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APRESENTAÇÃO

O presente e-book foi organizado com o objetivo de divulgar as 
pesquisas que foram realizadas sobre os problemas que docentes e 
discentes precisam conviver diariamente e, dessa forma, buscar no-
vas maneiras e possíveis soluções de ampliar a reflexão constituída 
pela relação indissociável entre teoria e prática.

O primeiro artigo, “Acesso à educação como direito funda-
mental dos refugiados: reflexões na rota dos Bálcãs com enfoque 
sérvio”, dos autores Natália Seipel Nikolić, Marjorie Evelyn Maranhão 
Silva e Diogo de Almeida Viana dos Santos, demonstra os impactos da 
educação na qualidade de vida dos refugiados, haja vista que o aces-
so à educação é um direito universal dos seres humanos. Sob uma 
perspectiva da rota dos Balcãs, foi feita uma análise da abordagem 
Sérvia frente a inclusão de refugiados em seu sistema de ensino em 
conjunto com as leis de migração sérvia e com os direitos humanos 
universais, expondo diferentes barreiras e soluções encontradas.

Maria Helena da Costa Bianchi e Maria Lucivane de Oliveira 
Morais, apresentam o artigo intitulado “A formação de professores 
no Brasil: entre a graduação e o doutorado”, que analisa aspectos 
gerais da formação inicial e continuada de professores no Brasil. En-
tre os resultados obtidos, destaca-se a importância do processo de 
formação inicial e continuada vivenciado pelo professor ao longo de 
toda a sua carreira, permitindo a ampliação da qualidade do ensino, 
sobretudo, público e transformações na vida dos educandos.  

O artigo “A utilização do marxismo e da Escola de Frankfurt 
nos dias atuais”, da autora Bárbara Cristina Kruse, não busca fazer 
análise profunda do marxismo e dos pensadores da Escola, até mes-
mo porque, em poucas páginas tal audácia se mostra inverossímil. O 
que se pretende, portanto, é a tentativa de simplificar algumas teorias 
e metodologias utilizadas por tais intelectuais. 

O artigo “Educação que faz a diferença: a atuação do TCE/
AP no levantamento de boas práticas educacionais em Redes Mu-
nicipais de Ensino”, das autoras Terezinha de Jesus Brito Botelho, 
Regiane Guedes Rodrigues, Carina Baia Rodrigues, Márcio da Paixão 
Barros e Tainá Vieira Melo, extraiu seus dados do Projeto Educação 
que Faz a Diferença, possui como objetivo geral apresentar as boas 
práticas educacionais identificadas nas redes municipais de Santana-



-AP e de Porto Grande-AP, analisando os possíveis benefícios de tais 
práticas na melhoria da qualidade da educação ministrada no nível 
fundamental de ensino.

Neiziane Aparecida Martins Leocádio e Orcione Aparecida 
Vieira Pereira, no artigo “Perspectivas e desafios da Educação de 
Jovens e Adultos na atualidade”, apresentam uma abordagem his-
tórica da Educação de Jovens e Adultos (EJA), na última década no 
Brasil, 2011-2020. O estudo destaca as conquistas dessa modalidade 
de ensino até a atualidade, evidencia a importância dos movimentos 
populares e aponta as dificuldades dos educandos da EJA para in-
gresso e permanência nas instituições escolares.

Eduardo Oliveira Henriques de Araújo, autor do artigo “Preto 
no Branco: um olhar sobre a inclusão racial nas experiências es-
colares a partir do lugar do no Livro Didático de Português”, ana-
lisa o processo de efetivação das políticas públicas de inclusão racial, 
por meio da observância da representação da negritude e do negro 
em materiais didáticos escolares, como forma de constatar avanços 
e diagnosticar demandas ainda não superadas na luta pela consoli-
dação da democracia racial brasileira. Nesse sentido, selecionou-se a 
coleção “Português: Linguagens”, a mais vendida no país para a edu-
cação básica pública, como lugar de perquirição, havendo no volume 
para o 8º Ano do Ensino Fundamental Anos Finais um capítulo deno-
minado “Adolescer”, cuja autoria do manual pedagógica vocaciona ao 
estudo das sexualidades.

O artigo “Relato de experiência: primeiro ano da residência 
de enfermagem em saúde do adulto na pandemia covid-19”, dos 
autores Quenia Cristina Gonçalves da Silva, Larissa Silva Souza, An-
dressa Moreira Marinho, Uilma Santos de Souza, Lidieine Gonçalves 
Kataguiri, Thaise Machado Hercos, Giselle Vanessa Moraes, Nubia 
Tomain Otoni dos Santos, Mariana Ferreira de Sousa Moreira Paiva 
e Gianna Ribeiro Carvalho, foi realizado em saúde hospitalar no HC-
-UFTM no período de março a novembro de 2021. A pandemia vem 
nos causando situações medo, não apenas na assistência aos pacien-
tes contaminados com o COVID-19, mas também, com rotinas estres-
santes e exaustivas predispondo ao nosso cansaço físico e mental, 
onde o maior foco no atendimento de qualidade é também nos preca-
ver com a contaminação. A vivência com a pandemia nos oportunizou 
a reflexão de que tais condutas se tornem hábito mesmo após o pe-



ríodo da pandemia, uma vez que tais atitudes são imprescindíveis na 
prevenção e controle de infecções. 

Desejamos que a leitura do livro ajude a promover debates, 
reflexões e ações. 

Profa. Dra. Liliane Pereira de Souza
 (Organizadora do livro)
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CAPÍTULO 1

ACESSO À EDUCAÇÃO COMO DIREITO FUNDAMENTAL 
DOS REFUGIADOS: REFLEXÕES NA ROTA DOS 

BÁLCÃS COM ENFOQUE SÉRVIO

ACCESS TO EDUCATION AS FUNDAMENTAL RIGHTS OF 
REFUGEES: REFLECTIONS ON THE ROUTE OF THE BALKANS 

WITH A SERBIAN APPROACH

Natália Seipel Nikolić
Graduanda em Direito pela Universidade Ceuma

São Luís- Maranhão
nataliaseipelnikolic@gmail.com

Marjorie Evelyn Maranhão Silva
Mestra em Direito pela Universidade Federal do Pará (UFPA);

Graduada em Direito pelo Centro Universitário 
do Maranhão (CEUMA)

Orientadora da Liga Acadêmica Catarina Mina (CAJUP) 
da mesma Universidade.

São Luís- Maranhão
marjoriemaranhao@hotmail.com

Diogo de Almeida Viana dos Santos
Professor da Universidade CEUMA;Bacharel em Direito (UFMA)

Mestre em Direito Comparado LLM Nagoya University (Reval USP)
Doutor em Desenvolvimento Internacional 

PhD Universidade de Nagoya (Reval UFPA)
São Luís- Maranhão

diogosantos@nagoya-u.jp

RESUMO
O objetivo deste trabalho é demonstrar os impactos da educação na 
qualidade de vida dos refugiados, haja vista que o acesso à educação 
é um direito universal dos seres humanos. Em abordagem exploratória 
com revisão bibliográfica, examinou-se a inclusão de refugiados em 
um país de trânsito e sistemas sociais básicos, tal como o acesso à 
educação, que  torna-se gradualmente uma preocupação geral. As 
mudanças e os impactos são percebidos pois o mundo está testemu-
nhando uma era de mobilidade humana sem precedentes e com difi-
culdades para efetivar a inclusão de refugiados e migrantes com equi-
dade. Neste cenário catastrófico é o fato que os mais afetados são os 
mais frágeis: as crianças. Garantir o acesso à educação como Direito 
Fundamental é a chance que muitos Refugiados têm de ter acesso a 

mailto:nataliaseipelnikolic%40gmail.com?subject=
mailto:marjoriemaranhao%40hotmail.com?subject=
mailto:diogosantos%40nagoya-u.jp?subject=
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uma nova realidade. Sob uma perspectiva da rota dos Balcãs, foi feita 
uma análise da abordagem Sérvia frente a inclusão de refugiados em 
seu sistema de ensino em conjunto com as leis de migração sérvia e 
com os direitos humanos universais, expondo diferentes barreiras e 
soluções encontradas.
Palavras-chave: refugiados; migrantes; direitos humanos; direitos 
fundamentais; direito à educação.

ABSTRACT
The objective of this work is to demonstrate the impacts of education 
on the quality of life of refugees since access to education is a univer-
sal right of human beings. In an exploratory approach with bibliographic 
review, the inclusion of refugees in a transit country and basic social 
systems, such as access to education, was examined, which gradually 
becomes a general concern. The changes and impacts are perceived 
as the world is witnessing an era of unprecedented human mobility and 
difficulties in effecting the inclusion of refugees and migrants with equi-
ty. In this catastrophic scenario is the fact that the most affected are 
ones the most fragile: children. Ensuring access to education as a Fun-
damental Right provides the chance for many Refugees have to have 
access to a new reality. From a Balkan route perspective, an analysis 
of Serbia’s approach to the inclusion of refugees in its education sys-
tem in conjunction with Serbian migration laws and universal human 
rights, exposing different barriers and solutions found, had been made.
Keywords: refugees; migrants; human rights; fundamental rights;  ri-
ght to education.

1. INTRODUÇÃO

 O objetivo deste trabalho é demonstrar os impactos da edu-
cação na qualidade de vida dos refugiados, haja vista que o acesso à 
educação é um direito universal dos seres humanos, e a inclusão de 
refugiados em sistemas sociais básicos tal como o acesso a saúde e 
a educação, torna-se gradualmente uma preocupação mundial.

As mudanças e os impactos são mundialmente percebidos, o 
mundo está testemunhando uma era de mobilidade humana sem prece-
dentes: os migrantes internacionais aumentaram de 100 milhões em 1960 
para 155 milhões em 2000 e para 214 milhões em 2010. No entanto, dá-
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-se pouca importância à forma como a migração e a educação interagem 
para influenciar a mobilidade social e econômica (UNDESA, 2015) 1. 

Diante desse cenário migratório é imperioso a normatização 
dos direitos fundamentais e seu constante debate. O Direito Interna-
cional dos Direitos Humanos, como se sabe, constitui um movimento 
extremamente recente na história, surgindo, a partir do Pós-Guerra 
(Flávia Piovesan, 2000)2,o cenário da migração mundial é dinâmico, 
as causas que fomentam essa migração permanecem as mesmas ao 
longo da história. Podemos destacar entre elas: catástrofes naturais, 
guerra, perseguição política e religiosa. Atualmente, com a facilidade 
de locomoção, não é raro acompanharmos em tempo real os percal-
ços enfrentados e permanecermos indiferentes. 

Nos Balcãs europeus, especificamente na Sérvia, chegavam 
mensalmente menos de 1.000 refugiados por mês tal como ocorre 
atualmente, o que era possível de se administrar, em comparação com 
a situação em setembro de 2015, quando chegavam mais de 12 mil 
pessoas diariamente (ARMINA GALIJAŠ,2019)3 a situação nas propor-
ções que ocorrerá fora inesperada, sujeitando o governo a se adaptar 
e adotar uma postura para a recepção destes indivíduos.

Ocorre que neste cenário catastrófico, os mais afetados são 
os mais frágeis: as crianças. Mais da metade dos 60 milhões de re-
fugiados pelo mundo são crianças e adolescentes (SOUSA; SOUSA; 
SANTOS. 2018)4 em idade escolar que são abruptamente retirados de 
suas casas e seguem em diversas viagens perigosas rumo ao desco-
nhecido, e sem perspectivas de um futuro promissor.

Logo instaurado o debate com o objetivo de reconhecer direi-
tos fundamentais e humanos acerca do acesso à educação dos refu-
1  The world is witnessing an era of unprecedented human mobility: International mi-
grants grew from 100 million in 1960 to 155 million in 2000, and to 214 million in 2010 
(UNDESA). However, there is insufficient attention to how migration and education 
interact to influence social and economic mobility. BARTLETT, Lesley; RODRÍGUEZ, 
Diana; OLIVEIRA, Gabrielle. Migration and education: Sociocultural Perspectives. 
Educational policy, v. 41, n. spe, p. 1153–1171, 2015.
2  PIOVESAN, Flávia. O Direito Internacional dos Direitos Humanos e a redefinição da 
cidadania no Brasil. Estudo, 2000. 
3  For Serbia, monthly arrivals of less than 1,000 migrants per month (as these now 
are) seem man ageable, compared to the situation in September 2015, when up to 
12,000 people arrived daily.
4 Texto original:In this truly catastrophic scenario, the ones who suffer the most are 
the most  fragile ones: the children. More than half of the over 60 million worldwide 
refugees are children and teenagers. SOARES, Paulo; SOARES, Louise; SANTOS, 
Diogo. Human Rights, Rights for All: Refugees in Northern Brazil
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giados demanda algumas questões específicas: Qual a relevância do 
acesso ao direito internacional dos direitos humanos? Quais os impac-
tos e procedimentos de acolhimento de acordo com a nomeação do 
estrangeiro? Qual o impacto direto na educação de refugiados? 

O objetivo de reconhecer e destacar a relevância do acesso 
à educação como item primordial para a inserção na sociedade e a 
possibilidade de uma mudança de vida, não se tem dado atenção su-
ficiente às políticas sociais e especialmente às políticas educacionais 
para aqueles afetados pela migração (BARTLETT; RODRÍGUEZ; OLI-
VEIRA, 2015).  Ao atacar tais questionamentos, este estudo propõe as 
seguintes seções:

Em uma primeira parte, foram listados os conceitos e defini-
ções relevantes para o estudo, que habitualmente causa confusão aos 
leitores tais como as definições de: refugiados, migrantes, apátridas e 
deslocados internos. Em conjunto com a conceituação, fora realizada 
uma contextualização histórica para que haja uma maior compreensão 
dos movimentos existentes. Verificada a contraposição dos termos, os 
sistemas jurídicos iniciam os procedimentos de acordo com a nomea-
ção prestada a cada indivíduo.

Na sequência, a segunda seção busca demonstrar os impactos 
e procedimentos de acolhimento de acordo com a nomeação do es-
trangeiro. Ao examinar a forma como a nomeação ocorre, iniciam-se 
os trâmites de triagem e dados do processamento da documentação 
e concessão de status definitivo nos campos, pois a determinação da 
situação tem implicações significativas para os serviços educacionais 
que os (i)migrantes podem reivindicar (BOHMER; SHUMAN, 2008; 
DANIEL; KNUDSEN, 1995). 

Superadas tais hipóteses, a terceira seção ocupa-se da de-
monstração dos desafios de implementar o acesso à educação de 
Refugiados, não apenas por todo estresse psicológico sofrido, mas 
também pela mudança brusca que muitas vezes ocorre com os cho-
ques culturais. E nesta última hipótese, destaca-se um grande desafio 
imposto, sendo este a inclusão das crianças nos sistemas de ensino 
tanto da Sérvia quanto da Turquia e o papel primordial de Organiza-
ções Não Governamentais “ONG ‘s’’ no cuidado e integração destes 
indivíduos. 
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2. QUAL A RELEVÂNCIA DO ACESSO AO DIREITO INTERNACIO-
NAL DOS DIREITOS HUMANOS?

Em face do cenário atual do continente europeu, é notório que 
este vem enfrentando diversas crises com migrantes, refugiados e 
apátridas chegando. Segundo o Gabinete de Estatísticas da União Eu-
ropeia (Eurostat), estima-se que 23 milhões de habitantes da Comuni-
dade Europeia são cidadãos de países terceiros (5,1 % da população 
total da UE). Há diversas justificativas para que isso ocorra, dentre 
elas: os imigrantes estão fugindo de guerras, perseguições, crises de 
maneira geral nos seus países de origem. Mas não é coincidência o 
fato de muitos escolherem a Europa como destino. Muitos acreditam 
que, desembarcando em terras europeias, terão oportunidades e es-
colhas sobre onde vão ficar.

 Deve-se sempre observar qual a fronteira livre de conflitos e cri-
ses e com a maior facilidade de acesso para que haja o deslocamento 
destas pessoas, pois trata-se de um caminho árduo a travessia que mui-
tos refugiados enfrentam para que cheguem em seus destinos finais.

Entre os refugiados, cada qual possui um histórico diferente, 
podendo tratar-se de apátridas, imigrantes, refugiados, dentre outras 
denominações que serão tratadas no decorrer deste artigo para que 
se elucide os pontos e lutas que cada refugiado possa vir a enfrentar.

Segundo dados da Agência da ONU para Refugiados (ACNUR), 
em um relatório emitido no ano de 2020, 82.4 milhões de pessoas fo-
ram obrigadas a deixarem suas residências dentre esses dados 26.4 
milhões são refugiados e 48 milhões são deslocados internos.

É importante diferenciar os conceitos ligados ao tema em 
discussão, pois habitualmente estes são confundidos tornando a 
compreensão mais árdua.

Os migrantes são aqueles que decidem se deslocar para me-
lhorar as perspectivas para si mesmos ou para suas famílias. Sob 
definição da agência da ONU para Refugiados, “Migração” é comu-
mente compreendida implicando um processo voluntário: por exemplo, 
alguém que cruza uma fronteira em busca de melhores oportunidades 
econômicas. Migrantes e refugiados são grupos distintos, regidos por 
estruturas legais separadas. Apenas refugiados têm direito à proteção 
internacional específica, conforme definido pelo direito internacional 
dos refugiados, nos termos do Pacto Global para Migração (2018, p.6).
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Pessoas refugiadas não podem retornar aos seus países de 
origem porque sua vida estaria em risco e por não receberem a pro-
teção necessária de seus países. Se um Estado nega a proteção a 
pessoas em situação de refúgio, consequências graves relacionadas 
à vida, integridade e liberdade podem ser geradas. 

No que tange à Convenção Sobre o Estatuto dos Apátridas 
(2002), em seu artigo 1° dispõe que, “o termo apátrida designará toda 
a pessoa que não seja considerada por qualquer Estado, segundo a 
sua legislação, como seu nacional”.

Os apátridas recebem dos Estados onde se encontram um do-
cumento de identidade internacional. Em geral um passaporte amare-
lo, acompanhado de um laissez-passer5, para possibilitar-lhes perma-
necer legalmente no país e viajar a outros Estados. Porém, possuem 
direitos limitados, como, por exemplo, não podem obter o auxílio da 
proteção diplomática de seu Estado de origem (JUBILUT, 2007).

Ainda, segundo a ACNUR (2017), Deslocados Internos são 
pessoas deslocadas dentro de seu próprio país, pelos mesmos moti-
vos de um refugiado, mas que não atravessaram uma fronteira inter-
nacional para buscar proteção ACNUR (2017) os deslocados internos 
permanecem legalmente sob proteção de seu próprio Estado – mes-
mo que esse Estado seja a causa de sua fuga.

