Licenciatura ofertados para uma atuação no EMI. Isso nos leva a
questionar como foram introduzidas as licenciaturas nos IFs. É como se estivessem
desalojadas da realidade do ambiente educacional em que estão inseridas no seio da educação
profissional.
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Essas constatações partiram da premissa dos Projetos de Cursos que foram
analisados. A partir das análises concluídas, a próxima seção de estudo terá como foco a
descrição do perfil do egresso dos Cursos de Licenciatura em Química da UFC e de Física do
IFCE, objetivando identificar, por meio do perfil traçado, a formação que está sendo ofertada
aos docentes desses cursos e quais os aspectos mais valorizados relacionados às categorias
investigadas.
4.4 O perfil do egresso dos Cursos de Licenciatura em Química da UFC e Física do
IFCE: presença ou ausência do Ensino Médio Integrado à Educação Profissional?
A partir das análises realizadas dos documentos institucionais, foi possível traçar
o perfil do egresso do Curso de Licenciatura em Química da UFC e Física do IFCE, com o
intuito de verificar, também, se há uma relação entre as categorias centrais desta pesquisa –
Ensino Médio Integrado, Formação Docente e Formação Omnilateral – com a formação
docente do aluno que conclui esses cursos nessas instituições, pois essa problemática permeia
o nosso trabalho e vem sendo discutida em todo o desenvolvimento deste estudo.
Iniciaremos traçando o perfil do egresso do Curso de Licenciatura em Química da
UFC, tendo como base as análises realizadas acerca do Projeto de Curso. Ressaltamos que o
Projeto não menciona a nomenclatura perfil do egresso, e sim o Perfil Profissional; no
entanto, faz isso de forma bem sucinta. Devido a essa questão, debruçamo-nos sobre o Projeto
para conseguir mapear, mais detalhadamente, o perfil do egresso do curso considerando os
elementos da formação que contemplam a área de formação básica e a área de formação
específica. A formação básica envolve todos os conhecimentos obrigatórios voltados para a
formação docente, quer dizer, os conhecimentos relacionados à prática pedagógica; já a
formação específica diz respeito aos conhecimentos específicos da área de Química.
Então, de acordo com o perfil profissional apresentado no Projeto, pautado na Lei
n.º 2.800, de 18 de junho de 1956, que cria o Conselho Federal de Química, somente o
Licenciado em Química possui competência para lecionar as disciplinas de Química no
Ensino Fundamental e Médio. Porém, o Licenciado também pode atuar em outras funções: na
preparação e na análise de substâncias químicas, com elaboração de parecer atestando sua
especialidade; e na direção de responsabilidades em laboratórios ou departamentos de
empresas comerciais ou industriais. Esse é o perfil profissional expresso diretamente no
Projeto, mas tentaremos extrair, a partir do próprio Projeto, outros elementos que possam
identificar o perfil do egresso. Iremos nos limitar ao grau de intensidade e à relevância dos
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conhecimentos priorizados na formação do docente, relacionados à formação básica e à
formação específica – acrescentaremos ainda a formação humana, que também está
contemplada no Projeto do Curso.
Podemos constatar que o perfil do egresso do Curso de Licenciatura em Química
da UFC, de acordo com a formação que está sendo ofertada, propõe habilitar o professor a
lidar profissionalmente com a realidade educacional dos dias de hoje. Os dados que
apresentaremos a seguir foram elaborados a partir do Projeto do Curso de Licenciatura em
Química da UFC, referente ao ano de 2005 (UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ,
2005):
a) formação específica:
 adquirir uma formação sólida em relação aos conteúdos específicos de
química;
 possuir a capacidade de manusear os equipamentos dos laboratórios;
 dominar os processos de preparação de substâncias químicas em diversos graus
de pureza;
 saber realizar análise química, elaboração de parecer, atestado, projeto de
especialidade e sua execução, perícia civil ou judiciária, direção e
responsabilidade de Laboratórios ou Departamentos.
b) formação básica:
 estabelecer a relação entre ensino e aprendizagem;
 estimular o interesse pela pesquisa;
 atuar como pesquisador;
 desenvolver a prática docente reflexiva;
 utilizar