A partir do momento em que há compreensão no que tange às di-
ferenças entre os termos expostos deve-se fazer um breve adendo sobre 
a conceituação do tema. Entre os muitos conceitos de direitos humanos, 
pode-se citar o disposto pelos United Nations Resources for Speakers on 
Global Issues (2016): “Os direitos humanos são comumente compreendi-
dos como aqueles direitos inerentes ao ser humano6”. Independe de raça, 
cor, sexo, religião, nacionalidade e condições financeiras.

Entrelaçado com os direitos humanos, vale destacar os direitos 
fundamentais abordados nesta tese, segundo Paulo Bonavides (1998, 
p.16):Entende que quem diz direitos humanos, diz direitos fundamen-
5 DECRETO Nº 1.983, DE 14 DE AGOSTO DE 1996. Art. 14.  Laissez-passer é o do-
cumento de viagem, de propriedade da União, concedido, no território nacional, pelo 
Departamento de Polícia Federal e, no exterior, pelo Ministério das Relações Exterio-
res, ao estrangeiro portador de documento de viagem não reconhecido pelo governo 
brasileiro ou que não seja válido para o Brasil.  
6 Texto original: Human rights are commonly understood as being those rights which 
are inherent to the human being. The concept of human rights acknowledges that 
every single human being is entitled to enjoy his or her human rights without distinction 
as to race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social 
origin, property, birth or other status.

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/dec%201.983-1996?OpenDocument
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tais, e quem diz estes diz aqueles, sendo aceitável a utilização das 
duas expressões indistintamente, como sinônimas. 

Posta a definição e a contextualização de direitos humanos na 
seara internacional é primordial, no sentido estrito da palavra, pois ao 
analisar todo o contexto histórico e normativo que as antecede pode-
-se compreender melhor os conflitos atuais e desafios da atualidade.

 No que tange à proteção dos direitos humanos na seara inter-
nacional, Norberto Bobbio acredita que um dos grandes problemas, 
desde a era moderna, é o reconhecimento dos direitos do homem e 
que “Somente depois da Segunda Guerra Mundial é que esse proble-
ma passou da esfera nacional para a internacional, envolvendo – pela 
primeira vez na história – todos os povos” (BOBBIO, 2004).  

Para Flávia Piovesan (2015, p. 4):

A partir da Declaração de 1948, começa a se desenvolver o 
Direito Internacional dos Direitos Humanos, mediante a adoção 
de inúmeros instrumentos internacionais de proteção. A Decla-
ração de 1948 confere lastro axiológico e unidade valorativa a 
esse campo do Direito, com ênfase na universalidade, indivisi-
bilidade e interdependência dos direitos humanos (PIOVESAN, 
p. 4, 2015).  

Em relação aos tratados de direitos humanos, maior relevância 
tem o sistema de proteção internacional, pois decorre, em última aná-
lise, da própria natureza dos direitos protegidos. Direitos assegurados 
à pessoa humana independem da nacionalidade dos indivíduos e se 
baseiam, exclusivamente, na sua posição de seres humanos. Os in-
divíduos, em relação a tais documentos e às instituições, órgãos ou 
entidades encarregadas de protegê-los, não aparecem através de seu 
Estado, mas sim “desnacionalizados”. Ao que tange a relevância do 
acesso ao direito internacional dos direitos humanos é explicado por 
Berenice Giannella e Beatriz Rizzo Castanheira7 (1998): A proteção 
internacional dos direitos humanos acarreta obrigações internacionais 
de proteger, ou seja, gera deveres objetivos (e não discricionários) 
para os Estados-parte. 

A importância do direito internacional dos direitos humanos é 
notória. Entretanto, o maior desafio enfrentado na atualidade é a exe-
cução de diversos tratados e normas em vigor, inclusive do acesso à 
educação para pessoas em situação de refúgio. Os diversos deveres 

7   “Mecanismos de implementação dos direitos humanos no âmbito da ONU e da 
OEA, Capítulo de Livro”. Acesso 5 de outubro de 2021.



17

objetivos podem ser variados a depender a da nomeação dada ao es-
trangeiro e será objeto da próxima sessão.

3. OS IMPACTOS E PROCEDIMENTOS DE ACOLHIMENTO DE 
ACORDO COM A NOMEAÇÃO DO ESTRANGEIRO

 Nesta seção trataremos dos impactos e procedimentos de aco-
lhimento de acordo com a nomeação do estrangeiro, demonstrando as 
diferenças fáticas destas. Para conseguir chegar nos países do centro 
e norte, europeu tais como Alemanha e França, é necessário seguir 
uma rota que passa pelos Balcãs, que compreende Albânia, Bósnia 
e Herzegovina, Bulgária, Grécia, Macedônia do Norte, Montenegro e 
Sérvia. Mais de um milhão de migrantes/refugiados transitaram pelos 
países dos Balcãs e chegaram à Europa durante 2015 e no início de 
20168 (ARSENIJEVIĆ, Jovana; 2017).

Na rota para os países do norte e centro europeu, estão os Bal-
cãs que sentiram o impacto da crise e chegada dos refugiados9 (Baya 
Amouri, 2020). Devido à grande intensidade e a velocidade com a qual 
um grande número de pessoas chegava diariamente na Sérvia. Em 
relação aos procedimentos, vale a pena ressaltar a reação da Sérvia 
nos processos de triagem e acolhimento: 

Refugiados que se registraram e reivindicaram uma ‘intenção de 
pedir asilo’ foram autorizados a permanecer nos centros de recep-
ção por um período ilimitado de tempo, apesar das estipulações da 
lei, que os define como ‘migrantes em trânsito’.(...) As autoridades 
estaduais têm desempenhado um papel importante na contenção 
de surtos de racismo e violência contra migrantes, como ocorreu 
na Bulgária e na Hungria (GALIJAŠ,2019, pág.32)10.

 Ao chegar na fronteira da Sérvia, diversos procedimentos de 
identificação são realizados: é feito um questionário dos motivos da 
8 Texto Original: Pushed by ongoing conflicts and pulled by the desire for a better life, 
over one million migrants/refugees transited Balkan countries and arrived in Europe 
during 2015 and early 2016.
9  Western Balkan countries have ‘felt the weight of the migrant crisis.’ (Baya Amouri, 
2020).
10  The response of the Serbian state to the refugee crisis was from the beginning 
both pragmatic and flexible. Refugees who registered and claimed an ‘intention to seek 
asylum’ have been allowed to stay in the reception centres for an unlimited period of 
time, despite the stipulations of the law, which defines them as ‘migrants in transit’, Ser-
bia has adapted its laws so as to manage the situation—partly for its own political ad-
vantage, but to an extent out of genuine concern for the migrants. The state authorities 
have played an important role in containing outbreaks of racism and violence towards 
migrants, such as  have occurred in Bulgaria and Hungary (Armina Galijaš, 2019).
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ida à Sérvia, como chegaram até aqui, o que desejam fazer após a 
saída da Sérvia e, então, é coletada a biometria da pessoa e enviada 
para outros países (GLAVAŠ, Darko. 2019)

 Após realizados tais procedimentos e deferido o status de re-
fugiado, é entregue ao indivíduo um documento de identificação, nos 
termos da Lei de Refugiados da Sérvia que em seu artigo 14° diz que 
“com base na decisão de reconhecimento do estatuto de refugiado, o 
ministério da corregedoria emite um documento de identificação de 
refugiado, e com uma verificação prévia se a pessoa já se encontra 
inscrita noutro município (“Sl. glasnik RS”, br. 18/92, “Sl. list SRJ”, br. 
42/2002 - odluka SUS i “Sl. glasnik RS”, br. 30/2010)11 (Tadução do 
autor).

Pode ocorrer dos refugiados ficarem um ano aguardando a 
passagem para outro país, servindo como um ponto de triagem e de 
cuidados para estes refugiados. Há uma explicação pela ONG Friedri-
ch Ebert Stiftung (2020):

Também pelo fato que a Sérvia é um país de trânsito, é aponta-
do que o quadro geral de asilo e migração é “geralmente fraco” 
e um foco especial é recomendado na identificação de pessoas 
que precisam de proteção, bem como esforços significativos 
para enfrentar o fenômeno de pedidos de asilo infundados nos 
Estados-Membros da União Europeia. (Grupković; Kojić; Petro-
nijević. 2016, pg.13)

Vale ressaltar que, por vezes, a nomeação deixa de ser rele-
vante, em um primeiro momento, frente à urgência de assistência e 
abrigo. Poderá ser conveniente declarar “uma determinação coletiva 
do status”, nomeadamente quando grande parte dos membros de um 
mesmo grupo fogem por razões similares. (ACNUR, 2020). 

Não existe migrante “ilegal” - apenas um procedimento ou ato 
pode ser ilegal, mas não uma pessoa, de acordo com as Nações Uni-
das. Os termos migrantes “regulares” e “irregulares” são os mais ade-
quados (POPOV, 2020). A ONU também usa o termo “migrantes sem 

11  Texto original: Takođe, iako je Srbija tranzitna zemlja, ukazuje se da je azilni i ukup-
ni migracioni okvir „generalno slab” i preporučuje se poseban fokus na \identifikaciju 
lica kojima je potrebna zaštita, kao i ulaganje značajnih napora u rešavanju fenomena 
neosnovanih zahteva za azil u državama članicama Evropske unije. Upravo migran-
tsko-izbeglička kriza ukazuje na potrebu daljeg jačanje sistema prihvata državljana 
trećih država, sistema azila, te readmisije onih koji u Srbiji ne ostvare pravo na među-
narodnu zaštitu. (Spoljnopolitičke sveske 02/16 Srbija na izbegličkoj ruti – humanitarni 
odgovor i pravna prilagođavanja)
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documentos”.12 Fato que demonstra que apesar da determinação e a 
nomeação serem importantes, frente à urgência da situação, a priori-
dade encontra-se na triagem e na organização dos indivíduos acolhi-
dos com exceção de uma categoria.

 Em relação aos indivíduos que são aprovados no processo de 
triagem e recebem a concessão do título de refugiados há uma expli-
cação do porquê estes decidem seguir viagem e não permanecer em 
território Sérvio: Devido à alta taxa de desemprego na Sérvia, muitos 
refugiados enfrentam dificuldades para encontrar empregos locais ou 
para iniciar suas próprias atividades geradoras de renda. (TERŽAN, 
2009). Por mais que haja boas condições sociais e de acolhimento, o 
fator empregatício sobressai e poucos são os que decidem permane-
cer em território sérvio. 

A integração é um progresso social, receber um documento 
de identificação é o primeiro passo para o acesso a garantias dos 
direitos fundamentais dos refugiados. Os direitos humanos e os direi-
tos fundamentais possuem várias similaridades, uma vez que ambos 
configuram conteúdo imprescindível para o crescimento social e para 
a proteção da dignidade humana. Os direitos fundamentais, apesar 
da importância, não são absolutos, são marcados pela relatividade 
(PESTANA, 2017). Dentre eles, o acesso à educação que verificasse 
relativo e impacta milhares de crianças refugiadas ao redor do mundo, 
sendo este, objeto da próxima seção.

4. NASCIDOS COMO REFUGIADOS: QUAL O IMPACTO DIRETO 
NA EDUCAÇÃO? 

Nesta seção, discutiremos os desafios e benefícios da imple-
mentação ao acesso à educação de refugiados. A educação é garan-
tida como um direito fundamental universal pelas mais variadas fontes 
de direitos conhecidas (Paulo Hahn, 2011). Primeiramente, deve-se 
demonstrar a gravidade e a relevância do problema em questão. Veja-
mos o dado fornecido pela ACNUR (2020):

O acesso aos direitos fundamentais é de extrema importância na 
construção da sociedade, demonstra-se através de dados a importân-
cia e a gravidade da situação pelos números e crianças fora da escola.
12 Texto Original:  Ne postoji „ilegalni” migrant - nezakonit može biti samo postupak 
ili čin, ali ne i čovek, prema Ujedinjenim nacijama. U upotrebi su pojmovi „regularni” i 
„iregularni” migranti, objašnjava Nikola Popov iz Komesarijata za izbeglice i migracije 
(KIRS). UN koriste i izraz „migranti bez dokumenata”.

https://conteudojuridico.com.br/consultas/Artigos?articulista=Barbara%20Mota%20Pestana
https://rm.coe.int/16806f1618
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Devemos entender que a integração dos Refugiados na socie-
dade é fundamental e faz-se urgente. Desde a assinatura da Declara-
ção de Nova York para refugiados e migrantes, em 2016, refugiados 
em todo o mundo já perderam, somados, 1,5 bilhão de dias de aula 
em todo o mundo, segundo o Relatório de Monitoramento Global da 
Educação 2019 (GEM 2019).

Direitos Humanos (1948), enfatizando que “todo ser humano 
tem direito à educação (…) A educação será orientada no sentido do 
pleno desenvolvimento da personalidade humana e do fortalecimento 
do respeito pelos direitos humanos e pelas liberdades fundamentais”.

Em uma trajetória que implica uma brusca adaptação, tendo 
em vista as barreiras linguísticas e culturais a serem enfrentadas, as 
relações sociais desempenham um papel fundamental na garantia de 
oportunidades educacionais para crianças e jovens migrantes (BOUR-
DIEU, 1992).

Inicialmente a União Europeia (UE) facilitava a entrada e o aces-
so de refugiados ao continente, entretanto, UE começaram a adotar um 
posicionamento mais fechado e a recusa de refugiados. O que ocasio-
nou tantas pessoas permanecerem na Sérvia e na Turquia sem a opção 
de deslocamento é o fato de não possuírem permissão para seguir para 
nenhum país da União Europeia, logo eles ficavam aguardando para 
descobrir se seriam realocados ou não (DŽUVEROVIĆ, 2018)13.

Com mais da metade dos refugiados do mundo vivendo em am-
bientes urbanos, a importância das cidades que acolhem refugiados é 
enfatizada. Neste ponto, a cidade de Belgrado, capital da Sérvia, obteve 
um grande êxito, ao ter quase todas as crianças refugiadas matriculadas 
nas escolas. As aulas de idioma têm ajudado os jovens refugiados a se 
integrar mais rápido nos grupos sociais sérvios14 (VUKOTIĆ, 2021).

O acesso à língua é fundamental, principalmente na situação 
do refúgio, caso ele queira permanecer no país, dominar o idioma é 
primordial para que ele se adapte às dinâmicas da sociedade o que 
representa igualdade e oportunidades. 

 O debate acerca do acesso à educação é cada vez mais fomen-
tado no cenário internacional, tornando-se este o quarto objetivo das Na-

13  Texto Original: This is  the main reason why so many people got stranded in both 
Serbia and Turkey.80 They are not  allowed to go to any EU country and they are waiting 
to see what if they would get a  resettlement or not.  (Džuverović; Stajić, 2018, pg.24)
14  Časovi jezika pomažu mladim izbeglicama da se brže integrišu u srpsko društvo 
(Dragan Vukotić,2021)

https://en.unesco.org/gem-report/2019epk
https://en.unesco.org/gem-report/2019epk
https://nacoesunidas.org/wp-content/uploads/2018/10/DUDH.pdf


21

ções Unidas (2011) até 2030: “Objetivo 4. Assegurar a educação inclusiva 
e equitativa e de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem 
ao longo da vida para todas e todos”. Nas palavras de Aleksandra Mrkela, 
assistente de proteção à criança do ACNUR (2019) reforçam a importân-
cia da inclusão e a identificação dos requerentes de asilo “a identificação 
precoce de requerentes de asilo e refugiados é a chave para sua inclusão 
bem-sucedida. Nesse caminho, as aulas de idiomas são muito importan-
tes para o sentimento de pertencimento a uma nova sociedade”.

Entre os desafios constatados, dois se destacam: a falta de 
documentos e as barreiras culturais. Tendo em vista que a Sérvia é um 
país majoritariamente ortodoxo e a maioria dos refugiados são muçul-
manos de países islâmicos, pode haver um certo nível de discrimina-
ção no início da interação destas por choques culturais. Entretanto, o 
estímulo à convivência, desde a primeira infância, faz-se extremamen-
te positivo, pois a partir do momento que suas histórias são contadas 
os estereótipos aos poucos, são desfeitos.

Em relação à matrícula das crianças nas escolas, pela falta de 
documentação. Vejamos o estudo realizado por Stajić Džuverović:

Um dos desafios que as crianças migrantes enfrentaram em 
relação à educação foi que geralmente não possuem nenhum 
documento que testemunharia sobre sua educação anterior e, 
por isso, é difícil matriculá-las na série adequada ou colocá-
-las no grupo adequado com seus pares. Devido a isso, muitas 
crianças ficam sem educação em seu caminho pelos países de 
trânsito. (DŽUVEROVIĆ, p. 36, 2018)15.

 A questão da revalidação de diplomas é um problema não ape-
nas constatado na Sérvia, mas também identificado na Turquia, que 
atualmente, tem 3,7 milhões de refugiados sírios, é o país do mundo 
com mais refugiados em termos absolutos (José Tavares, 2020). 

 Ao realizar uma comparação entre a Sérvia e a Turquia, é im-
portante frisar que a similaridade em ambas é que o ensino é gratuito, 
tornando-o mais acessível. Entretanto, na Turquia dá-se prioridade aos 
Centros Temporários de Ensino “TEC’s’’, comumente financiados por 
Organizações não Governamentais (ONGs) (DŽUVEROVIĆ, 2019).
15  Those challenges represented obstacles for both educators and migrant children. 
For example, one of the challenges that migrant children faced regarding education 
was that they usually do not posses any document that would witness about their pre-
vious education and because of that it is difficult to enroll them in the proper grade, or 
place them in the suitable group with their peers. Due to this many children are left wi-
thout education on their way through transit countries. They of course undergo asses-
sment where their level of studies is determined.108 (Džuverović; Stajić. 2018, pág.36)

https://expresso.pt/autores/2015-05-07-Jose-Pedro-Tavares
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As ONGs também contribuíram para a implementação da edu-
cação informal, através de workshops e viagens aos campos, com o 
objetivo de integrar a educação destas crianças (STAJIĆ, 2018).

 Garantir o acesso à educação de Refugiados não se trata de 
mero luxo ou de um fato irrelevante, mas sim da geração de novas 
oportunidades, como dito por Antônio Lacerda (1832): “A educação 
não tem preço. Sua falta tem custo”. Ofertar o acesso à educação con-
siste em diversos fatores humanos e básicos inerentes ao ser humano 
e essenciais para que haja a inclusão real na sociedade. A educação, 
com objetivo central de inserção social, deve estar comprometida com 
o multiculturalismo, rechaçando as iniciativas homogeneizadoras de 
discurso fechado. (Paulo Hahn, 2011) Através da educação, a vida dos 
refugiados pode ser completamente mudada e a estigmatização do 
refúgio não fica limitada à marginalização, mas sim a inclusão e a troca 
justa social.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Discutir os direitos fundamentais dos refugiados é essencial 
para que cada um deles possa acessar e assegurar o acesso aos 
seus direitos básicos e universais como ser humano. Garantir o aces-
so à educação é viabilizar novas descobertas ao social, a integração 
na comunidade, buscar uma solução para integrar os refugiados com 
equidade deve ser encontrada de maneira mais breve possível. 