novas

tecnologias

como

mais

uma

possibilidade

de

construção/divulgação de conhecimentos e desenvolvimento da capacidade
crítica e criativa;
 proporcionar conhecimentos que capacitem o docente a realizar a transposição
didática dos conteúdos específicos para as situações de ensino;
 conhecer sobre os sujeitos aos quais se dirige a educação básica (crianças,
adolescentes, jovens, adultos, alunos portadores de necessidades especiais,
comunidades indígenas e afrodescendentes, entre outros);
 compreender os fundamentos sociais, históricos, filosóficos, psicológicos e
pedagógicos da ação docente;
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 compreender a normatização posta no âmbito da legislação da educação e do
ensino, no que se refere à educação básica.
c) formação humana:
 fomentar o desenvolvimento da autonomia do professor, entendido como
protagonista de seu desenvolvimento profissional e pessoal;
 adquirir conhecimento crítico e saber se posicionar criticamente para
solucionar problemas;
 proporcionar o trabalho coletivo e interdisciplinar propiciando a unidade do
trabalho docente, numa contra-ação ao trabalho fragmentado e pulverizado,
resultante da organização capitalista.
É importante destacar que essa disposição dos dados foi elaborada com os
elementos formativos considerados relevantes para traçar o perfil do egresso da Licenciatura
em Química da UFC. Para a nossa surpresa, identificamos um fenômeno inverso quando
comparamos o Projeto do Curso com a sua Estrutura Curricular: a formação básica, na
fundamentação teórica do Projeto, aparece com maior relevância; no entanto, esse grau de
importância dado aos conhecimentos pedagógicos perde a sua expressividade na Estrutura
Curricular, pois, no Currículo do Curso, há uma quantidade muito grande de disciplinas
específicas, mas poucas disciplinas pedagógicas, as quais nem sequer abrangem todos os
elementos considerados essenciais para a formação docente. A título de exemplo, percebemos
que a Prática como Componente Curricular e o Estágio Supervisionado não estão inseridos na
Matriz Curricular do Curso, como ocorre na grande maioria dos Cursos de Licenciatura.
Dessa forma, apesar de o perfil do egresso do Curso de Química não se encontrar
bem estruturado no seu Projeto de Curso, conseguimos identificar esse perfil a partir de
análises e inferências em nossa pesquisa documental.
Podemos dizer, assim, que o perfil do egresso é caracterizado conforme o
currículo por meio do qual é formado. No caso da Licenciatura em Química da UFC, a maior
predominância é voltada para os conteúdos específicos, ficando o conhecimento didáticopedagógico em menor proporção. No entanto, esse profissional é estimulado para a pesquisa e
a extensão. Isso não deixa de ser um ponto positivo para a práxis docente, uma vez que
estimula a produção de conhecimentos científicos, já que os egressos têm sido formados por
uma instituição que valoriza a produção científica e acadêmica, inclusive sendo reconhecida
como referência na pesquisa no estado do Ceará e em nível nacional.
Enfim, pela análise documental, principalmente a partir do PDI e do Projeto de
Curso, inferimos que o egresso do Curso de Licenciatura em Química da UFC é munido de
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conhecimento crítico, sabendo se posicionar criticamente para solucionar problemas e se
comprometendo com as causas sociais, ou seja, um profissional com capacidade de
transformação social, porque o seu processo formativo não esteve refém dos interesses do
capital. Não obstante, seria preciso valorizar também as disciplinas didático-pedagógicas,
principalmente as Práticas e os Estágios e, somadas a estas, as disciplinas que fundamentam a
prática docente, como a Filosofia da Educação, a Psicologia da Educação, entre outras.
Acreditamos que assim poderia ser estabelecido o caminho para uma formação omnilateral do
docente.
Agora iremos abordar o perfil do egresso do Curso de Licenciatura em Física do
IFCE. De início, destacamos que ele abrange três áreas do conhecimento: formação
específica, que envolve os conteúdos referentes à Física; formação didático-pedagógica, que
se volta para os conteúdos direcionados para a Prática do Ensino e Estágio; formação
humana, que enfatiza o conhecimento para formar educadores críticos na busca de soluções
políticas, pedagógicas e técnicas para questões propostas pela sociedade.
A seguir, destacaremos os dados do perfil do egresso dos Cursos de Licenciatura
em Física do IFCE. É importante informar que todos os itens abaixo foram extraídos dos
Projetos de Curso de Licenciatura em Física dos campi pesquisados. Neles, observamos o
grau de intensidade e a relevância dos conhecimentos priorizados na formação do docente
relacionados com as categorias investigadas:
a) formação específica:
 dominar princípios gerais e fundamentos da Física, estando familiarizado com
suas áreas clássicas e modernas;
 descrever e explicar fenômenos naturais, processos e equipamentos
tecnológicos em termos de conceitos, teorias e princípios físicos gerais;
 compreender os conceitos, as leis e os princípios da Física e suas relações com
a Matemática e outras ciências;
 propor, elaborar e utilizar modelos físicos, reconhecendo seus domínios de
validade;
 utilizar a linguagem científica na expressão de conceitos físicos, na descrição
de procedimentos de trabalhos científicos e na divulgação de seus resultados;
 possuir conhecimento consistente e abrangente na área de atuação, com
domínio das tecnologias laboratoriais;
 manter atualizada sua cultura científica geral e sua cultura técnica profissional
específica;
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 utilizar a Física para expressar os fenômenos naturais;
 resolver problemas experimentais, desde seu reconhecimento até a análise de
resultados;
 propor, elaborar e utilizar modelos físicos, reconhecendo seus domínios de
validade;
 apresentar resultados científicos em distintas formas de expressão, tais como
relatórios, trabalhos para publicação, seminários e palestras.
b) formação didático-pedagógica:
 o físico-educador estará habilitado a compreender o processo de ensinoaprendizagem referido à prática escolar, abordando conteúdos específicos, mas
contextualizados, utilizando métodos que favoreçam o desenvolvimento do
conhecimento,

cuja

abordagem

privilegiará

problemas

concretos

dimensionados a partir da proposição de projetos interdisciplinares;
 ser capaz de lecionar na Educação Básica referente às séries finais do Ensino
Fundamental e no Ensino Médio, nas escolas públicas e particulares;
 disseminar o saber científico em diferentes instâncias sociais, ou seja, através
da atuação no ensino escolar formal, seja através de novas formas de educação
científica, como vídeos, software, ou outros meios de comunicação;
 estabelecer diálogo entre a área de Física e as demais áreas do conhecimento
no âmbito educacional;
 propor e elaborar projetos de pesquisa na área da Física e afins;
 articular ensino e pesquisa na produção e difusão científica do conhecimento
na sua prática pedagógica;
 diagnosticar, formular e encaminhar a solução de problemas físicos,
experimentais e teóricos, práticos ou abstratos, fazendo uso dos instrumentos
laboratoriais e matemáticos apropriados;
 tutorar o processo de ensino-aprendizagem, assumindo um papel de orientador
das atividades propostas, sendo um elemento motivador e incentivador do
desenvolvimento de seus alunos;
 desenvolver metodologias e materiais didáticos de diferentes naturezas,
coerentemente com os objetivos educacionais almejados;
 articular as atividades de ensino de Física na organização, no planejamento, na
execução e na avaliação de propostas pedagógicas da escola;
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 planejar, desenvolver e avaliar os processos de ensino e de aprendizagem em
Física nos níveis de ensino fundamental e médio;
 identificar o processo de ensino-aprendizagem como processo humano em
construção;
 fazer uso dos conhecimentos da Física para explicar o mundo natural e para
planejar, executar e avaliar intervenções práticas;
 entender a relação entre o desenvolvimento científico e o desenvolvimento
tecnológico, associando as diferentes tecnologias aos problemas que se
pretende solucionar;
 elaborar e avaliar criticamente materiais didáticos, como livros, apostilas, kits,
modelos, programas computacionais e materiais alternativos;
 refletir