O exame da possibilidade e viabilidade de reconhecimento dos 
Direitos Fundamentais, alinhado ao acesso à educação, e a distinção, 
na triagem de refugiados, apátridas e migrantes, possibilita a verifi-
cação das hipóteses específicas propostas nas seções analíticas, a 
partir do acolhimento prestado na Sérvia. 

Primeiramente tratou-se dos aspectos relacionados aos con-
ceitos e as definições relevantes, listando-os para o estudo, compro-
vando a hipótese da necessidade individual que cada indivíduo possui, 
a partir das triagens e diferenciações realizadas. De maneira que fora 
verificada a existência de diversos tratados que versam sobre tipifica-
ção, mas não a plena execução dos tratados existentes.

Na sequência, na segunda seção, examinou-se os critérios 
adotados de triagem: refugiados, deslocados internos, apátridas e 
migrantes demonstrando as diferenças fáticas destas. Verificou-se a 
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descrição da triagem e dados do processamento da documentação e 
concessão de status definitivo nos campos, demonstrando os critérios 
adotados para cada uma, comprovando as diferenças existentes, com-
provando que não existem migrantes ilegais, e sim adota-se o termo 
“regulares” e “irregulares” apenas por questão de procedimento. Um 
ato pode ser ilegal, mas não uma pessoa. Logo, a triagem é de extre-
ma importância frente à urgência da situação, a prioridade encontra-
-se na triagem e na organização dos indivíduos acolhidos.

Finalmente, na terceira hipótese demonstrou-se os desafios 
de implementar o acesso à educação de Refugiados, a partir do mo-
mento que estes passam por diversas diferenças culturais, religiosas 
e barreiras linguísticas. Sendo a maior parte dos refugiados crianças, 
em idade escolar, observou-se através de dados o prejuízo que estas 
sofrem ao serem privadas de seus direitos básicos, e principalmente 
do direito à educação e a revalidação de seus documentos. 

Mesmo em um século tão tecnológico, ainda não há um banco 
de dados mundial que possua acesso a documentos oficiais da educa-
ção de cada indivíduo. Investimentos voltados à educação devem ser 
realizados, deve ser dada a devida atenção para aqueles indivíduos 
que possuem a sede de conhecimento, mas desconhecem a oportu-
nidade de alcançá-lo.

Ao realizar um comparativo em relação a Sérvia e a Turquia, 
percebeu-se a importância das ONGs junto aos campos, pois, além de 
auxiliar na inclusão, muitos campos de refugiados se preocupam com 
o estado psicológico destes. 

Por fim, enfatiza-se os esforços prestados pelos países men-
cionados que diante a situação em curso criou mecanismos de in-
tegração mesmo com poucos recursos, que sirva de exemplo para 
países próximos e para futuras gerações, que estas não precisem lutar 
pelas garantias, mas sim aprimorá-las na prática.
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RESUMO
O objetivo geral desse estudo é analisar aspectos gerais da formação 
inicial e continuada de professores no Brasil. A formação inicial é rea-
lizada em cursos de licenciatura que duram em média três a quatros 
anos, podendo ser prorrogados pelo dobro do tempo para que o aluno 
tenha a possibilidade de concluí-lo. Após isso, o profissional estará 
apto ao exercício profissional podendo realizar concursos públicos, 
ser contratado para dar aulas em instituições privadas ou temporaria-
mente em públicas. Precisará manter-se em um processo contínuo de 
formação por meio da realização de especializações, cursos stricto 
sensu e ou de menores durações para ampliar suas competências, 
repensar suas metodologias e o próprio exercício profissional. Entre 
os resultados obtidos, destaca-se a importância do processo de for-
mação inicial e continuada vivenciado pelo professor ao longo de toda 
a sua carreira, permitindo a ampliação da qualidade do ensino, sobre-
tudo, público e transformações na vida dos educandos.  
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tinuada.  

CAPÍTULO 2

A FORMAÇÃO DE PROFESSORES NO BRASIL: ENTRE A 
GRADUAÇÃO E O DOUTORADO

https://orcid.org/0000-0001-8629-1352
http://mariahelenacosta71@gmail.com
https://orcid.org/0000-0002-5542-9651
http://maria_lucivane@hotmail.com


28

ABSTRACT 
The general objective of this study is to analyze general aspects of 
initial and continuing teacher education in Brazil. Initial training is car-
ried out in undergraduate courses that last an average of three to four 
years, and may be extended for twice as long so that the student has 
the opportunity to complete it. After that, the professional will be able 
to exercise professionally, being able to hold public examinations, be 
hired to teach in private institutions or temporarily in public ones. It will 
need to remain in a continuous training process through specializa-
tions, stricto sensu courses and/or shorter courses to expand its skills, 
rethink its methodologies and professional practice itself. Among the 
results obtained, the importance of the process of initial and continuing 
education experienced by the teacher throughout his career stands 
out, allowing for the expansion of the quality of education, above all, 
public education and transformations in the lives of students.
Keywords: Higher education; Teacher; Initial and continuing training.

1. Introdução 

O ingresso no ensino formal no Brasil, de acordo com a Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação (9394/96), deve iniciar de forma 
obrigatória aos quatro anos cabendo aos pais matricular a criança na 
educação infantil acompanhando-a até que conclua o ensino médio 
aos dezessete anos. No decorrer desse período terá acesso a diver-
sas situações de ensino e aprendizagem, que irão contribuir para apri-
morar seus aspectos intelectuais, físicos e sociais desenvolvendo-se 
de maneira autônoma e integral. 

Como facilitador de tais conquistas encontra-se o professor 
cujo principal papel está baseado no direcionamento do processo de 
ensino e aprendizagem, permitindo que o aluno consiga compreender 
como os conteúdos da área do conhecimento mediada, a forma como 
integram seu cotidiano bem como sua importância. 

A justificativa para a escolha dessa temática é decorrente da 
percepção de que o êxito do processo de ensino e aprendizagem de-
pende em grande parte da maneira como esse profissional trabalha, 
das relações interpessoais mantidas, do domínio do conteúdo, estra-
tégias de ensino, qualificação e o próprio comprometimento com a 
Educação.
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Considerando que a ampliação de suas competências dá-se 
por meio da formação inicial realizada na graduação, especialização 
e/ou em cursos com menores cargas horárias, o objetivo geral da pre-
sente comunicação visa analisar aspectos gerais sobre a formação 
inicial e continuada de professores no Brasil. Seu alcance depende do 
direcionamento dos seguintes objetivos específicos almejam: verificar 
a importância da Educação e discorrer sobre a formação do professor 
na graduação e pós-graduação. 

A metodologia utilizada para o desenvolvimento das discus-
sões anteriormente apontadas se pauta em pesquisas bibliográficas 
qualitativas, consideradas fundamentais para a discussão de temáti-
cas embasadas em parâmetros científicos uma vez que é realizada a 
partir da análise de textos publicados em livros e artigos diversos. 

2. Aspectos gerais do processo educacional 

A Constituição Federal reformulada no ano de 1988 garantiu a 
universalização do processo educativo, por meio da construção e ma-
nutenção de escolas públicas em todas as regiões do país. Para isso, 
está sobre responsabilidade do Estado à realização de concursos e a 
consequente contratação de professores e outros agentes educacio-
nais, contudo, sempre que houver a necessidade poderão ser realiza-
dos de contratos temporários. 

Segundo as análises publicadas por Durkheim (1975, p.05) a 
educação pode ser compreendida da seguinte maneira:

[...] é a ação exercida pelas gerações adultas sobre as gerações 
que não se encontram ainda preparadas para a vida social; tem 
por objeto suscitar e desenvolver, na criança, certo número de 
estados físicos, intelectuais e morais, reclamados pela socieda-
de política no seu conjunto pelos meios especial a que a crian-
ça, particularmente, se define.

Portanto, será no espaço da sala de aula com auxílio e orien-
tação do professor que o aluno irá gradualmente se apropriar dos sa-
beres construídos em sua sociedade, compreender aspectos gerais 
da cultura e de conhecimentos que contribuem para o seu desenvol-
vimento intelectual, social e econômico capacitando-o para a vida em 
sociedade e para o ingresso no mercado de trabalho. 

Por isso, em concordância com as determinações da Constitui-
ção Federal de 1988, houve uma alteração na Lei de Diretrizes e Ba-
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ses da Educação (9394/96), que tornou obrigatório o ingresso escolar 
para crianças que tenham entre quatro e dezessete anos. Essa me-
dida contribui para assegurar que todos os cidadãos tenham acesso 
aos conhecimentos produzidos historicamente e, que são considera-
dos fundamentais para sua formação humana integral.  

O acesso a educação também contribui para a minimização de 
inúmeros problemas sociais ao mesmo tempo em que amplia o nível de 
desenvolvimento econômico, social e político de uma nação. Ao se ana-
lisar os inúmeros avanços tecnológicos, as novas exigências do mundo 
do trabalho, bem como suas exigências cotidianas, são impensáveis que 
ainda hajam no Brasil pessoas analfabetas ou com baixa escolaridade. 

A apropriação dos conhecimentos culturais e científicos produ-
zidos ao longo da história humana se constitui em um direito comum 
a todos os cidadãos, contudo, para que se efetivem é necessária a 
atuação de professores comprometidos e qualificados adequadamen-
te, como será apontado no próximo subitem. 

2.1 Formação inicial e continuada do professor

Os cursos de licenciatura têm como objetivo a formação do 
professor para o trabalho nas diversas etapas e modalidades da edu-
cação básica: Educação Infantil (creche e pré-escola), ensino funda-
mental I (1º ao 5º ano), fundamental II (6º ao 9º ano) e médio (1º ao 
3º ano), Educação de Jovens e Adultos, Educação Especial e ensino 
profissionalizante. 

Mesmo que haja um consenso entre estudiosos, pais, alunos e 
docentes sobre a importância do processo educacional para o desen-
volvimento de todo indivíduo nota-se no cenário nacional a ocorrência 
de graves problemas de aprendizagem, baixo aproveitamento em exa-
mes como a Prova Brasil, o ENEM, evasão, entre outros. 

Como resultado, amplia-se a preocupação com a formação do-
cente, a infraestrutura das IES (Instituições de Ensino Superior) que 
oferecem os cursos de graduação, os currículos e as metodologias 
de ensino. Obviamente, o docente não é o principal responsável pelo 
rendimento dos alunos e do status atual da educação pública, sofre 
influência de outros fatores, como:

[...] as políticas educacionais postas em ação, o financiamento 
da educação básica, aspectos das culturas nacional, regionais 
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e locais, hábitos estruturados, a naturalização em nossa socie-
dade da situação crítica das aprendizagens efetivas de amplas 
camadas populares, as formas de estrutura e gestão das esco-
las, formação dos gestores, as condições sociais e de escola-
rização de pais e mães de alunos das camadas populacionais 
menos favorecidas (os “sem voz”) e, também, a condição do 
professorado: sua formação inicial e continuada, os planos de 
carreira e salário dos docentes da educação básica, as condi-
ções de trabalho nas escolas. (GATTI, 2010, p. 1356).

Mesmo com tantos problemas a serem resolvidos as discus-
sões em relação à formação inicial são de grande importância, uma 
vez que, os professores estão em contato direto com os educandos 
de várias gerações contribuindo para sua formação integral como de-
finem a LDB e a Constituição Federal.  

No decorrer do curso superior, o acadêmico irá construir uma 
base sólida de conhecimentos teóricos e práticas que corroborarão 
para sua práxis posterior. Por isso, é necessário que as IES ofereçam 
currículos coerentes permitindo-lhes o acesso, por exemplo, aos sa-
beres inerentes a própria estrutura e legislação da Educação brasilei-
ra, assim como, os fundamentos científicos de sua área de formação, 
como por exemplo, a Pedagogia, Geografia, História, Matemática, Lín-
gua Portuguesa, dentre outras. 

O ensino superior se divide em formação inicial onde são ofe-
recidos cursos de graduação que conferem o certificado de licenciatu-
ra ou bacharelado e, pós-graduação na qual estão os cursos de espe-
cialização lato sensu, mestrado e doutorado stricto sensu. 

Entre os instrumentos legais que orientam a formação de pro-
fessor no Brasil, Gatti (2010) cita a Lei de Diretrizes e Bases da Edu-
cação (9394/96), as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Forma-
ção de Professores em vigência desde 2002, e Diretrizes Curriculares 
elaboradas de acordo com cada curso de licenciatura e que devem 
aprovados pelo Conselho Nacional de Educação. 

O curso de licenciatura, também nomeado como formação 
inicial, oferece ao futuro docente uma grande quantidade de conhe-
cimentos teóricos e, posteriormente por meio do estágio supervisio-
nado, os saberes práticos necessários para que possa se inserir no 
mercado de trabalho. 

A resolução CNE/CP2, de 19 de fevereiro de 2002, instituiu a 
carga horária dos cursos de licenciatura plena em no mínimo 2800 
(duas mil e oitocentas horas) onde serão integralizações ações de en-
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sino e aprendizagem da ordem teórica e prática. Como consequencia, 
os projetos pedagógicos das IES, assumem as seguintes dimensões:

I - 400 (quatrocentas) horas de prática como componente curri-
cular, vivenciadas ao longo do curso;
 II - 400 (quatrocentas) horas de estágio curricular supervisiona-
do a partir do início da segunda metade do curso; 
III - 1800 (mil e oitocentas) horas de aulas para os conteúdos 
curriculares de natureza científico cultural; 
IV - 200 (duzentas) horas para outras formas de atividades aca-
dêmico-científico-culturais. 

Essas atividades devem ser desenvolvidas por no mínimo 200 
dias letivos de exercício trabalho como determina a Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação (9394/96) com duração a partir de três anos para 
a conclusão do curso de licenciatura. Caso o acadêmico tenha depen-
dência ou outros problemas que o impeçam de concluir a graduação 
nesse período terá o dobro do tempo para fazê-lo.  

O professor pode após sua formação inicial optar por realizar 
um ou mais cursos lato sensu, que lhe atribui o título de especialista 
em uma determinada área que mais se identifica.  Estes possuem car-
ga horária mínima de 360 horas e tem a apresentação de monografia 
como um de seus requisitos parciais para a conclusão do curso e ob-
tenção do certificado. 

Os cursos lato sensu são regidos pela Resolução n° 1, de 8 de 
junho de 2007 e, entre suas determinações citam-se:

Art. 2° Os cursos de pós-graduação lato sensu, por área, ficam 
sujeitos à avaliação dos órgãos competentes a ser efetuada por 
ocasião do recredenciamento da instituição. 
Art. 3° As instituições que ofereçam cursos de pós-graduação 
lato sensu deverão fornecer informações referentes a esses 
cursos, sempre que solicitadas pelo órgão coordenador do 
Censo do Ensino Superior, nos prazos e demais condições es-
tabelecidas. 
Art. 4° O corpo docente de cursos de pós-graduação lato sen-
su, em nível de especialização, deverá ser constituído por pro-
fessores especialistas ou de reconhecida capacidade técnico-
-profissional, sendo que 50% (cinqüenta por cento) destes, pelo 
menos, deverão apresentar titulação de mestre ou de doutor 
obtido em programa de pós-graduação stricto sensu reconheci-
do pelo Ministério da Educação. 

Estas exigências em relação a carga horária, corpo docente, 
registro e acompanhamento dos alunos, bem como avaliações de ór-
gãos competentes contribuem para que seja mantida a qualidade do 
curso de especialização oferecido, visto que serão formados novos 
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especialistas para o trabalho em diferentes áreas e, para tanto, preci-
sam ter domínio de saberes teóricos e práticos, tais como a Educação 
Especial, gestão ambiental, psicopedagogia, didática e metodologia 
do ensino, dentre outras. 

Os docentes também podem optar pela formação continuada 
feita por meio de cursos com cargas horárias menores, que oscilam 
entre 30 a 180 horas, sendo elaborados de acordo com as demandas 
existentes. As aulas podem ser presenciais ou à distância, desenvol-
vidas por instituições privadas e públicas, desde que autorizadas pelo 
ministério da Educação para que os certificados tenham valor. 

Esse processo formativo, segundo Denari (2008), também 
pode ocorrer em cursos stricto sensu, de mestrado ou doutorado, em 
várias áreas de concentração que também se dedicam, por exemplo, 
a produzir conhecimentos sobre a Educação Especial, práxis de pro-
fessores nessa área de concentração, políticas públicas, formação de 
professores, dentre tantas outras temáticas. 

Estes cursos seguem as determinações da Resolução CNE/
CES Nº 1, de 3 de abril de 2001 onde observa-se: 

Art. 1º Os cursos de pós-graduação stricto sensu, compreen-
dendo programas de mestrado e doutorado, são sujeitos às 
exigências de autorização, reconhecimento e renovação de re-
conhecimento previstas na legislação. 
§ 1º A autorização, o reconhecimento e a renovação de re-
conhecimento de cursos de pós-graduação stricto sensu são 
concedidos por prazo determinado, dependendo de parecer 
favorável da Câmara de Educação Superior do Conselho Na-
cional de Educação, fundamentado nos resultados da avaliação 
realizada pela Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior - CAPES e homologado pelo Ministro 
de Estado da Educação. 
§ 2º A autorização de curso de pós-graduação stricto sensu 
aplica-se tão-somente ao projeto aprovado pelo CNE, funda-
mentado em relatório da CAPES.
§ 3º O reconhecimento e a renovação do reconhecimento de 
cursos de pós-graduação stricto sensu dependem da aprova-
ção do CNE, fundamentada no relatório de avaliação da CA-
PES.
 § 4º As instituições de ensino superior que, nos termos da legis-
lação em vigor, gozem de autonomia para a criação de cursos 
de pós-graduação devem formalizar os pedidos de reconheci-
mento dos novos cursos por elas criados até, no máximo, 12 
(doze) meses após o início do funcionamento dos mesmos. [...]

O Conselho Nacional de Educação e o CAPES - Coordenação 
de Aperfeiçoamento de Nível Superior é responsável por regular, apro-
var, conceituar ou cancelar os cursos stricto sensu oferecidos pelas 
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universidades que funcionam no país. Os cursos de mestrado e dou-
torado podem ocorrer de forma presencial ou a distância desde que 
sejam cumpridas as determinações destes dois órgãos.  