a

prática

em

sala

de

aula,

identificando

problemas

de

ensino/aprendizagem;
 saber intervir, transformar a sua própria prática, propor soluções, atuar de
forma crítica e criativa;
 ter conhecimento das teorias fundamentais que norteiam o processo de ensinoaprendizagem, objetivando a prática pedagógica;
 fazer uso crítico dos recursos da tecnologia da informação e da comunicação e
sua aplicação no ensino da Física, de forma a aumentar as possibilidades de
aprendizagens dos discentes;
 manejar diferentes estratégias de comunicação dos conteúdos, sabendo eleger
as mais adequadas, considerando a diversidade dos discentes, os objetivos das
atividades propostas e as características dos próprios conteúdos;
 problematizar, juntamente com os estudantes, os fenômenos sociais
relacionados com os processos de reconstrução do conhecimento no âmbito da
Física e de suas inter-relações com outras áreas do conhecimento;
 saber contextualizar, problematizar, criticar, questionar e refletir sobre a prática
didática e pedagógica;
 possibilitar o desenvolvimento da capacidade de raciocínio, compreendendo e
utilizando a ciência, como elemento de interpretação e intervenção, e a
tecnologia, como conhecimento sistemático de sentido prático.
c) formação humana:
 desenvolver

uma

ética

de

atuação

profissional,

e

a

consequente

responsabilidade social, compreendendo a ciência como conhecimento

123
histórico, desenvolvido em diferentes contextos sociopolíticos, culturais e
econômicos;
 atuar propositivamente na busca de soluções políticas, pedagógicas e técnicas
para questões propostas pela sociedade;
 exercer a profissão respeitando o direito à vida e ao bem-estar dos cidadãos, a
partir de uma formação humanística;
 compreender a Física, como construção humana, entendendo seu processo
histórico-construtivo e suas relações com a sociedade;
 pautar-se por princípios éticos: democracia, justiça, diálogo, sensibilidade,
solidariedade, respeito à diversidade, compromisso;
 promover práticas educativas, respeitando e estimulando a diversidade cultural
e a educação para a inteligência crítica.
Foi verificando o perfil do egresso dos Cursos de Licenciatura em Física do IFCE
em todos os campi que chegamos ao seu perfil geral. Em nossas análises sobre o perfil do
egresso, identificamos um fenômeno inverso ao do Curso de Licenciatura em Química da
UFC no que toca à formação didático-pedagógica e à formação humana do Curso de
Licenciatura em Física do IFCE. O Curso de Licenciatura em Química da UFC não supre
suficientemente, em seus currículos, os conhecimentos didático-pedagógicos, em detrimento
dos conteúdos específicos; porém, no PDI da UFC, estão bem desenvolvidos os quesitos da
pesquisa, da autonomia e da criticidade do egresso; já os conteúdos do Curso de Licenciatura
em Física do IFCE têm seu destaque expressivo na formação do professor, apresentando os
aspectos didático-pedagógicos com grande ênfase no perfil do egresso; todavia, o PDI do
IFCE defende uma formação mais voltada para o mercado de trabalho nos parâmetros do
capitalismo.
Segundo Ciavatta (2005), a Educação Integrada deve compreender a Educação
Geral como parte inseparável da Educação Profissional em todos os campos onde ocorre a
preparação para o trabalho. Nessa perspectiva, podemos perceber que, embora o IFCE não o
faça explicitamente no seu PDI, há um esforço daqueles que idealizaram e elaboraram os