Os egressos desses cursos poderão desenvolver ações em 
torno da formação de outros profissionais, atuando em cursos de es-
pecialização lato sensu, em outras modalidades de cursos, assessorar 
órgãos públicos, atuar como gestor ou pesquisador, entre outras pos-
sibilidades. 

O curso de graduação tem o papel de preparar futuros docen-
tes para adentrarem as salas de aula e promoverem as mediações 
necessárias para o desenvolvimento do processo de ensino e apren-
dizagem. 

Para Diniz e Campos (2010, p.30):

[...] durante o processo de formação inicial, que o futuro pro-
fessor é importante que atue pedagogicamente, analise o que 
faz, o que pensa, e o que sente, de modo a lhe possibilitar a 
apropriação de instrumentos que permitam a elaboração dos 
seus próprios e primeiros saberes e fazeres, lembrando que,  
o saber profissional é formulado em uma dimensão evolutiva 
e progressiva, “os sujeitos aprendem mediante um processo 
aberto, especulativo e irreversível de reorganização contínua 
de seus sistemas de idéias.

Na graduação, cabe ao professor criar condições necessárias 
para que os acadêmicos possam compreender os conteúdos media-
dos, tornando-se cada vez mais críticos, ativos e conscientes do papel 
que precisarão desempenhar após a obtenção do título e início de sua 
carreira docente.

Os profissionais que se dispõem a ingressar na licenciatura 
precisam compreender de forma clara que sua formação nunca esta-
rá pronta, por isso, deverão buscar novos cursos apropriando-se das 
competências necessárias para superar os desafios impostos pela 
sua prática diária. 

Canário (2012, p.153) destaca: 

Enquanto o processo de qualificação está relacionado com a 
aquisição e a certificação de saberes, normalmente obtidos por 
via escolar, a competência, refere-se a “um não-sei-que atra-
vés do qual a qualificação se torna eficiente e se atualiza numa 
situação de trabalho”. Nessa perspectiva, podemos sustentar 
que as qualificações se adquirem por um processo que pode 
ser cumulativo (as qualificações podem ser postas em estoque 
e armazenadas), enquanto as competências só podem ser pro-
duzidas em contexto, a partir da experiência de trabalho.
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Portanto, é necessário que os professores desenvolvam com-
petências no decorrer de sua profissão, articulando qualitativamente 
o saber teórico e prático que possibilitam o alcance de um nível cada 
vez mais elevado de qualificação e de suas possibilidades de mudar 
a realidade de seus alunos, sobretudo, quando utilizada técnicas e 
estratégias adequadas a cada contexto de intervenção.

O professor precisa continuamente pensar em sua prática pe-
dagógica, ao mesmo tempo em que, sua postura metodológica deve 
contribuir para que os alunos sejam os principais beneficiados diante 
das mediações promovidas.  Acredita-se que ensinar seja uma arte, 
para isso, é necessário que existam grandes professores que mesmo 
com poucos recursos, apresentem o talento necessário para promover 
um ensino de qualidade e transformador na medida em que discorre 
sobre o conhecimento científico e histórico da humanidade. 

Ao descrever a complexidade que permeia prática docente, Di-
niz e Campos (2010, p.31) enumeram:

a) professor é sujeito de sua formação, desde sua 
formação inicial;

b) o professor constrói saberes sobre sua profissão;
c) a formação inicial é um marco decisivo para o 

processo de desenvolvimento profissional do 
professor;

d) a formação inicial deve contemplar aspectos 
cognitivos, afetivos e políticos;

e) a prática pedagógica é complexa e não se realiza 
por receitas;

f) a reflexão é uma capacidade e deve ser desenvolvida, 
a partir de condições favoráveis;

g) a reflexão na e sobre a ação possibilita a articulação 
entre teoria e prática;

h) o trabalho coletivo favorece a aprendizagem e a 
formação crítica e competente;

i) o diálogo é um princípio metodológico;
j) a diretividade por parte dos professores é essencial 

ao processo de formação inicial;

Pelo exposto, verifica-se que as chances de sucesso do profes-
sor, começam já no início de sua formação, na postura comprometida 
com o processo de aprendizagem, no desenvolvimento de atividades 
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que irão contribuir para articular a teoria e prática, buscando autores 
diversos, teóricos importantes, como por exemplo, Paulo Freire, Vi-
gotsky, Piaget dentre tantos outros que contribuem para pensar os 
processos de aprendizagem e de ensino. 

Esse processo amplia-se quando essa práxis pedagógica é 
pautada em instrumentos capazes de facilitar a compreensão dos alu-
nos sobre o modo como os conhecimentos teóricos discutidos podem 
ser transpostos para sua prática cotidiana. Os conteúdos curriculares 
não devem ser concebidos como aqueles sem utilidade ou que não 
tem razão nenhuma na vida do aluno e esse desdobramento do pro-
cesso de ensino exige inúmeras competências do professor. 

Silva, Piochon e Costa (2010, p.2013):

[...] a dinâmica da formação continuada do professor pressupõe 
um movimento dialético de criação constante do conhecimento, 
do novo, a partir da superação do já conhecido. Esta formação 
deve ser orientada pela prática e incorporada por cada pro-
fissional como uma ação de auto-formação e assumida pelas 
instituições formadoras como política de formação e desenvol-
vimento profissional.

Esse movimento dialético deve partir da premissa de que o pro-
fessor nunca possui o conhecimento pleno e suficiente para assegurar 
a aprendizagem de seus alunos, até mesmo porque o próprio conhe-
cimento está em constante evolução. Vive-se em um momento em 
que as práticas tradicionais nem sempre são capazes de facilitar esse 
crescimento intelectual. 

Ao mesmo tempo, destaca-se que o comprometimento com os 
alunos atendidos, permitirá a promoção de grandes mudanças capa-
zes de reduzir a desvantagem socioeconômica daqueles oriundos de 
comunidades mais pobres, reduzindo suas possibilidades de fracasso 
e demonstrando o quanto a Educação pode transformar sua realidade. 

Assim, a formação continuada e a experiência são dois fatores 
determinantes para a revisão das práticas de ensino, possibilitando ser 
elencadas aquelas com maior êxito, bem como, aquelas que precisam 
ser substituídas. Desse modo, torna-se possível superar de forma gra-
dual as deficiências inerentes ao modo de ensinar e mediar os conteú-
dos específicos de cada área. 

Parte das políticas públicas desenvolvidas no país, mobilizadas 
pelo Ministério da Educação e pelo CAPES (Comissão de Aperfeiçoa-
mento de Pessoal do Nível Superior)  têm o objetivo justamente de 
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viabilizar a oferta e acompanhamento de cursos de formação. Como 
exemplo, cita-se o Plano Nacional de Formação de Professores da 
Educação Básica - PARFOR, um programa que funciona desde 2003, 
com o objetivo formar professores que ministram disciplinas em área 
distinta de sua formação original, possuindo apenas uma carga ho-
rária mínima de 120 horas, como está previsto na Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação (LDB 9394/96).

O PARFOR permite que os professores retornem aos bancos 
das universidades públicas, sem custos elevados para a sua formação 
e, consequentemente, tenham a possibilidade de se apropriar dos co-
nhecimentos teóricos e práticos referentes a disciplina que ministram 
e, que não possuem o devido certificado de licenciatura. 

Em relação as ações realizadas no cenário nacional nas últi-
mas décadas, Bonzanini e Bastos (2013, p.03) reiteram:

[...] as propostas políticas de formação vêm delineando os prin-
cípios gerais e questões particulares relativas a essa formação, 
assumindo que a melhoria da qualidade do ensino, no que diz 
respeito ao profissional da educação, passa por uma articula-
ção entre formação básica, condições de trabalho e formação 
continuada. 
Esses princípios, muitas vezes, são ditados por uma elite domi-
nante provocando um esvaziamento da educação e da forma-
ção de professores; para evitar esse esvaziamento, as discus-
sões envolvendo a formação de professores devem considerar 
também transformações econômicas, sócio-políticas e culturais 
do mundo atual e, em particular, do nosso país que exige cada 
vez mais do professor um compromisso renovado, lúcido e crí-
tico.

Apenas com um senso crítico, com o hábito de leitura e com 
o real empenho para ampliar a qualidade do ensino, o professor se 
tornará apto a evitar esse esvaziamento da educação e seu caráter 
meramente reprodutor. Portanto, todo ensino não ocorre de forma 
desvinculada ao processo histórico, econômico, social e cultural dos 
alunos, sobretudo, daqueles que se originam de classes mais pobres. 
Além do domínio efetivo dos conteúdos mediados em sala, um outro 
grande benefício da formação continuada se refere à possibilidade de 
os professores suprirem as lacunas que ficaram em sua formação ini-
cial, tanto em termos conceituais quanto práticos. 

Somado a isto, encontra-se a troca de experiências e a refle-
xão sobre as metodologias, o papel do educador, os desdobramentos 
e exigências para que a formação seja realmente cidadã como exige a 
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Lei de Diretrizes e Bases da Educação (9394/96) e outros documentos 
que orientam o funcionamento da educação no país. 

Gatti (2003, p.54) afirma que a formação continuada dos pro-
fessores, abrange as seguintes dimensões:

1- Especialidade: relacionada à atualização do universo de co-
nhecimentos dos professores. Fundamenta-se na constante 
reavaliação do saber que deve ser escolarizável sendo, por isso 
a dimensão que mais direciona a procura por projetos de forma-
ção continuada.
2- Didática e pedagógica: envolve o desempenho das funções 
docentes e a prática social contextualizada. Partindo do pressu-
posto que a prática docente é essencialmente uma prática so-
cial, historicamente definida pelos valores postos no contexto, 
as propostas didáticas poderão se confrontar com as experiên-
cias, expectativas pessoais ou desejos dos docentes.
3- Pessoal e social: enfoca a perspectiva da formação pessoal 
e do auto
conhecimento.
4- Expressivo-comunicativa: descreve a criatividade e expressi-
vidade do professor no processo de ensinar e aprender.
5- Histórico-cultural: relaciona-se ao conhecimento dos aspec-
tos históricos,
econômicos, políticos, sociais e culturais incluindo a história da 
educação da Pedagogia e sua relação com as necessidades 
educativas postas no contexto.

A especialização, didática, pedagogia, envolvimento social e 
pessoal do professor com o aluno, são condições fundamentais para 
que o delineamento do processo de ensino e aprendizagem ocorra de 
forma crítica, se baseie na comunicação e análise efetiva do proces-
so histórico que possibilita compreender a realidade a que os alunos 
estão sujeitos. 

As análises de Bonzanini e Bastos (2013) afirmam que o de-
senvolvimento pessoal e profissional do acadêmico e do próprio pro-
fessor que já está atuando em escolas públicas ou privadas, por meio 
da formação de qualidade permite tornar seu trabalho mais crítico-re-
flexivo em relação as suas práticas pedagógicas, aos problemas que 
surgirem em seu cotidiano e, sobretudo a busca de soluções para as 
intercorrências que surgirem. 

Para isso, o professor em cursos de especialização, mestrado 
ou doutorado precisam ter acesso a literaturas especializadas onde 
sejam discutidos conhecimentos científicos que permitam repensar a 
visão simplista que a prática de ensino acaba impondo, sobretudo, 
quando exerce a docência há muitos anos, acostumando-se com a 
rotina e com os desdobramentos de sua prática.  Além da literatura 
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especializada, nesses cursos de formação é possível a realização de 
momentos de reflexão e discussão.

3. Considerações Finais

Diversos estudiosos têm discutido a importância do acesso a 
Educação, sobretudo, porque ela é um direito básico de todos os ci-
dadãos brasileiros como pressupõe a Constituição Federal de 1988 e 
reafirma a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (9394/96). Entretan-
to, há uma grande preocupação com o processo de massificação do 
ensino, com o uso metodologias tradicionais, evasão e os inúmeros 
problemas de ordem conjuntural e estrutural que se refletem sobre 
o processo de ensino nas escolas públicas das diversas regiões do 
Brasil. 

Entre as possibilidades emergentes para ampliar a qualidade 
do ensino oferecido encontra-se o processo de formação do professor 
que tem início nos cursos de licenciatura, oferecidos em IES publicas 
e privadas. Após a obtenção do título de licenciado, os professores 
poderão buscar cursos de especialização lato sensu e stricto sensu 
(mestrado e doutorado”. 

Entre os principais resultados obtidos destaca-se o fato de que 
o professor precisará manter-se em um processo contínuo de forma-
ção, devido as mudanças contínuas na ciência, a necessidade de se 
repensar o processo de ensino, tendências pedagógicas e, sobretudo, 
de apropriação de novas competências.

O êxito do aluno, a rapidez com que assimila os conteúdos e 
o desenvolvimento do senso crítico tão defendido por diversos auto-
res depende diretamente dos estímulos recebidos e da forma como 
interage com o professor na educação básica e, mais tarde no ensino 
superior. 

É sabido que existem várias dificuldades que contribuem para 
a desvalorização desse profissional e para o pouco tempo disponí-
vel para a formação, mas apesar disso, é fundamental que apresente 
comprometimento com a qualidade da Educação e o êxito dos alunos, 
superando gradativamente às adversidades existentes, sobretudo, no 
ensino público. Portanto, a qualidade na educação, e o sucesso esco-
lar de educandos matriculados na educação básica, estão diretamente 
vinculados a práxis e a formação do professor.  
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RESUMO
O marxismo e os pensadores da Escola de Frankfurt, ainda são re-
ferenciais teóricos amplamente utilizados na produção cientifica no 
Brasil. Deste modo, o objetivo do artigo é analisar a aplicação de Karl 
Marx e dos pensadores da referida Escola, no Catálogo de Teses e 
Dissertações da Capes no recorte temporal entre 2010 a 2020. Para 
tanto, utilizou-se em um primeiro momento, a pesquisa qualitativa de 
revisão de literatura com o intuito pontuar alguns pressupostos de tais 
intelectuais. De antemão, já se pondera que o artigo não busca fazer 
análise profunda do marxismo e dos pensadores da Escola, até mes-
mo porque, em poucas páginas tal audácia se mostra inverossímil. O 
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que se pretende, portanto, é a tentativa de simplificar algumas teorias 
e metodologias utilizadas por tais intelectuais. Em outro momento do 
artigo, utilizou-se da pesquisa quantitativa para evidenciar numerica-
mente, a utilização desses intelectuais como referencial metodológico. 
Constatou-se, assim, que a importância do pensamento marxista orto-
doxo ou não, ainda se mostra relevante para as pesquisas cientificas 
no tempo presente, não apenas para as áreas humanas e sociais, mas 
como também para áreas exatas, agrárias, da saúde e disciplinas mul-
tidisciplinares.
Palavras-chave: marxismo, materialismo histórico, Escola de Frank-
furt, teoria crítica social.

ABSTRACT
Marxism and the Frankfurt School thinkers are still widely used theo-
retical references in scientific production in Brazil. Thus, the objective 
of the article is to analyze the application of Karl Marx and the thinkers 
of the aforementioned School, in the Capes Theses and Dissertations 
Catalog in the time frame between 2010 and 2020. For this purpose, the 
research was used at first. qualitative literature review in order to point 
out some assumptions of such intellectuals. Beforehand, it is already 
considered that the article does not seek to make an in-depth analysis 
of Marxism and of the School’s thinkers, even because, in a few pages, 
such audacity is shown to be implausible. What is intended, therefore, 
is the attempt to simplify some theories and methodologies used by 
such intellectuals. At another point in the article, quantitative research 
was used to numerically demonstrate the use of these intellectuals as 
a methodological framework. Thus, it was found that the importance of 
Marxist thought, whether orthodox or not, is still relevant to scientific 
research at the present time, not only for human and social areas, but 
also for exact, agrarian, health and disciplinary areas. multidisciplinary.
Key words: Marxism, historical materialism, Frankfurt School, critical 
social theory.

INTRODUÇÃO

No século XXI, os pressupostos marxistas ainda são ampla-
mente utilizados na produção científica brasileira. O objetivo deste tra-
balho é analisar a teoria marxista juntamente com sua reinterpretação 
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pela Escola de Frankfurt, bem como sua utilização no contexto atual. 
A teoria crítica, foi desenvolvida pelos pensadores de Frankfurt, em 
especial Max Horkheimer, Theodor Adorno e Herbert Marcuse, como 
referência nos pressupostos marxistas. Tais pensadores, vivenciaram 
no contexto do pós-guerras. A compreensão da sociedade para esses 
pensadores, estaria dada pelos abalos da desvirtuação da razão perdi-
da, em especial desde o contexto dos regimes totalitários. O artigo não 
busca fazer análise profunda do marxismo e dos pensadores da Es-
cola, mas sim expor ao leitor reflexões pontuais acerca de tais temas. 

A proposta do artigo se dá a partir da pesquisa qualitativa de 
levantamento bibliográfico para a exposição do referencial teórico e 
metodológico marxista, a partir da produção científica brasileira cons-
tante no catálogo da Coordenação Aperfeiçoamento de Pessoal de 
Nível Superior (CAPES), entre os anos de 2010 a 2020. Concernente 
ao pensamento marxiano, o artigo pressuporá alguns elementos da 
teoria de Karl Marx e da Escola de Frankfurt. Afirma-se, desde logo, 
que tais apontamentos são simplistas e sem qualquer pretensão de 
aprofundamento e de forma alguma ousa-se assingelar as premissas 
desse pensador.

Da pesquisa numérica, houve confirmação de que a utilização 
das teorias marxistas no tempo presente ainda possui grande relevân-
cia, isto não apenas para as ciências humanas e sociais, como tam-
bém para as áreas exatas e ciências da Terra, engenharias, ciências 
biológicas e da saúde. 

Em consideração a tais questões, a importância do artigo se dá 
pela demonstração de que no mundo contemporâneo, mesmo passa-
dos mais de um século de estudos científicos de Karl Marx, ainda as-
sim sua análise se mostra relevante e atualíssima, se assim podemos 
dizer. Ademais, a apresentação do tema por meio da revisão bibliográ-
fica, projeta apresentar ao leitor das ciências sociais e humanas uma 
porta de entrada para a compreensão do importante tema. 
 
MARXISMO E MATERIALISMO HISTÓRICO

O artigo pincelará alguns pressupostos da teoria de Karl Marx, 
tal qual a concretude dos fatos e o materialismo histórico. Afirma-se, 
desde logo, que tais apontamentos são simplistas e de forma alguma 
ousa-se assingelar as premissas desse pensador. Karl Marx, nasceu 
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em Triers, na Prússia Renana em 1818 e inicia sua trajetória intelectual 
aos 23 anos. Estudou Direito em Bonn (até 1836), além de Filosofia e 
História em Berlim. No ano de 1841 obtém o título de Doutor em Filo-
sofia na Universidade de Iena (CASTRO & DIAS, 1992). 

Apesar de Marx ser um Redator de um jornal na Alemanha o 
“Gazeta Renana” e possuir um emprego que lhe proporcionava uma 
vida satisfatória, a inquietude crítica de seus textos acabaram fazendo 
com que constantemente, ele tivesse que se refugiar em outros paí-
ses. Ao longo da vida, passou estadas em diferentes países tais quais 
Alemanha, Paris, Bélgica e Londres, onde faleceu em 1883. Suas 
constantes mudanças, acarretar-se-iam num intelectual desprovido de 
recursos, dependente, por vezes, de aporte financeiro de amigos e 
familiares (CASTRO & DIAS, 1992).

Ao contrário dos predecessores de Marx, que idealizavam a 
abstração Estatal e da sociedade civil como uma ordem natural ou 
advinda de um contrato social, Marx analisa o mundo com base no co-
nhecimento das coisas materiais. Daí o porquê materialismo. A teoria 
marxista, se baseia no método dialético, que identifica a consciência a 
partir de uma realidade dinâmica e de processos complexos. 

O mundo, para Marx, não é uma realidade estática e o homem 
não é sujeito passivo no mundo que vive. O estudo marxiano sobre 
a sociedade se dá com a forma com que o homem produz os bens 
materiais necessários para a vida. Logo, ao contrário do pensamento 
mecanicista, de que o homem é um produto passivo da matéria e de 
pensamento reduzido, Marx analisa o ser humano agente transforma-
dor, em que as ideias são forças ativas e capazes de, inclusive, uma 
ação reacionária.

A incorporação da dialética no pensamento marxiano, ocor-
re pelo movimento de contradição, em que “um sujeito que surge, se 
manifesta e se transforma graças à contradição de seus predicados, 
tornando-se outro do que ele era pela negação interna de seus pre-
dicados” (CHAUÍ, 1995, p. 203). É pela contradição que a dialética 
movimenta e transforma o sujeito. Deste modo, a aplicação do mate-
rialismo dialético para o campo da história trás vida própria ao objeto.

 O materialismo, deste modo, ocorre pelas condições materiais 
da produção e a história vem para alicerçar o pensamento de que a 
sociedade e a política não surgem de um ideário ou decreto divino, 
mas sim da ação concreta de seres humanos. Marx, portanto, inverte 
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o pensamento de que o que move a História é algo que transcende o 
próprio homem, na medida em que afirma que é o homem com suas 
contradições e relações de produção que move a História (CHAUÍ, 
1995; ARANHA & MARTINS, 2003).

O problema central da teoria de marxiana, segundo Netto (2011, 
p.7) é “a gênese, consolidação, o desenvolvimento e as condições de 
crise da sociedade burguesa, fundada no modo de produção capitalis-
ta”. Em linha parecida de pensamento, intelectuais do que mais tarde 
denominara-se Escola de Frankfurt, reinterpretaram as preposições 
de Marx e as utilizaram em outros temas filosóficos e sociológicos. As-
sim sendo, o ponto de partida de tal Escola é Marx, mas com ressalvas 
e críticas, conforme se abordará. 

A abordagem da teoria marxiana se mostra relevante para o 
entendimento dos pensamentos posteriores ao próprio Marx. Mesmo 
com o decurso do tempo o que se vislumbra é que ainda no tempo 
presente, as contradições capitalistas e a luta de classes persistem. 
Logo, a análise de marxista ainda é valiosa, ainda que o contexto his-
tórico-social atual seja diverso.

REINTERPRETAÇÃO MARXISTA PELA ESCOLA DE FRANKFURT

A Escola de Frankfurt representa um grupo de intelectuais 
alemães marxistas, não ortodoxos, com uma profunda crítica da so-
ciedade e da cultura contemporânea. Este grupo, corresponde aos 
intelectuais com vínculo ao Institut für Sozialforschung, oficialmente 
criado em 03 de fevereiro de 1923. Em 1924 o Instituto foi incorporado 
a Universidade de Frankfurt, na Alemanha, graças ao financiamento 
privado da família de Felix Weil.1 Em decorrência desse financiamen-
to, ficou assegurada a autonomia acadêmica e financeira do Instituto, 
voltando-se totalmente para à pesquisa e reflexão (PENNA 1986). 

O termo Escola de Frankfurt veio a ser popularizado anos após 
a fundação do instituto,2 especificamente no período pós-guerra e, em 

1  A fortuna dos Weil advinha da produção de trigo alemão, o qual mudou-se para a 
Argentina no final do século XIX, para exportar grãos. Com este comércio, o pai de 
Felix Weil financiava os estudos do filho e o Instituto (FREITAG, 1990).
2  Segundo Renato Toller Bray (2017, p. 7): “No princípio, o fundador até co-
gitou em atribuir à escola o nome de `Instituto para o Marxismo´. No entanto, 
a ideia foi abandonada em função de que o ambiente universitário na Alema-
nha, nos anos de 1920 a 1939, era hostil em relação ao comunismo”.
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que pese a denominação aventar hipotética unicidade temática ou um 
consenso epistemológico teórico ou político, este não ocorreu entre 
todos os filiados da mesma. Para Bárbara Freitag, 

O que caracteriza sua ação conjunta é a sua capacidade 
intelectual e crítica, sua reflexão dialética, sua compe-
tência dialógica ou aquilo que Habermas viria chamar de 
´discurso ,̀ ou seja, o questionamento radical dos pressu-
postos de cada posição e teorização adotada.” (FREITAG 
1990, 33-34). 

O primeiro diretor do Instituto, o historiador CarI Grünberg, per-
maneceu no cargo até 1930, momento em que foi substituído pelo 
filósofo Max Horkheimer. A nova direção transformou o instituto em um 
conceituado centro de pesquisa, que se voltou para a análise crítica 
do sistema capitalista moderno (PENNA 1986); (FREITAG 1990). A 
Escola contou com renovados cientistas sociais a exemplo de Theodor 
Adorno, Max Horkheimer, Herbert Marcuse, Eric Fromm, Walter Benja-
min, na primeira geração e, Jürgen Habermas e Karl Otto Apel, como 
expoentes da segunda geração.3  

Quando Adolf Hitler chega ao poder da Alemanha, o Instituto 
teve que fechar as portas em março de 1933, dadas suas inclinações 
adversárias aos interesses do Estado dominado pelo nazismo. O mo-
vimento nazista não apenas a fechou, mas como também confiscou o 
prédio e o acervo da biblioteca que ali existia.

O diretor Max Horkheimer foi afastado de suas funções e em 
1934 conseguiu êxito em negociar sua transferência para os Estados 
Unidos. Deste modo, os pensadores de Frankfurt continuaram reali-
zando sua atividade crítica, porém nos EUA e vinculados à Universi-
dade de Columbia. A família Weil continuou subsidiando as atividades 
financeiras das pesquisas, fato que lhe garantiu a continuidade autô-
noma e liberdade para os pensadores alemães (NASCIMENTO 2014).

Muitos dos intelectuais da Escola de Frankfurt eram judeus e, 
por isso, foram cruelmente perseguidos durante o regime antissemita. 
Alguns intelectuais, inclusive, chegaram a ser presos e recolhidos em 
campo de concentração, como é o caso de Walter Benjamin e Mauri-

3  Para (BRAY 2017), Jürgen Habermas foi o principal precursor da segunda 
geração, pois ele ampliou o conceito de razão baseado na ideia de racionali-
dade comunicativa, defendendo a comunicação como forma de emancipação 
humana. Acreditava assim, no potencial emancipatório da ação comunicati-
va, baseada no seu livre exercício e livre de dominação.  
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ce Halbwachs. Já outros, conseguiram refugiar-se em outros países, 
como é o caso de Theodore Adorno e Thomas Mann, além do próprio 
Horkheimer (FREITAG 1990).

O instrumento fundamental de análise da Escola é a Teoria 
Crítica da Sociedade e, embora seu ponto de partida seja a análise 
marxista, não há uma unicidade no pensamento e, por isso, a escola 
não é ortodoxa ao marxismo. Na prática, isso quer dizer que tais pen-
sadores não adotaram a teoria pura de Karl Marx e sim, a adaptaram 
e reinterpretaram a novos contextos reflexivos. Uma das críticas ao 
pensamento de Marx, pela Escola, é a concepção de que o socialismo 
seria inevitável com a agudização das crises capitalistas e que a revo-
lução proletária, seria o caminho mais rápido para alcançar o inevitá-
vel. Como os pensadores de Frankfurt presenciaram os horrores da 2ª 
guerra, eles acabaram por condenar o uso da violência.

Os principais temas analisados pelos pensadores da Escola, 
são de natureza sociológico-filosófica, como: “a autoridade, o autorita-
rismo, o totalitarismo, a família, a cultura de massa, o papel da ciência 
e da técnica, a liberdade” (ARANHA e MARTINS 2003, 266).

Em 1937, Max Horkheimer publica “Teoria Tradicional e Teoria 
Crítica” (HORKHEIMER 1980 [1937]). A partir deste ensaio-manifesto, 
estes autores se contrapõem ao modelo de Teoria Tradicional, carte-
siana e aristotélica, em contraponto da Teoria Crítica que reconfigura o 
marxismo como saber, seu método é baseado na crítica do fetichismo 
da mercadoria como representação das relações sociais (NOBRE, et 
al. 2013). Analisa Horkheimer, neste caso, a sociedade a partir da dé-
cada de 30 (OFREDI 2007). 

Os adeptos da Teoria Crítica fazem reinterpretação do mate-
rialismo histórico de Marx (OFREDI 2007). Seus pensadores criticam 
o positivismo, o consumismo exacerbado, a alienação e a indústria 
cultural. Abordam ainda a implantação da necessidade de consumo 
no capitalismo contemporâneo, em que as pessoas são induzidas pela 
mass media a consumir determinadas marcas e determinados produ-
tos. Estabelecem forte crítica à implantação de ideias de que para ser 
feliz é necessário consumir. 

Refletem ainda sobre a indústria cultural, ou seja, aquela indús-
tria criada para a diversão da massa, que é veiculada pela televisão, 
rádio, dentre outros instrumentos que supostamente são responsáveis 
pela propagação da informação e do entretenimento. Com a indústria 
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cultural, vemos a transformação da sociedade em uma massa homo-
gênea de comportamento, eis que ela aliena o sujeito para fins capita-
listas (ADORNO 2009 [1962]). Na prática, isto quer dizer que ao invés 
do sujeito ter a consciência crítica, ele fica alienado desde o ato do 
consumo, e pela indústria cultural passa a ter necessidade de fazer 
parte da onda, do momento em moda (FREITAG 1990). A partir da 
teoria crítica, os intelectuais da Escola de Frankfurt elaboraram suas 
teorias e manifestaram seus pensamentos.

Com o término da 2ª Guerra Mundial, em 1945, os intelectuais 
alemães puderam retornar ao país de origem. Deste modo, o Instituto 
volta a funcionar em 1950, na Alemanha, onde passou a ser desig-
nado decisivamente por Escola de Frankfurt.  Destaca (NASCIMEN-
TO 2014, 247) que a Escola de Frankfurt teve outras denominações 
como “Instituto para o Marxismo”, “Instituto Félix Weil de Investigação 
Social”, da qual saíram sociólogos e filósofos como Alfred Schimidt, 
Oskar Negr e Jürgen Habermas, o mais conhecido de todos (...)”.

A reconstrução do Instituto em Frankfurt, agora denominado 
de Escola de Frankfurt, na década de 50, foi marcado pela direção de 
Max Horkheimer e Theodore Adorno, que foram “nomeados professo-
res catedráticos do Departamento de Filosofia da Universidade Johann 
Wolfgang Goethe, ministrando regularmente seus cursos até 1969 e 
trabalhando simultaneamente em pesquisa” (FREITAG 1990, 21-22). 
O intelectual Jürgen Habermas foi assistente de Theodore Adorno nos 
anos 50, substituindo-o na década seguinte, vindo a ocupar cadeira na 
Escola de Frankfurt (BRAY 2017). Entretanto, o que todos esses inte-
lectuais têm em comum é a abordagem da Teoria Crítica da socieda-
de, como instrumento de análise para a configuração do pensamento. 

BREVES CONSIDERAÇÕES ACERCA DOS PENSADORES DA ES-
COLA DE FRANKFURT

São muitos os intelectuais da Escola de Frankfurt e exatamen-
te por isso, pincelamos alguns dos mais conhecidos, como é o caso 
de Max Horkheimer. Nascido em Stuttgart, na Alemanha, em 14 de 
fevereiro de 1895, faleceu em Nuremberg, também na Alemanha em 7 
de julho de 1973. Era filho de Moritz Horkheimer, um industrial judeu. 
Explorou a área da psicologia sob a orientação de Adhemar Gelb e 
posteriormente filosofia a partir da leitura de Schopenhauer. Defendeu 
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seu doutorado sobre Kant no ano de 1922, sendo neste orientado por 
Hanns Cornelius (NASCIMENTO 2014). Descobriu, depois, Marx e En-
gels (MOJZESZOWICZ 2004, 2).

Como teórico, advogou uma sociedade mais justa e sem explo-
ração. Acreditava que a transformação racional do homem garantiria 
sua liberdade, criatividade e harmonia, em contrapartida da sociedade 
cada vez mais industrializada. Defendia a democracia como forma de 
governo ideal. Como sofreu com o nazismo – perseguido por ser judeu 
–, era contra qualquer tipo de totalitarismo, seja fascista ou stalinista 
ou de qualquer outra espécie (NASCIMENTO 2014). 

Max Horkheimer é o primeiro a tematizar o conflito entre dialé-
tica e positivismo. Critica o positivismo de Renée Descartes, alegan-
do que o mesmo tem caráter instrumental, conservador e sistêmico. 
Defende também o caráter alienado da razão, ciência e da técnica 
positivista. Por tal análise, Horkheimer acredita na teoria crítica, de-
fendendo seu caráter humanístico e emancipador (FREITAG 1990). A 
razão emancipadora (aquela advinda da teoria crítica), portanto, seria 
o instrumento de libertação do homem 

Entrementes, Horkheimer sustenta haver três equívocos nos 
desdobramentos teóricos conforme formulados por Karl Marx (FREI-
TAG 1990): 

a) a não confirmação da tese da proletarização progressiva 
da classe operária; 

b) a neutralização das crises cíclicas do capitalismo, em 
decorrência da intervenção estatal e da ideologia capitalista do 
consumo excessivo; 

c) a esperança de Marx que a justiça poderia se realizar 
com liberdade, demonstrou-se infrutífera. A liberdade tornou-se 
regulamentada. 

Sobre suas obras:

Max Horkheimer, após torna-se titular da cadeira de “filosofia 
social”, criada especificamente para ele em 1929, apresentou 
um estudo sobre Os primórdios da filosofia burguesa da histó-
ria, como escreveu diversos ensaios, tais como: Materialismo e 
Moral, que falava da necessidade de reunificar ética e política, 
sentimentos morais e transformação social, Teoria Tradicional 
e Teoria Crítica, mostrando as indivisas entre teoria conceitual 
e práxis, escreveu livros, entre eles: Teoria crítica: uma docu-
mentação, Eclipse da razão e A dialética do esclarecimento, 
juntamente com Adorno, que tinha como pano de fundo, uma 
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crítica ao modelo de civilização em que a humanidade estava 
vivendo sob a perspectiva de uma nova espécie de barbárie, 
e que segundo eles, estava ocorrendo uma queda da cultura 
teórica, conforme, ele o deixa implícito no prefácio: “(...) é a ruí-
na progressiva da cultura teórica, acreditávamos de qualquer 
modo que podíamos nos dedicar a ela na medida em que fosse 
possível limitar nosso desenvolvimento à crítica ou ao desen-
volvimento de temáticas especializadas.” (NASCIMENTO 2014, 
247).

Outro importante intelectual para a Escola de Frankfurt, foi 
Theodor Adorno. Adorno nasceu em 11 de setembro de 1903 em 
Frankfurt am Main, na Alemanha e faleceu em 06 de agosto de 1969 
em Visp, na Suiça. Na Universidade de Frankfurt estudou Filosofia, 
Musicologia, Psicologia e Sociologia. Era filho de um promissor nego-
ciante de vinho, de origem judaica. Converteu-se ao protestantismo. 
Sua tese de doutorado, sobre o matemático e filosofo alemão, Edmund 
Husserl foi defendia em 1924, com o título “A transcendência do objeto 
e do noemático na fenomenologia de Husserl”, orientado por Hans 
Cornellius. Ainda neste período, conheceu outros pensadores e pos-
teriores companheiros de ideias – Max Horkheimer e Valter Benjamim 
(NASCIMENTO 2014). 

Theodor Adorno crítica o trabalho de Karl Popper, demonstran-
do posicionamento incompatível e fundamentos epistemológicos dife-
rentes. Enquanto Karl Popper acredita no Método Hipotético Dedutivo, 
baseada no falseamento de outra teoria e pensamento do racionalis-
mo crítico, Theodor Adorno defende a Teoria Crítica. Para Adorno, 
a dialética é o método central na produção do conhecimento. Neste 
sentido, Adorno defende que inexiste um cânone específico da ciência 
e sequer uma prova inequívoca da realidade.4 A dialética, portanto, 
consiste no “esforço permanente de superar a realidade cotidiana roti-
nizada” (FREITAG 1990, 48).

Herbert Marcuse, também considerado um dos grandes intelec-
tuais da Escola de Frankfurt, Marcuse nasceu em 19 de julho de 1898, 

4  A obra La Disputa del Positivismo en la Sociología Alemana conta com importantes 
artigos sequenciais nesta disputa entre o positivismo de Popper e a lógica crítica. 
(T. W. ADORNO, Sociologia e Investigación Empírica 1972 [1969]); (POPPER 1972 
[1969]) e (T. W. ADORNO, Sobre la Lógica de las Ciencias Sociales 1972 [1969]). Esta 
tentativa conciliatória presente na articulação filosófica de Habermas é também criti-
cada por (DUSSEL 2012, 189-203) porque pressupõe existir um núcleo duro definido 
pelo contingente externo dado politicamente. Haveria, então, uma tentativa de “recon-
ciliar o nível público (externo) ou político com o ético.” (p. 190). Ora, aí se descambaria 
filosoficamente para o revisionismo da social democracia de Bernstein.
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em Berlim e faleceu em 29 de julho de 1979, em Starnberg na Alemanha. 
Pertencia a uma família judaica convertida e estudou filosofia em Berlim 
e em Friburgo. Em 1933 se exila em Genebra, Suíça e, depois em Paris 
onde dirige o Instituto für Sozialforschung juntamente com Horkheimer 
e Adorno. No período da Guerra foi para os EUA e trabalhou como pro-
fessor de filosofia na Universidade de Boston. Sua obra mais famosa 
é de 1964 (MARCUSE 1973 [1964]), “O homem unimendimensional”, 
em que Marcuse analisa o progresso desgovernado da tecnologia, o 
racionalismo dominante na sociedade moderna, além da destruição da 
razão e dos movimentos de liberdade (NASCIMENTO 2014); (LOUREI-
RO 2005). A questão suprema é a constatação do pensamento único 
como forma de ser dentro do capitalismo (BASTOS 2014).