Projetos do Curso de Licenciatura em Física em esboçar uma educação integrada que viabilize
romper com a dualidade entre as disciplinas específicas e pedagógicas, promovendo aos
docentes conhecimentos e práticas que permitam experienciar a prática do magistério.
Segundo Pistrak (2013), para se compreender a realidade viva é necessária uma
integração entre as disciplinas, exigindo um trabalho coletivo dos professores. Não se trata de
contrapor o estudo das disciplinas escolares, separadas entre si, ao estudo da realidade viva; a
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questão, porém, é como definir o seu conteúdo em interação com as demais. Deve-se estudar
a vida, a realidade, não fora das disciplinas, pois estas constituem as bases da ciência e devem
ser instrumentos para o estudo ativo da vida em sua transformação. Enfim, a integração está
na interligação dos fenômenos e na elevação da consciência dos alunos de que os fenômenos
examinados não existem independentemente; ao contrário, eles são dinâmicos e sensíveis às
mutações que ocorrem na sociedade.
Embora seja ainda muito recente a efetivação das Licenciaturas no IFCE e nos
demais Institutos Federais, elas trazem consigo avanços na superação da segregação entre
disciplinas específicas e pedagógicas, no incentivo à pesquisa e à produção científica.
Portanto, há uma preocupação nos Projetos do Curso, mesmo que não haja no PDI do IFCE,
em formar o professor para atuar como agente transformador da realidade. No entanto, não há
ainda uma preocupação de garantir, nos Projetos de Cursos, a relação com o Ensino Médio
Integrado à Educação Profissional, uma vez que a instituição oferta cursos nessa modalidade
de ensino. Nesse caso, o IFCE poderia relacionar a formação de professores com a educação
profissional, incentivando e mostrando aos docentes as possibilidades de atuar no magistério
nos IFs e na Rede Estadual da Educação Profissional.
É importante ressaltar que os Projetos de Cursos de Licenciatura em Física do
IFCE analisados em nenhum momento fazem menção à possibilidade de formar o docente
para atuar no Ensino Médio Integrado à Educação Profissional, quando se referem ao campo
de atuação da docência. Citam apenas as seguintes possibilidades: as séries finais do Ensino
Fundamental e Ensino Médio, nas escolas públicas e particulares; poderá exercer atividades
em outras áreas, atuando em modalidades de ensino à distância, na educação especial, no
ensino de Física para pessoas com necessidades especiais, na educação indígena; entre outras.
O documento diz ainda que o egresso poderá atuar em centros e museus de ciências e também
na divulgação científica, produzindo e difundindo o conhecimento na área de Física,
colaborando em clínicas radiológicas, monitorando o funcionamento e a segurança do uso da
radiação; poderá dar continuidade à sua formação acadêmica, ingressando preferencialmente
na pós-graduação em Física ou em Educação.
A partir do perfil elaborado, constatamos que é priorizada a formação didáticopedagógica na formação de professores do IFCE, ocupando lugar de destaque juntamente com
a formação de conhecimentos específicos visando transpor as barreiras entre as disciplinas
pedagógicas e específicas. Por meio da estrutura curricular, identificamos o interesse de
superar a dicotomia entre o ensino das disciplinas específicas e pedagógicas. Isso não deixa de
ser um marco histórico do sistema educacional brasileiro, uma vez que essa dualidade

125
estrutural tem sido o lócus de disputas políticas e teóricas entre os que defendem um modelo
de formação direcionada às demandas do mercado e aqueles que defendem um modelo de
formação voltado para a criação e a realização do ser humano.
Diante das nossas considerações, finalmente podemos traçar um panorama geral
da Formação Inicial de Professores de Química e de Física ofertada na UFC e no IFCE,
respectivamente. Concluindo a nossa análise documental, confirmamos a hipótese da
pesquisa: a Formação Inicial de Professores ofertada nos Cursos de Licenciatura em Química
e Física nas instituições pesquisadas não prepara o futuro docente para atuar no Ensino Médio
Integrado à Educação Profissional capaz de atender ao requisito da formação omnilateral no
sentido defendido por Marx, Makarenko e Pistrak, norteado pelas Diretrizes Curriculares
Nacionais da Educação Profissional Técnica de Nível Médio e pelo Decreto n.º 8.752, de 9 de
maio de 2016, que prevê o estímulo ao desenvolvimento de Projetos Pedagógicos que visem a
promover desenhos curriculares próprios para a formação de profissionais do magistério para
o atendimento da Educação Profissional e Tecnológica, Educação de Jovens e Adultos,
Educação Especial, Educação do Campo, de Povos Indígenas e de Comunidades
Remanescentes de Quilombos.
Então, mediante a confirmação da hipótese, podemos responder à pergunta feita
no início deste tópico: há uma presença ou ausência do Ensino Médio Integrado à Educação
Profissional nos Cursos de Licenciatura em Química da UFC e em Física do IFCE? Podemos
afirmar a ausência de uma formação voltada ao Ensino Médio Integrado nos dois Cursos de
Licenciatura pesquisados, pois seus Projetos de Curso e sua Estrutura Curricular não
contemplam princípios norteadores para essa formação, quer dizer, um currículo que
proporcione experiências em diversas concepções de currículo integrado e interdisciplinar
oportunizando aos docentes subsídios para desenvolver e conduzir propostas pedagógicas que
avancem na direção de um trabalho colaborativo, capaz de superar a fragmentação dos
componentes curriculares.
A formação omnilateral é um dos elementos essenciais para o processo formativo
na modalidade EMI e deve ser priorizada em todos os cursos de formação de professores. É
por meio de uma formação omnilateral associada à conscientização política, cultural e social,
que a educação permitirá ao homem compreender o verdadeiro princípio educativo do
trabalho, quer dizer, priorizando o seu sentido positivo, bem como o caráter científico,
humano, ético e transformador da sua realidade social.