Outro importante intelectual da Escola de Frankfurt foi Walter 
Benjamin, nascido em 15 de julho de 1892, em Berlim. Era filho de 
Emile Benjamim, um banqueiro e comerciante judeu. Suicida-se em 26 
de setembro de 1940, vítima do sistema nazista, aos 48 anos. Os auto-
res que Beijamin se inspirou foram os marxistas Georg Lukács, Bertolt 
Brecht e Gershom Sholem. Foi membro permanente do Instituto de 
Pesquisas Sociais em 1935. Não obteve seu diploma de Doutor, pelo 
Departamento de Estética da Universidade de Frankfurt, porque sua 
tese sobre as origens do drama do barroco alemão foi considerada 
insuficiente (NASCIMENTO 2014).

Suas obras têm como centralidade as tendências da moderni-
dade nas artes, literatura e na técnica, bem como analisa as questões 
políticas e econômicas do capitalismo em suas questões técnicas. A 
respeito da técnica, discorre que sua reprodução está em obras de 
arte, porém em número limitado. Defende que a arte dirigida as mas-
sas podem servir como instrumento de politização e ainda, se mostra 
esperançoso que a arte possa a vir se tornar acessível a todos e favo-
recer a autonomia do indivíduo (LÖWY 2002). 

Por fim e como importante nome a considerar, Jürgen Haber-
mas nasceu em Düsseldorf na Alemanha em 1929 e foi precursor da 
segunda geração da Escola de Frankfurt. Até o presente – 2021 -, 
Habermas continua vivo e com fôlego de pesquisador acadêmico. É 
filosofo e obteve título de Doutor em 1954 na Universidade de Bonn, na 
Alemanha. Os estudos de Habermas se respaldam na Teoria Crítica, 
em que analisa a sociedade capitalista moderna marcadas cada vez 
mais pela violência, reificação e alienação (REPA 2008).
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Foi assistente de Theodor Adorno e continua a discussão 
da razão instrumental iniciada pelos Frankfurtianos. O contexto que 
Habermas escreve é o pós-guerra. Formula um novo conceito de ra-
zão comunicativa, defendendo que a ação comunicativa juntamente 
com a racionalidade comunicativa pode superar a razão instrumen-
tal, sendo, portanto, uma forma de emancipação humana. Para ele, 
a comunicação é essencial da ação, em que não é possível interação 
humana sem a comunicação. Defende assim que o mundo da vida se 
reproduz pelas interações comunicativas (REPA 2008).5

A Escola de Frankfurt e a teoria crítica são referências na aca-
demia até os dias atuais. A teoria crítica introduzida por seus intelec-
tuais ainda é amplamente utilizada e suas discussões exploradas na 
sociedade contemporânea. Assuntos como indústria cultural, consu-
mo excessivo, teoria da comunicação e alienação, continuam sendo 
amplamente discutidas no pensamento crítico e nos trabalhos científi-
cos do Brasil.

ABORDAGEM MARXISTA E TEORIA CRÍTICA NO TEMPO PRE-
SENTE 

Os esforços intelectuais dos pensadores marxistas não são, 
nem de longe, desprezíveis. Isto porque, mesmo que suas análises 
sejam de décadas passadas, ainda assim pesquisadores de várias 
partes do mundo continuam a fundamentar seus trabalhos metodolo-
gicamente nas suas teorias. Ora, isso é possível pois a ideologia que 
fundamenta a sociedade capitalista mantém a sua essência. Na prá-
tica, a divisão de classes, os problemas sociais e a industrialização a 
todo o custo, ainda se mostram eficazes no tempo presente.  

A busca realizada no Painel de informações quantitativas em 
abril de 2021, no Catálogo de Teses e Dissertações da Capes (https://
catalogodeteses.capes.gov.br/), com a palavra “marxismo e materia-
lismo histórico” mostrou 766.632 resultados de pesquisas acadêmi-
cas no país, desde 2010 até 2020, que utilizaram em algum momento 
os pressupostos de Marx e o materialismo histórico. Deste número, 

5  Esta proposição de fé na esfera comunicativa acaba gerando forte crítica a Haber-
mas vinda, em boa parte da própria esquerda. Félix Duque, catedrático emérito da Fa-
culdade Autónoma de Filosofia e Letras de Madrid entende que Habermas se presta 
como “el último ‘lacayo’ del tardocapitalismo, ‘caballo de Troya’ y ‘dinamitador’ desde 
dentro de la Escuela de Frankfurt.” (DUQUE 1999, 29s).
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72,1% pertencem a dissertações de mestrado, enquanto que aproxi-
madamente 27,9% a teses de doutorado. 

No que tange as grandes áreas do conhecimento que mais uti-
lizam tal perspectiva, agrupamos em 6 categorias de áreas afins: 

Gráfico 1: UTILIZAÇÃO DO MARXISMO E MATERIALISMO 
HISTÓRICO ENTRE 2010-2020 NAS PESQUISAS BRASILEIRAS

Org.: KRUSE, B.C; KRUSE, M; ALMEIDA, E. (2021). 
Fonte: Banco de teses e dissertações da CAPES

No que tange a Teoria Crítica e a Escola de Frankfurt, ainda 
que tal vertente de pensamento seja uma reinterpretação do marxis-
mo, tal Escola possui diferentes segmentos de análise tais quais a 
indústria cultural, consumismo exacerbado, meios de comunicação de 
massa, razão comunicativa, dentre outros. Além disso, são vários in-
telectuais que tal escola abrange e, por isso, sua amplitude também 
passa a ser relevante.  

A busca realizada no Painel de informações quantitativas em abril 
de 2021, no Catálogo de Teses e Dissertações da Capes, com a palavra 
“teoria crítica e escola de Frankfurt” contou com 769.519 resultados de 
pesquisas acadêmicas no país, desde 2010 até 2020, que utilizaram em 
algum momento a teoria crítica como método de pesquisa e a Escola de 
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Frankfurt como embasamento teórico. Os intelectuais escolhidos nessa 
categoria, podem ser diversos, ou ainda, basear-se apenas em um dos 
pensadores.  Deste número, 72,05% pertencem a dissertações de mes-
trado, enquanto que aproximadamente 27,94% a teses de doutorado.

Como os resultados obtidos entre as duas linhas de pensa-
mento foram muito próximas, não se confeccionou o gráfico da Escola 
de Frankfurt e da teoria crítica, eis que ficaria muito próximo com o 
anterior. Não obstante, optou-se por utilizar uma tabela comparativa, 
afim de elucidar melhor a proximidade encontrada nas grandes áreas 
de pesquisa, para ambos os métodos: 

Tabela 1: UTILIZAÇÃO DO MARXISMO E DA ESCOLA DE 
FRANKFURT ENTRE 2010-2020, SEGUNDO O BANCO DE 

TESE E DISSERTAÇÕES DA CAPES

Marxismo e 
Materialismo 

Histórico 

Escola de Frankfurt e 
Teoria Crítica

Ciências Agrárias, Exatas 
e da Terra

20,35% 19,08%

Ciências Biológicas e da 
Saúde

24,06% 22,6%

Ciências Humanas, 
Sociais Aplicadas, 

Linguística, Letras e Artes
31,85% 36,03%

Engenharias 11,60% 10,91%

Multidisciplinar 12,14% 11,38%
Org.: KRUSE, B.C; KRUSE, M; ALMEIDA, E (2021). Fonte: Banco de teses e 
dissertações da CAPES

Os números demonstram que a utilização da teoria marxista ain-
da é muito presente para a produção da ciência brasileira. Não apenas 
nas áreas humanas, como é possível observar, eis que até nas ciências 
exatas, da saúde e engenharias a utilização do pensamento crítico é 
muito presente. Ademais, o registro disponível na plataforma online do 
banco de dados da CAPES, datam publicações a partir de 1987 e, é 
importante pontuar que tanto no marxismo e no materialismo histórico, 
como na Escola de Frankfurt e na teoria crítica, os trabalhos cataloga-
dos mostram gradual e significativo crescimento, ano após ano.   
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Logo, não se pode falar que os preceitos teóricos de Karl Marx 
estão defasados nos dias atuais. Na realidade, o marxismo cada vez 
mais encontra respaldo com as várias facetas de reprodução do capi-
tal. Além disso, a Escola de Frankfurt, se mostra como uma das prin-
cipais referências em assuntos como a indústria cultural e a comuni-
cação. Juntamente com a teoria crítica, introduzida pelos pensadores 
da Escola, o marxismo e as suas derivações ainda são amplamente 
utilizados como referencial teórico na sociedade contemporânea.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Karl Marx foi um erudito e visionário para além do seu tem-
po. Devorador de livros, conseguiu perceber contradições inerentes 
ao sistema em que vivia. Após vivenciar duas grandes crises capita-
listas (nos anos de 1847 e 1857), Marx chegou à conclusão de que 
essas crises eram intrínsecas da sociedade capitalista e, exatamente 
por isso, um dia o mesmo entraria em colapso. O problema da espe-
ra do fim, para Marx, é que as crises antecedentes causariam danos 
significativos e predatórios, como a fome, desemprego e miséria ge-
neralizada. Por certo, a ação revolucionária é a que teria o condão de 
modificar o curso da ruptura sistémica. 

Não obstante, ainda que a reprodução do capital tenha con-
seguido superar os desafios da crise, em especial com a intervenção 
estatal, é certo que a luta de classes persiste até os dias atuais. Assim 
como a mais-valor, a instrumentalização do Estado pela classe domi-
nante e a contradições do capital, também vigoram no tempo presen-
te, o que faz com que a análise marxista permaneça profundamente 
válida na atualidade. 

A mesma roupagem também se aplica as teorias embasadas 
pelos pensadores da Escola de Frankfurt. Isto pois, a profundidade da 
análise crítica da Escola se mostra muito atual, quando se pensa em 
regimes totalitários e autoritários, no consumo de massa e na indústria 
cultural e assim por diante. Logo, a importância de tais intelectuais 
para a ciência transpassa a compreensão da sociedade atual, na me-
dida em que suas críticas norteiam também projeções futuras para 
melhorar a qualidade de vida humana, o meio ambiente e a interdisci-
plinaridade.   
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RESUMO
O presente estudo, que extraiu seus dados do Projeto Educação que 
Faz a Diferença, possui como objetivo geral apresentar as boas prá-
ticas educacionais identificadas nas redes municipais de Santana-AP 
e de Porto Grande-AP, analisando os possíveis benefícios de tais 
práticas na melhoria da qualidade da educação ministrada no nível 
fundamental de ensino. Trata-se de uma pesquisa exploratória, com 
abordagem qualitativa. Para a realização do estudo, foi realizada uma 
pesquisa de campo, na qual foram utilizadas, para a coleta de dados, 
as técnicas de entrevista, rodas de conversa e observação in loco. Em 
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seus resultados aponta que as boas práticas mapeadas auxiliam no 
fortalecimento de uma educação pública mais efetiva, entretanto, não 
podem ser interpretadas como mecanismo único para a garantia de 
bons resultados, uma vez que diversos são os fatores que influenciam 
na aprendizagem dos alunos vinculados às redes estudadas.
Palavras-chave: Educação que faz a diferença. Boas Práticas. Edu-
cação.

ABSTRACT
The present study, which extracted its data from the Education that 
Makes a Difference Project, has as general objective to present the 
good educational practices identified in the municipal networks of San-
tana-AP and Porto Grande-AP, analyzing the possible benefits of such 
practices in the improvement of quality of education provided at the 
fundamental level of education. This is an exploratory research with a 
qualitative approach. To carry out the study, a field research was car-
ried out, in which interview techniques, conversation circles and on-site 
observation were used for data collection. In its results, it points out 
that the mapped good practices help to strengthen a more effective 
public education, however, they cannot be interpreted as a single me-
chanism to guarantee good results, since there are several factors that 
influence the learning of students linked to networks studied.
Keywords: Education that makes a difference. Good habits. Education.

1 INTRODUÇÃO

Verifica-se um crescente estímulo para a atuação dos Tribu-
nais de Contas (TCs) no acompanhamento e avaliação de políticas 
públicas educacionais. Em nível nacional, se destaca a formação do 
Comitê Técnico de Educação do Instituto Rui Barbosa (CTE IRB). O 
comitê técnico é responsável, dentre outras ações, por verificar se as 
metas previstas nos planos de educação estão sendo atendidas, pelos 
gestores públicos, dentro dos prazos definidos na legislação vigente.

No âmbito do Tribunal de Contas do Estado do Amapá (TCE/
AP), foi formalmente instituído um grupo de trabalho (GT) ligado à edu-
cação. A Portaria n. 305/2019 do TCE/AP, de 2 de abril de 2019, desig-
nou os membros do GT para atuação nas ações da área educacional 
realizadas pelo TCE/AP.
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No ano de 2019, o TCE/AP foi um dos Tribunais convidados a 
atuar em parceria com o CTE IRB e o Instituto Interdisciplinaridade e 
Evidências no Debate Educacional (IEDE), para fins de realização do 
Estudo Nacional intitulado “Educação que faz a diferença”. O estu-
do abrangeu dois principais objetivos, quais sejam, 1) a realização de 
pesquisa qualitativa em todos os 26 Estados da Federação, sobre as 
práticas mais efetivas no Ensino Fundamental, adotadas pelas redes 
com melhores resultados; e, 2) o reconhecimento de redes de ensino 
que se destacam, tanto no Ensino Fundamental como também em sua 
atuação na Educação Infantil.

No caso do estado do Amapá, por meio da realização do es-
tudo, foi possível extrair impressões em nível local, de maneira a se 
conhecer a realidade de algumas das redes municipais de ensino, com 
destaque para a gestão educacional exercida. Foram levantados da-
dos concernentes a: 1) gestão de resultados; 2) profissionalização das 
carreiras dos educadores; 3) práticas pedagógicas; 4) suporte estrutu-
ral; 5) formação de professores; 6) práticas de gestão da escola; e, 7) 
perfil do (a) secretário (a) de educação. A análise das sete dimensões 
permitiu que se extraíssem, das redes estudadas, as boas práticas 
exercidas com a finalidade de melhoria da educação ofertada no nível 
fundamental de ensino.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

A educação se apresenta, no ordenamento jurídico brasileiro, 
como um direito social, nos termos do art. 6º da Constituição Fede-
ral de 1988 (CF/1988), tal direito é aplicável a todos, sendo dever do 
Estado e da família a sua realização. Ainda, de acordo com o texto 
constitucional, em seu art. 205, a educação deve ser promovida e in-
centivada com a colaboração da sociedade, com vistas ao pleno de-
senvolvimento da pessoa, o seu preparo para o exercício da cidadania 
e sua qualificação para o trabalho.

Ranieri (2000) explica que em sua dimensão democrática, a 
previsão da educação como um dever do Estado, assegura a natureza 
e o interesse público que qualificam a educação. A natureza pública do 
ensino pode ser verificada, por exemplo, por meio do alcance indiscri-
minado da oferta obrigatória e gratuita do ensino público fundamental, 
conforme indica o art. 208, I, da CF/1988.
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A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), Lei 
n. 9.394/1996, por seu turno, explicita que a educação, “inspirada nos 
princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por 
finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o 
exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho” (BRASIL, 
Lei n. 9.394/1996, art. 2º).

A plena realização do direito à educação, por vezes, se mostra 
ameaçada, especialmente quando se verificam questões como a es-
cassez dos recursos públicos destinados a este fim. Teixeira e Duarte 
(2017) expressam que, na década de 1950, já se verificavam estudos 
referentes ao financiamento da educação, nos quais, se demonstrava 
a insuficiência dos recursos públicos aplicados ao direito à educação. 
Os autores observam que novos estudos afetos ao mesmo tema, rea-
lizados após a redemocratização do país e promulgação da CF/1988, 
trazem novamente à pauta política o tema da insuficiência de recursos 
financeiros estatais para a educação.

De acordo com Cunda (2011), é no sentido de otimização dos 
recursos públicos, notadamente escassos, que os Tribunais de Contas 
devem agir com vistas a auxiliarem na concretização dos princípios e di-
reitos fundamentais constantes, expressa e implicitamente, na CF/1988, 
dentre os quais se inclui o direito à educação. Destaque-se que

é nesse contexto, que os Tribunais de Contas têm de se inserir, 
ao cumprir suas atribuições previstas na Constituição, no exer-
cício de um novo controle externo, utilizando-se de modernos 
mecanismos, como o termo de ajustamento de gestão, audito-
rias operacionais, audiências públicas, intercomunicação entre 
as instituições, dentre outros a serem desenvolvidos de manei-
ra a melhor tutelar os direitos fundamentais. Nessa seara, além 
de propiciar um controle voltado para um conjunto de medidas 
adotadas pela administração para implementar a efetividade de 
direitos fundamentais, deixará de ser um controle que somen-
te busca detectar falhas e aplicar sanções, mas que também 
diagnosticará de maneira mais célere eventuais irregularidades 
(CUNDA, 2011, p. 117).

Alguns autores, como Dias (2007) e Fernandes e Paduleto 
(2010), apresentam a educação na perspectiva de um direito humano 
fundamental. Nessa feição, a educação passa a ser entendida como 
essencial ao pleno desenvolvimento da pessoa e como um direito pelo 
qual é possível o acesso de diversos outros direitos na esfera social. 
Assim, importante mencionar os ensinamentos de Cunda (2011), se-
gundo a qual, os Tribunais de Contas devem observar a atuação dos 
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administradores, de maneira a analisar se, de fato, a dignidade dos 
administrados é um fim que está sendo buscado. Nesse sentido, “o 
controle externo deverá buscar, além da simples análise da aplicação 
de recursos mínimos estabelecidos na Constituição Federal (no que se 
refere à saúde e à educação), uma avaliação da eficácia e eficiência 
dos direitos fundamentais prestados” (CUNDA, 2011, p. 121).

A literatura deixa clara a possibilidade de engajamento dos 
Tribunais de Contas no controle externo educacional, com vistas ao 
acompanhamento das políticas públicas voltadas para a educação, de 
maneira a auxiliarem na efetivação do direito humano fundamental que 
é a educação. E é nessa perspectiva que o TCE/AP tem realizado 
diversos estudos, para fins de levantamento de informações e reali-
zação de diagnósticos, que subsidiam na verificação da qualidade da 
educação fornecida no âmbito do estado do Amapá, além de servir de 
apoio aos gestores e na indução de melhorias visando a promoção de 
uma educação de qualidade e com equidade.