126
5 CONCLUSÃO
Investigar o Ensino Médio Integrado à Educação Profissional nos levou a muitos
desafios em entender e articular as categorias conceituais que nos auxiliaram na compreensão
dessa modalidade de ensino: formação omnilateral, trabalho como princípio educativo e o
currículo integrado que envolvem a formação ofertada no Ensino Médio Integrado (EMI),
pautado nas Diretrizes Curriculares Nacionais de Educação e nas legislações que o amparam.
Dentre os desafios, estava a ação de buscar as bases dos seus fundamentos, ou seja, a
demonstração de onde se originou a concepção de formação do EMI.
Isso nos levou a buscar as experiências da Escola Única do Trabalho e da
Educação Politécnica, defendidas e aplicadas principalmente por Makarenko e Pistrak, que
tiveram a missão de preparar a formação do homem novo, comprometido com o coletivo,
desconstruindo o germe do individualismo e da competitividade, herança da educação
advinda do sistema capitalista. Aqui, o papel da Escola Única do Trabalho e da Educação
Politécnica seria o de formar o homem se sentindo pertencente à coletividade, seria
desempenhar o trabalho pedagógico capaz de ensinar a importância desse coletivo, tendo o
trabalho como princípio educativo no seu sentido positivo, voltado para preparar crianças e
jovens para o estágio mais avançado do sistema educacional de ensino da União Soviética e
para desenvolver os ramos de produção referentes à tecnologia e à agricultura a serviço da
qualidade de vida de toda a nação, fortalecendo o seu sistema econômico e político.
Essa construção do sistema educacional, a partir da experiência da Escola Única
do Trabalho e da Educação Politécnica, juntamente com a teoria marxiana de formação
omnilateral e do trabalho como princípio educativo, levou-nos a compreender e a pensar
numa formação efetiva, capaz de contemplar o Ensino Médio Integrado à Educação
Profissional Brasileira.
Vimos, no primeiro capítulo, que o conceito de formação omnilateral, no sentido
posto por Marx e pelos seus seguidores, diz respeito a uma formação humana e integral por
meio da qual se desenvolvem as capacidades intelectuais, espirituais e criativas do homem, o
que nos remete à educação dos sentidos e da personalidade, cuja direção é o sentido humano
do homem. Não se trata de um sentimentalismo e nem de um moralismo, e sim do
desenvolvimento do gênero humano. Essa formação exclui qualquer interesse individualista
e/ou egoísta. Por esse motivo, não comporta um sistema cuja base econômica é extraída da
exploração do homem pelo homem. Foi a partir desse foco que sentimos a necessidade de
demonstrar o duplo aspecto do trabalho no capitalismo tematizado por Marx: ao mesmo
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tempo que ele é criador de valor de uso, condição necessária, positiva e eterna da vida social
dos homens; ele é também, e predominantemente, criador de valor de troca, condição
contingente, negativa e superável na vida social dos homens. É nesse último sentido que Marx
defende a necessidade da sua superação.
Ora, se o trabalho é a categoria central da vida humana, e se ele é o princípio
educativo da sociabilidade do homem, disso decorre que podemos falar do trabalho como
princípio educativo no capitalismo também numa dupla dimensão: o seu sentido positivo,
quando se refere a uma formação omnilateral; e o seu sentido negativo, quando se refere a
uma formação voltada para os interesses do capitalismo. Esse foi o nosso maior achado nesta
pesquisa, uma vez que percebemos claramente esse duplo aspecto tanto na Educação
Politécnica da Educação Brasileira de um modo geral, que foi o assunto do nosso segundo
capítulo, como na documentação investigada nos Cursos de Licenciatura em Química da UFC
e em Física do IFCE, tema este desenvolvido no nosso terceiro e último capítulo.
Portanto, na documentação dos cursos analisados (PDI Institucional, Projeto de
Curso e Estrutura Curricular), observam-se elementos formativos que indicam uma formação
omnilateral, bem como o trabalho como princípio educativo no seu sentido positivo; porém,
também se identificam elementos de uma formação voltada para os interesses do capitalismo,
e, nesse aspecto, o trabalho como princípio educativo se manifesta na sua dimensão negativa.
É importante destacar ainda que nas próprias Diretrizes Curriculares do Ensino
Médio Integrado à Educação Profissional não especificam qual dimensão de fato deve ser
seguida – se o trabalho como princípio educativo no seu aspecto positivo ou negativo. Parecenos que isso fica em aberto; vai depender do seu executor, quer dizer, vai depender da
maneira como será mediada a relação educação e trabalho e quais as intenções e os seus
interesses. Em todo caso, podemos afirmar que verificamos a presença dos dois aspectos,
positivo e negativo; porém, predominando esse último.
Em relação à documentação analisada dos Cursos de Licenciatura em Química e
em Física, sabemos que tanto o Projeto de Curso como a Estrutura Curricular assumem uma
função importante no papel formador, daí a nossa escolha em pesquisarmos esses
documentos. Embora as nossas análises já estejam condensadas no decorrer desta dissertação,
principalmente no último capítulo, retomamos aqui algumas considerações.
Começando pelo Curso de Licenciatura em Química da UFC, ressaltamos que seu
PDI, de um modo geral, considera o currículo como um elemento formativo, fortalecendo as
relações entre as disciplinas e dando prioridade à interação entre o ensino, a pesquisa e a
extensão, contribuindo para a formação do estudante numa perspectiva crítica e investigativa.

128
Aqui podemos perceber elementos de uma formação omnilateral. Porém, o Projeto
Pedagógico do Curso de Licenciatura em Química e a sua Estrutura Curricular parecem
negligenciar essa formação, principalmente ao não contemplar as disciplinas didáticopedagógicas voltadas para a Prática como Componente Curricular e para o Estágio
Supervisionado. Essa carência bloqueia uma formação efetiva do futuro docente, sem contar
com as dificuldades que a nossa educação enfrenta em virtude de um sistema econômico,
político e social que funciona em prol de interesses dominantes.
No que se refere ao Curso de Licenciatura em Física do IFCE, percebemos o
inverso da UFC. Aqui, no Projeto do Curso e na Estrutura Curricular, são contemplados
elementos de formação específica e didático-pedagógica, ressaltando as Práticas de Ensino, o
Estágio, a relação entre as diversas disciplinas e a formação humana, priorizando, assim, a
formação docente. Por outro lado, no PDI do IFCE, as concepções de formação docente
encontram-se divididas em formar o educando para atender às necessidades do mercado
capitalista (aqui prioritariamente) e, ao mesmo tempo, promover uma formação humanística,
científica e tecnológica. Em suma, no IFCE, predomina uma concepção de currículo pautada
nas competências e habilidades voltadas para o mercado de trabalho no horizonte do
capitalismo.
Diante dessas considerações, podemos perceber que ambos os cursos e
instituições têm, em sua documentação, embora de forma diferenciada, elementos de uma
formação omnilateral e também de uma formação unilateral, predominando esta última –
principalmente, porque nenhuma das documentações (PDI, Projeto e Estrutura Curricular) das
duas instituições menciona a modalidade de Ensino Médio Integrado à Educação Profissional.
Aqui, mais uma vez, chamamos a atenção para a confirmação da nossa hipótese: não há, nos
Cursos de Licenciatura, uma preocupação voltada para o Ensino Médio Integrado à Educação
Profissional. Essa confirmação se baseia justamente nos dados obtidos da nossa pesquisa
documental dos Cursos de Licenciatura em Química da UFC e em Física do IFCE.
Sabemos que, numa sociedade regida por um sistema voltado para a exploração
do homem pelo homem, é muito difícil proporcionar uma formação omnilateral nos
parâmetros defendidos por Marx, Pistrak e Makarenko; mas isso não é impossível, pois a
superação das contradições de um sistema social começa no seio da própria sociedade; e a
educação, no nosso caso, os Cursos de Formação de Docentes, tem uma importância
primordial para essa consecução. No foco do nosso objeto, é importante que os elementos
didático-pedagógicos estejam contemplados nos Projetos de Curso e na Estrutura Curricular
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dos Cursos de Licenciatura, para fundamentar a Formação do Docente, a fim de que este
possa atuar no Ensino Médio Integrado à Educação Profissional.
Portanto, mesmo no seio do capitalismo, podemos pensar uma formação na
perspectiva omnilateral e no sentido positivo do trabalho como princípio educativo. Essa
formação começa com uma conscientização do docente acerca da situação social, política e
econômica do nosso país, o que torna imprescindível um currículo articulado com os saberes
específicos da área de conhecimento, os saberes didático-pedagógicos e experiências, e os
saberes que fundamentam a educação: a Filosofia, a Sociologia e a Psicologia da Educação.
Podemos dizer, por fim, que concluímos aqui a primeira etapa desta pesquisa.
Entretanto, tencionamos continuá-la num projeto de doutoramento. Nessa etapa, pretendemos
verificar a formação docente tomando agora duas áreas de conhecimento: Cursos de
Licenciatura na área das Ciências Humanas e na área das Ciências Exatas, considerando ainda
a experiência de dois estados: Ceará e São Paulo. Nessa pesquisa, acrescentaremos ainda o
pensamento de Lukács, filósofo da teoria marxiana, com o conceito de posição teleológica e
de determinação reflexiva.
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