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Na primeira etapa do estudo foram identificadas, pelo IEDE, as 
redes municipais com bom desempenho ou importante evolução no 
ensino fundamental. Tais redes receberiam, posteriormente, as visitas 
in loco dos servidores designados pelos Tribunais de Contas, com a 
finalidade de verificação das condições que contribuíram com o bom 
desempenho das redes no ensino fundamental.

A realização do estudo contou com treinamento das equipes 
em plataforma on-line na Escola de Contas do Estado do Rio Grande 
do Sul (TCE/RS). Na plataforma foram disponibilizados e discutidos os 
materiais utilizados na pesquisa de campo, tais como questionários e 
ofícios. Também foi aplicado, junto aos servidores, um quiz com a fina-
lidade de verificar os conhecimentos absorvidos e possíveis pontos de 
atenção relativos ao material recebido. Outro procedimento aplicado, 
para a capacitação das equipes, foi a participação de videochamadas 
temáticas. O TCE/AP participou de três treinamentos nesse formato: 
1) Call de apresentação do projeto (18/08/2019); 2) Call pré-campo 
(23/08/2019); e, 3) Call pós-campo (30/10/2019).

Na segunda etapa do levantamento, os técnicos dos Tribunais 
de Contas locais visitaram, de forma amostral, algumas escolas vin-
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culadas a cada rede participante da pesquisa. Os pesquisadores con-
versaram com os gestores e com os técnicos ligados à secretaria de 
educação. Também foram entrevistados os diretores das escolas, os 
coordenadores pedagógicos, alunos e professores, entre outros pro-
fissionais.

As informações obtidas por todos os TCs foram consolidadas 
no livro: “Educação que faz a diferença: boas práticas no Ensino Fun-
damental”, lançado pelo Instituto Rui Barbosa (IRB) no ano de 2020. A 
integralidade do estudo, que expõe os resultados nacionais, pode ser 
acessada no portal institucional do IRB (CTE-IRB, 2020).

Para a execução do projeto, o TCE/AP designou, por meio da 
Portaria n. 686/2019, duas servidoras - vinculadas ao Grupo de Traba-
lho da Educação. No caso do estado do Amapá, foram visitadas, entre 
os meses de agosto e setembro de 2019, as redes de dois municípios: 
Santana e Porto Grande. A primeira rede correspondia à “rede de tra-
tamento” (rede classificada pelo IEDE como possuindo bom desempe-
nho no Estado) e a segunda à “rede de controle” (rede com desempe-
nho insuficiente) analisada em contraponto pelos pesquisadores.

O estudo maior fez a opção pela investigação das boas prá-
ticas nas redes municipais de ensino. Além do mais, o mapeamento 
focou somente no ensino fundamental, vez que compete aos municí-
pios “garantir a universalização do acesso e a qualidade nessa etapa. 
Além disso, sobre o ensino fundamental há dados públicos confiáveis 
que, com base nos resultados dos alunos, permitem diferenciar as re-
des em relação à qualidade da Educação ofertada ” (CTE IRB, 2020, 
p. 10).

A rede do município de Santana (Figura 1) mostrou desempe-
nho acima do esperado durante cinco avaliações do IDEB (2007, 2009, 
2011, 2013 e 2015) tendo alcançado o resultado esperado em uma 
avaliação (2017), quando obteve nota de 4.8. A rede de Porto Grande 
(Figura 2), por sua vez, mostrou desempenho acima do esperado em 
três avaliações (2007, 2009 e 2011) tendo alcançado nas três últimas 
avaliações (2013, 2015 e 2017) desempenho abaixo do esperado. Para 
2017, a nota de Porto Grande foi de 3,7 quando a sua meta era de 4.0.
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Na avaliação de 2017, das escolas municipais situadas no esta-
do do Amapá, Santana, escola 1, obteve a maior nota entre todas as 
escolas da administração municipal em todo o estado, qual seja: 5.9. 
A escola 2, situada em Porto Grande, alcançou a nota de 3,7. Mencio-
na-se que todos os dados referentes ao IDEB, avaliação 2017, foram 
extraídos da plataforma QEdu (2020).

Pelos critérios empregados pelo IEDE, Santana constou como 
rede de tratamento e Porto grande como rede de controle. Assim, fo-
ram visitadas duas escolas, escola 1 (em Santana) e escola 2 (em 
Porto Grande). Por meio das visitas, foi possível que os técnicos do 
Tribunal pudessem conhecer a realidade educacional das duas redes. 
Cada visita resultou em um relatório que subsidiou, posteriormente, a 
composição do estudo nacional.

Em campo, foram avaliadas as dimensões da: 1) gestão de re-
sultados; 2) profissionalização das carreiras dos educadores; 3) prá-
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ticas pedagógicas; 4) suporte estrutural; 5) formação de professores; 
6) práticas de gestão da escola; e, 7) perfil do (a) secretário (a) de 
educação.

Para a coleta de informações, foram empregadas diversas 
técnicas, a primeira delas foi a entrevista. Foram ouvidos os secretá-
rios (as) de educação dos municípios de Santana e de Porto Grande; 
coordenação pedagógica, diretores (as), secretários e professores da 
escola 1 e da escola 2. As entrevistas foram realizadas com padro-
nização de perguntas, tendo sido empregadas, simultaneamente, per-
guntas abertas e fechadas.

A técnica de perguntas abertas possui algumas vantagens 
como a possibilidade de “explicitar algumas questões no curso da en-
trevista, reformulá-las para atender às necessidades do entrevistado. 
Muitas vezes, eles mudam a ordem das perguntas em função das res-
postas obtidas, a fim de assegurar mais coerência em suas trocas com 
o interrogado” (LAVILLE; DIONE, 2008, p. 188).

Algumas crianças, vinculadas às redes de ensino estudadas, 
também foram ouvidas por meio de roda de conversa. “A roda de con-
versa é, no âmbito da pesquisa narrativa, uma forma de produzir da-
dos em que o pesquisador se insere como sujeito da pesquisa pela 
participação na conversa e, ao mesmo tempo, produz dados para dis-
cussão” (MOURA; LIMA, 2014, p. 99).

Por fim, foi possibilitado aos pesquisadores que realizassem 
a observação in loco das redes. O intuito foi de que, ao final dos tra-
balhos, se registrassem as impressões gerais acerca das redes de 
ensino visitadas. Quanto ao uso da técnica, “os resultados podem 
revelar-se substanciais. Não impondo limite à investigação “[...] a ob-
servação permite ‘ver longe’, levar em consideração várias facetas de 
uma situação” (LAVILLE; DIONE, 2008, p. 180).

Consoante exposto alhures, a pesquisa é exploratória (GIL, 
2002), posto que visa proporcionar, através de seus resultados, maior 
familiaridade com o objeto estudado, qual seja: as boas práticas edu-
cacionais identificadas nas redes de ensino abordadas. Quanto a sua 
abordagem, se enquadra nos parâmetros de uma pesquisa qualitativa, 
de acordo com Laville e Dione (2008) e Minayo (2001), vez que busca 
o aprofundamento na compreensão das implicações das boas práticas 
mapeadas para o alcance de uma melhor educação em nível de ensi-
no fundamental.
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Por meio dos dados obtidos em campo, foi possível que se 
identificasse, na rede pública de ensino de Santana, um bom trabalho 
pedagógico, especialmente nos últimos anos. Ao se visitar a estrutura 
da Secretaria Municipal de Educação (SEME) desse município, foram 
localizados dois setores estratégicos para a organização das ativida-
des pedagógicas, quais sejam: o Departamento de Apoio Técnico e 
Pedagógico (DEATEP) e o setor do Plano Municipal. O primeiro, pre-
para avaliações e simulados para a distribuição na rede de ensino, de 
acordo com as habilidades e competências exigidas na Prova Brasil. 
O DEATEP também possui um acompanhamento rigoroso entre as 
notas esperadas e alcançadas de cada escola. Os trabalhos pedagó-
gicos se voltam para corrigir as deficiências de aprendizagem verifica-
das por intermédio do resultado obtidos nos simulados.

O Plano Municipal, por sua vez, cuida em acompanhar, rigo-
rosamente, a execução do Plano Municipal de Educação, expresso 
na Lei Municipal n. 1076/2015. O departamento confecciona relatórios 
anuais que verificam a evolução de cada uma das metas propostas e 
de seus desdobramentos. Os relatórios servem de instrumentos para 
a gestão educacional realizar um melhor planejamento com vistas ao 
alcance das metas determinadas.

Já, a percepção sobre a rede de Porto Grande foi um pouco di-
ferenciada. Por se encontrar inserida em um município pequeno, com 
pouco mais de 20.000 habitantes, a rede municipal sofre com a ausên-
cia de recursos financeiros, o que reflete diretamente na organização 
e estrutura da educação do município. 

A dotação orçamentária vinculada à educação é utilizada em 
sua totalidade para pagamento da folha dos servidores (vale mencionar 
que a despesa com pagamento se dá, predominantemente, com servi-
dores efetivos. No período da realização da pesquisa, existiam apenas 8 
contratos administrativos atuando na educação fundamental). Segundo 
informações do gestor da educação, a folha de pagamento ainda exige 
complementação por parte do município, haja vista que a dotação vin-
culada não é suficiente para cobrir a despesa com pessoal.

A questão financeira acaba por refletir em diversos aspectos que 
compõe o cenário educacional do município, onde se observaram, por 
exemplo, escolas sucateadas, salas de aula superlotadas, pouco pes-
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soal técnico na secretaria de educação, plano de cargos e salários da 
educação defasado e limitação nas ações de formação dos docentes 
da rede. E, diferentemente, do que fora verificado na rede de Santana, 
não foi identificado um trabalho pedagógico voltado, especificamente, 
para o bom resultado nos exames externos. Também não se verificou 
no município o uso de provas e simulados para as escolas da rede.

Mesmo com realidades tão distintas, foi possível mapear al-
guns pontos de similaridade entre as boas práticas de gestão adotadas 
pelas duas redes de ensino estudadas (Tabela 1), como, por exemplo: 
o estabelecimento de Planos Municipais de Educação alinhados com 
o Plano Nacional de Educação (PNE), Lei n. 13.005/2014; definição 
de metas de aprendizagem para a rede; Formações dos docentes 
que consideram parâmetros como a Base Nacional Comum Curricu-
lar (BNCC), o Referencial Curricular Amapaense (RCA) e o Programa 
de Aprendizagem do Amapá (PAAP); e, a Realização de projetos de 
leitura. Menciona-se que, quando da realização das visitas às redes, 
os currículos da educação estavam sendo repensados de maneira a 
contemplar a BNCC.

Tabela 1 – Boas práticas de Gestão Educacional comuns nas duas 
redes

Boas práticas comuns
•	 Existência de planos municipais de educação, com metas cla-

ras e definidas alinhadas com os objetivos do Plano Nacional de 
Educação;

•	 Preocupação da gestão educacional com o cumprimento do tem-
po pedagógico;

•	 Desenho de metas de desempenho para a rede, acompanhando 
as metas requeridas pelas avaliações externas;

•	 Formações dos docentes considerando parâmetros como a BNC, 
RCA e PAAP;

•	 Maior carga horária destinadas para as disciplinas de Português 
e Matemática;

•	 Desenvolvimento de projetos de leitura;
•	 Realização de semanas pedagógicas, visando proporcionar ca-

pacitação e interação entre os docentes.
Fonte: Entrevistas e observação realizadas no ano de 2019. Organização dada pelos 
autores.

Considerando as boas práticas mapeadas em comum nas 
duas redes (Tabela 1), verifica-se que, em diversos aspectos de ges-
tão educacional, as redes investigadas apresentaram um padrão muito 
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próximo, inclusive para o estabelecimento de metas de aprendizagem 
para as suas escolas, priorização de carga horária nas disciplinas de 
Língua Portuguesa e Matemática, realização de projetos de leitura e 
alinhamento dos planos municipais de educação ao PNE. Mediante 
o quadro apresentado, questiona-se então o porquê da disparidade 
quanto ao desempenho dos dois municípios na avaliação do IDEB.

Por certo, existem diversos outros fatores que contribuem para 
com a aprendizagem dos educandos das redes públicas de ensino. 
A dimensão da rede é um fator importante e que deve ser considera-
do. Municípios maiores acabam acessando um número mais elevado 
de recursos, logo têm maior possibilidade revertê-los em prol da edu-
cação. Por consequência, terão uma infraestrutura melhor em com-
paração às redes de ensino situadas em pequenos municípios. Mais 
verbas para investir em planos de cargos e salários, em capacitações, 
recursos e materiais didáticos e contratação de servidores. O que não 
implica em dizer que seja impossível que redes menores alcancem 
bons resultados. O estudo “Educação que faz a diferença” partiu da 
premissa de que “o Brasil tem boas escolas em redes de ensino públi-
cas, mas não conhecemos a fundo quais são elas e o que fazem para 
obter esses resultados positivos” (CTE IRB, 2020, p. 2).

No que se refere à infraestrutura é válido destacar que a 
UNESCO (2019) realizou um levantamento no qual revelou que os 
melhores resultados do IDEB vêm de escolas com indicadores de in-
fraestrutura mais elevados. A observação in loco permitiu que as pes-
quisadoras registrassem suas impressões quanto à infraestrutura das 
redes de ensino de Santana e de Porto Grande, conforme se verifica 
(Tabela 2):

Tabela 2 - Infraestrutura observada nas redes de ensino estudadas
Santana Porto Grande

O ambiente escolar se mostra estru-
turado e agradável para os alunos. A 
percepção dos alunos sobre a escola 
visitada é uma das melhores possíveis, 
todos se mostraram satisfeitos com a 
escola. 

A escola carece de reforma e cli-
matização. O espaço destinado 
aos alunos é precário e descon-
fortável. Nas rodas de conversa 
os alunos registraram que não 
gostam da escola, que ela é um 
espaço feio e quente. 

Fonte: Ficha de observação in loco – visitas realizadas em 2019. Organização dada 
pelos autores.
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A infraestrutura se relaciona com questões referentes ao pró-
prio pertencimento que os alunos possuem com relação as suas esco-
las. Para a escola 1, os alunos ouvidos na roda de conversa demons-
traram que a escola é um ambiente no qual eles se sentem bem e que 
gostam de permanecer. Alguns alunos relataram zelo extremo pelo 
ambiente, ajudando, por exemplo, em atividades de rega de plantas 
e de organização de espaços comuns. Na escola 2, todos os alunos 
ouvidos mostraram insatisfação quanto ao ambiente escolar, foram 
recebidas queixas, quanto ao calor, à falta de mesas e cadeiras e à 
alimentação recebida, que em suas visões era de má qualidade. Os 
alunos da escola 2 relataram a desmotivação em frequentar e perma-
necer em um espaço tão desagradável. 

Nesse sentido, observou-se, em Porto Grande, que a rede per-
tence a um município muito carente em termos orçamentários, então, 
a ausência de uma boa estrutura nas escolas contribui para que os 
alunos não se sintam acolhidos no ambiente. Outro destaque impor-
tante é que, conforme se extrai das entrevistas, as escolas recebem, 
em sua maioria, alunos de regiões periféricas, que no histórico familiar 
não tiveram acesso aos estudos por motivos diversos, dessa maneira, 
os alunos não conseguem perceber a importância da educação para 
as suas vidas, fazendo com que a experiência educacional seja limita-
da à obrigação de ir para a escola. As condições estruturais e a polí-
tica salarial também concorrem para que os professores acabem não 
desenvolvendo um trabalho de excelência. Tais fatores não podem ser 
desconsiderados na avaliação da aprendizagem dos educandos.

Retomando a questão das boas práticas, além daquelas iden-
tificadas em comum nas duas redes de ensino (Tabela 1), o estudo 
possibilitou que se destacassem, em nível individual, algumas boas 
práticas educacionais que se mostraram exitosas no curso de sua 
aplicação. A Tabela 3 expressa as boas práticas de acordo com as 
redes de ensino que se encontram inseridas.
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Tabela 3 – Boas práticas de Gestão Educacional – por rede de ensino
Santana Porto Grande

•	 Realização de simulados 
de acordo com as competências 
e habilidades exigidas na Prova 
Brasil.
•	 Projeto SEMEando sa-

beres: fortalecendo a educação 
municipal. O projeto é realizado 
desde o ano de 2006 e visa, den-
tre outros, a valorizar o profissional 
da educação proporcionando mo-
mento de capacitação e interação 
entre corpo técnico educacional, 
docentes e gestores do município.
•	 A direção da escola 1 infor-

mou estabelecer parcerias com 
entes privados. O fornecimento de 
papel a4, por exemplo, é resultado 
de uma parceria com uma fábrica 
de celulose, e o treinamento para 
as merendeiras é fruto de parceria 
com uma fábrica de grãos.

•	 Para algumas escolas foi 
identificada a gestão democrática, 
onde os diretores escolares são esco-
lhidos mediante votação;
•	 Projeto 10, o projeto que en-

volve conselho tutelar, Ministério Pú-
blico, servidores das escolas e outros 
atores visa a combater a evasão e 
abandono escolar. Quando verificado 
que um aluno está faltando muito às 
aulas ele é visitado por uma comitiva 
que o estimula ao retorno escolar. Os 
relatos de professores e alunos de-
monstram que o projeto alcança bons 
resultados, vez que, a maioria dos 
alunos visitados retorna ao ambiente 
escolar;
•	 Estímulos para produção 

textual a escola visitada possui proje-
to pelo qual realiza concursos para a 
produção de textos, como por exem-
plo, melhor poesia. O texto escolhido 
é premiado com menção honrosa nos 
eventos da escola.

Fonte: Entrevistas e observação realizadas no ano de 2019. Organização dada pelos 
autores.

No município de Santana, rede considerada pelo estudo com 
melhor desempenho no ensino fundamental, verificaram-se diversas 
boas práticas com relação à preocupação do bom desempenho dos 
alunos do município em exames externos (Tabela 1 e 3). O estudo 
dá especial destaque para a realização de simulados nos moldes da 
Prova Brasil. O mais interessante é que, conforme extraído das entre-
vistas junto à secretaria de educação, após os resultados a SEME or-
ganiza os trabalhos pedagógicos com vistas a corrigir as deficiências 
identificadas.

Com relação à rede de controle, em Porto Grande, verifica-
ram-se algumas dificuldades de organização, considerando questões 
orçamentárias, plano de carreira docente, estrutura física das escolas 
municipais, dentre outros. Entretanto, a equipe do TCE/AP constatou, 
algumas boas práticas de gestão, dentre elas a adoção da eleição 
de diretores de escolas por consulta pública. Tal prática, ainda que 
não adotada em todas as escolas do município, está alinhada com a 
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gestão democrática da educação prevista na meta de n. 19 do PNE. 
Outras duas outras boas práticas encontradas na rede se referem ao 
Projeto 10, que visa combater o abandono escolar, e o estímulo para 
a produção textual, por meio de concursos e de premiação aos alunos 
que apresentam melhores textos.

Após a divulgação dos resultados do IDEB, avaliação 2019, ve-
rificou-se para as redes estudadas que o município de Santana, cuja 
meta era de 5,1, alcançou nota abaixo do esperado, 4,5. Porto Grande 
possuía a meta de 4,3 e alcançou 4,0 pontos na avaliação. A escola 1 
apresentou queda no seu desempenho, atingindo 5,1 quando sua meta 
era de 6,3 (a nota da avaliação de 2017 era 5,9). A escola 2 evoluiu na 
avaliação do IDEB (em 2017 era 3,7), ficando muito próxima do atingi-
mento de sua meta, alcançou 4,3, quando o esperado era de 4,4. As 
informações constam no portal do QEdu (2020). Esses resultados re-
forçam os desafios para as redes municipais, as quais devem buscar o 
aprimoramento da gestão educacional com vistas a um bom resultado.

As boas práticas mapeadas na presente pesquisa, por certo, 
auxiliam no fortalecimento de uma educação pública mais efetiva, en-
tretanto, não podem ser interpretadas como mecanismo único para a 
garantia de bons resultados. Conforme já mencionado, diversos são os 
fatores que influenciam na aprendizagem dos alunos vinculados às re-
des estudadas. O alcance de uma educação pública e de excelência se 
mostra como um desafio para os entes municipais, pois a insuficiência 
do financiamento público, apontada por Teixeira e Duarte (2017), se evi-
dencia claramente junto a esses entes federados. Portanto, relembra-se 
aqui do papel dos Tribunais de Contas contemporâneos que devem, no 
exercício de suas funções, assegurar que os recursos públicos sejam 
gastos de maneira satisfatória, com vistas ao alcance mais efetivo da 
realização dos direitos fundamentais (CUNDA, 2011).

Mesmo diante das dificuldades orçamentárias, tão presentes 
da educação pública como um todo, ainda é possível verificar gestões 
que não medem esforços para que a educação prossiga com uma 
qualidade minimamente adequada e, assim, devolva à sociedade su-
jeitos preparados para o exercício da cidadania e qualificados para o 
trabalho, como concebido pela Constituição Federal, em seu art. 205.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nota-se que mesmo com um universo amostral relativamente 
pequeno, circunscrito a dois municípios, foi possível que se extraísse 
um número considerável de práticas de gestão que se mostram con-
tributivas para um melhor desempenho das redes de ensino. Mesmo 
na rede de ensino mapeada como possuindo desempenho abaixo do 
esperado, foi possível identificar práticas educacionais preciosas, tais 
como os projetos de leitura, os concursos de produção textual, a ges-
tão escolar democrática e a execução de projetos voltados à elimina-
ção do abandono escolar.

A rede de Santana, que na avaliação IDEB 2017 possuía bons 
resultados organiza a sua gestão com vistas aos resultados. Os traba-
lhos desenvolvidos no âmbito da SEME chamam a atenção quanto a 
sua organização e tecnicidade. O comprometimento da gestão educa-
cional com a aprendizagem e com o desenvolvimento de habilidades e 
competências se mostra como um dos primeiros passos a ser adotado 
na busca de uma educação pública de excelência.

Todas as boas práticas até aqui apresentadas se mostram me-
recedoras de divulgação e reprodução. Para um momento futuro, o 
Grupo de Trabalho da Educação do TCE/AP buscará o aprimoramento 
da investigação até aqui realizada, na tentativa de localizar experiên-
cias ainda não exploradas. Por meio da consulta de todas as redes, 
municipais e estadual de ensino, pode-se caminhar para a criação de 
uma grande rede de boas práticas que estimulará o fortalecimento da 
educação pública no estado do Amapá. 
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RESUMO
Este capítulo traz uma abordagem histórica da Educação de Jovens e 
Adultos (EJA), na última década no Brasil, 2011-2020. Caracteriza-se 
por um levantamento bibliográfico realizado através de livros, artigos, 
relatórios de pesquisa, leitura e revisão de documentos e de políticas 
educacionais sobre a evolução da EJA no país. O estudo destaca as 
conquistas dessa modalidade de ensino até a atualidade, evidencia a 
importância dos movimentos populares e aponta as dificuldades dos 
educandos da EJA para ingresso e permanência nas instituições es-
colares.
Palavras-chave: Educação de Jovens e Adultos; Políticas educacio-
nais; Evolução; Movimentos sociais. 

ABSTRACT
The following chapter brings a historical approach of Adults and You-
ng Adults Education (EJA), on Brazil’s last decade (2011 – 2020). It’s 
a research based on bibliographical survey made through books and 
articles, research reports, reading and reviewing documents and edu-
cational policies about the evolution of EJA in the country. The study 
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brings the highlights about the achievements of this teaching method 
until the date and brings the attention for popular movements and the 
challenges educators of EJA faces for the entrance and remain in edu-
cational institutions.
Keywords: Adults and Young Adults Education; Education policies; 
Evolution; Social movements.

1. INTRODUÇÃO

A educação é um direito de todos no Brasil, assegurado pelo Arti-
go 205 da Constituição Federal de 1988. Para o educador e filósofo Pau-
lo Freire em suas obras ‘Educação como prática da liberdade’ de 1967, 
‘Pedagogia do oprimido’ de 1987 e ‘A importância do ato de ler: em três 
artigos que se completam’ do ano de 1989, a educação é como um ato 
político e de conhecimento que se dá através da aprendizagem de signi-
ficados, permite a transformação da realidade além disto deve ser capaz 
de despertar os indivíduos para a responsabilidade social e política. 

A Educação de Jovens e Adultos (EJA) é uma modalidade de 
ensino atribuída às pessoas que não tiveram acesso ao ensino regular 
dos Ensino Fundamental e Médio na idade apropriada. Dessa forma, 
a EJA oferece oportunidades para alunos do Ensino Fundamental (1º 
ao 9º ano) com a partir de 15 anos de idade e Ensino Médio (1º ao 3º 
ano) para alunos com idade superior a 18 anos. 

A EJA permite a inclusão de seus alunos através da retoma-
da aos estudos e educação continuada através do acesso ao ensino 
profissionalizante e superior. Proporciona suporte de conhecimentos 
e, durante as aulas, momentos de aprendizado e o compartilhamen-
to de saberes capazes de serem aplicados na vida cotidiana desses 
alunos. Ocorre que esta modalidade de ensino foi deixada em segun-
do plano por vários anos e governos em toda a história educacional 
do Brasil, sendo necessária, por muitas vezes, ações assistencialistas 
e de caridade para suprir a falta do Estado.

Arroyo (2005) afirma que a EJA possui uma trajetória histórica 
marcada por um quadro de indefinição e apresenta uma diversidade 
de programas, projetos e campanhas criados pelo governo e socieda-
de civil que muitas vezes não foram caracterizados como processo de 
escolarização devido à forma inconsequente em que eram trocados 
ou destruídos ainda em sua estruturação. 
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Assim, este capítulo pretende apresentar o panorama da EJA na 
atualidade, mais precisamente do ano de 2011 a 2020 por meio de uma 
análise, com abordagem qualitativa, de políticas educacionais, dos dados 
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), do Instituto Na-
cional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) e de 
documentos disponibilizados no site do Portal dos Fóruns de EJA Brasil1.

 2. CONTEXTUALIZANDO A EJA A PARTIR DO ANO DE 2011

Desde que a EJA passou a ser considerada uma das modali-
dades de ensino pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
(LDB), publicada no dia 20 de dezembro de 1996 (BRASIL, 1996), 
passaram-se 25 anos e ainda é necessário muito incentivo e investi-
mento por parte do governo federal para que ela se fortaleça e mude 
o cenário de analfabetismo e de desigualdade no país. Enquanto isso 
não ocorre, a EJA segue reexistindo e lutando para reverter este qua-
dro de indefinição e abandono.

Com a suspensão pelo governo federal dos recursos finan-
ceiros destinados ao Programa Nacional de Integração da Educação 
Profissional com a Educação Básica, na Modalidade de Jovens e 
Adultos (PROEJA), em 2011, o programa foi substituído no governo 
da presidente Dilma Russeff (2011-2016), pelo Programa Nacional de 
Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC), criado pela Lei n. 
12.513, de 26 de outubro de 2011. Trata-se de um programa de ensino 
tecnológico do governo federal, destinado a alunos do ensino médio 
regular e da EJA, com o objetivo de fornecer formação e a habilitação 
profissional através de cursos em escolas técnicas das redes públicas 
e privadas de ensino, tais como o Serviço Nacional de Aprendizagem 
Industrial (SENAI) (BRASIL, 2011).  

Inaugurado no Rio de Janeiro, em 1996, com o apoio do Esta-
do, de movimentos sociais e sindicatos, os Fóruns de EJA são espa-
ços de mobilização com a perspectiva de construir uma política pública 
efetiva para a Educação de Jovens e Adultos através de uma instância 

1  O site do Portal dos Fóruns de EJA é desenvolvido e administrado coletivamente 
por diferentes atores sociais de todas as unidades da federação brasileira e disponi-
biliza informações sobre políticas educacionais, eventos e reuniões de comissões e 
representantes dos Fóruns, além de proporcionar um espaço para o debate e atuali-
zação sobre as questões da EJA. Neste trabalho, sempre indicado como referência o 
ano corrente para o acesso aos documentos disponibilizados neste portal.
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coletiva que dialoga com estado e sociedade civil. Atualmente, se ar-
ticulam em 26 fóruns estaduais, um distrital que compõe o Portal dos 
Fóruns de EJA do Brasil e 51 regionais (PORTAL, 2021).  

Os fóruns ainda permitem visibilidade, fortalecimento e amplia-
ção dos movimentos pró EJA e fizeram surgir em 1999, os Encon-
tros Nacionais de Educação de Jovens e Adultos (ENEJAs). A par-
tir de 2009, estes encontros acontecem se alternando com os encontros 
regionais, e possuem a finalidade de promover debates, estudos e ex-
pansão das práticas que garantam direitos a educação a todos jovens 
e adultos do país (PORTAL, 2021).

Devido às reações nos Fóruns de EJA e no Congresso Nacio-
nal de Educação (CONED) para a inclusão da EJA nos princípios cons-
titucionais, a descontinuidade de políticas que garantiam educação de 
qualidade e das fragilidades detectadas em toda a estrutura educacio-
nal do país, o Plano Nacional de Educação (PNE) que surgiu no ano 
de 1934 como proposta na Constituição Federal do Brasil,  foi embar-
gado com o golpe militar de 1964, posteriormente retomado e auto-
rizado pela Constituição Federal de 1988 e pelo primeiro Congresso 
Nacional, se transformando em lei através do Decreto n. 10.172, de 9 
de janeiro de 2001 (BRASIL, 2001). 

De acordo com Souza (2014), como Lei, o PNE de 2001 foi cria-
do com o intuito de ser um documento referencial para a organização 
do processo educacional, melhoria na educação e segurança de que 
a continuidade das políticas educacionais acontecerá independente-
mente do governo. Além disto, o plano apresentou propostas a fim de 
promover a articulação para o desenvolvimento de todas as etapas 
e níveis da educação pública, erradicar o analfabetismo no país, for-
necer formação para o trabalho aos educandos, além da avaliação, 
gestão e financiamento realizadas pelas três esferas de governo e a 
sociedade civil organizada num período de dez anos. 

 As 295 metas e diretrizes do PNE de 2001, de acordo com 
a Declaração Mundial sobre Educação, deveriam ser cumpridas em 
10 anos e incluiu todos os níveis e modalidades de ensino, no qual 
aproximadamente 26 metas contemplavam cada nível e modalidade 
de ensino (BRASIL, 2001). 

Segundo Di Pierro (2010), em relação à EJA foram deliberadas 
26 metas prioritárias, com destaque para as metas apresentadas pelo 
Quadro 1.
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Em busca de melhorias para a EJA, aconteceu nos dias 29 
e 30 de março de 2012, em Brasília, DF, a segunda reunião ordiná-
ria da Comissão Nacional de Alfabetização e Educação de Jovens e 
Adultos (CNAEJA). A CNAEJA reúne regularmente membros das es-
feras federal, estaduais e municipais, além de representantes de ins-
tituições de ensino superior e movimentos sociais, com o objetivo de 
supervisionar, orientar e avaliar ações da EJA e também a execução 
do Programa Brasil Alfabetizado (PBA) (PORTAL, 2021).

Quadro 1 - Metas do Plano Nacional de Educação (PNE) 2001-
2010 relacionadas à EJA

1- Alfabetizar 10 milhões de jovens e adultos, em cinco anos a fim de 
erradicar o analfabetismo do país em uma década; 

2- Garantir, em cinco anos, a oferta do ensino fundamental na educação 
de jovens e adultos para 50% da população que se enquadra neste grupo; 

3- Ofertar o ensino fundamental na EJA para jovens e adultos a partir de 15 
anos de idade que não concluíram os estudos na idade apropriada; 

4- Aumentar a oferta de programas nacionais de alfabetização e exames 
para conclusão do ensino de nível médio da Educação de jovens e adultos; 

5- Implantar ensino básico e profissionalizante em todas as unidades 
prisionais e estabelecimentos que atendem a adolescentes infratores. 

Fonte: Brasil (2001); Di Pierro (2010). 
  

Durante a segunda reunião da CNAEJA 2012 foram propostas 
algumas ações para a elaboração de uma Política Nacional de Alfa-
betização na EJA (PNAEJA), tendo em vista a necessidade de uma 
educação igualitária, de qualidade, a fim de promover a inclusão social 
de milhares de jovens e adultos que não concluíram os estudos na ida-
de apropriada, também foram discutidas melhorias da Resolução CD/
FNDE n. 48, de 12 de outubro de 2012, que: 

Estabelece orientações, critérios e procedimentos para fortale-
cer a articulação e o compromisso dos entes federados para a 
permanência e a continuidade de estudo de jovens e adultos 
nos sistemas de ensino, e para a transferência automática de 
recursos financeiros aos estados, municípios e Distrito Federal 
para manutenção e expansão de novas turmas de Educação de 
Jovens e Adultos (BRASIL, 2012). 
  

Entre os dias 10 a 13 de setembro de 2013, aconteceu em Na-
tal-RN,  o XIII Encontro Nacional de Educação de Jovens e Adultos 
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(ENEJA), acerca do tema: “Políticas Públicas em EJA: conquistas, 
comprometimentos e esquecimentos”, neste evento foram discutidas 
possíveis condutas  para a ampliação e melhoria da Educação de 
Jovens e Adultos no Brasil, fortalecimento dos fóruns de EJA, recur-
sos, equidade educacional respeitando as diferenças dos educandos 
da EJA, o não fechamento das turmas, visibilidade da EJA, luta pela 
transformação social, entre outros assuntos relacionados ao tema 
(PORTAL, 2021).

O exagero das 295 metas do PNE 2001, a falta de financiamento 
e de aplicabilidade das suas metas desviaram o foco da missão principal 
de erradicar o analfabetismo e promover educação de qualidade a todos 
os cidadãos (DAVIES, 2014). Este fato resultou na não diminuição das 
taxas de analfabetismo nos anos de execução do PNE 2001-2010. A ne-
cessidade de reverter a situação educacional do país fez aprovar atra-
vés do Decreto Lei n. 13.005, de 25 de junho de 2014, o PNE 2014-2024 
constituído por 20 metas, subdivididas para todos os níveis e modalida-
des de ensino. O PNE 2014 tem o objetivo de em 10 anos:  

Erradicar o analfabetismo, universalizar do atendimento esco-
lar, superar as desigualdades educacionais, melhorar a quali-
dade do ensino, formar para o trabalho, promover a sustenta-
bilidade socioambiental, valorizar os profissionais da educação 
e promover difusão dos princípios da equidade, respeito, diver-
sidade e a gestão democrática da educação (BRASIL, 2014a).  

Porém, mesmo com o estabelecimento de um Plano de Edu-
cação de abrangência Nacional, em 2014, existiam no país 14 esta-
dos, além do Distrito Federal, com ausência de um Plano Estadual de 
Educação (PEE). Por esse motivo, os Fóruns EJA continuam em uma 
luta constante para a efetivação das metas propostas no PNE atual 
(2014-2024) e, para isso, buscam se fortalecer com auxílio da popula-
ção, professores e apoiadores do movimento de EJA através de deba-
tes e de ações para aumentar a visibilidade da EJA no país (SOUZA, 
2014; DUARTE; MENDES, 2018; PORTAL, 2021). 

Nos dias 19 a 23 de novembro de 2014, aconteceu a segunda 
Conferência Nacional de Educação (CONAE) com o tema: “O PNE na 
Articulação do Sistema Nacional de Educação: Participação, Coope-
ração Federativa e Regime de Colaboração”, com o objetivo de avaliar 
a implementação do PNE no desenvolvimento das políticas públicas 
educacionais (BRASIL, 2014b).  
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Durante a conferência, os representantes dos Fóruns de EJA 
repudiaram o descaso, o direito à educação negado a este público pelo 
Estado, e questionaram o porquê do fechamento de tantas turmas de 
EJA em todo o país através da construção do Manifesto: “A educação 
tem quer ser compromisso prioritário”. O manifesto é uma declaração 
pública que através de opiniões de um determinado grupo aponta ou 
denuncia um problema e estimula a participação popular. Este apon-
tou que a educação é e deve ser um direito de todos, defendeu o forta-
lecimento da educação pública e de qualidade e a estruturação de um 
Sistema Nacional de Educação (BRASIL, 2014b).  

Em 2016, o Programa Brasil Alfabetizado (PBA) foi extin-
to. Em uma nota oficial, o Ministério da Educação declarou que 
o PBA que atendia cerca de 1,5 milhão de alunos por ano no início 
da sua implementação em 2003 e em 2016 passou a atender cerca 
de 167 mil jovens (CATELLI JÚNIOR; COUTO; CAETANO, 2019).  

Os Fóruns de EJA, ainda no ano de 2016, fizeram grande pres-
são sobre o governo federal contra sua oferta na modalidade Edu-
cação a Distância (EaD), causada pelo avanço da informatização do 
século XXI. Em 2017, no XV Encontro Nacional dos Fóruns de EJA 
(ENEJA), foi realizada uma avaliação dos 21 anos da EJA na Educa-
ção Básica (PORTAL, 2021).  

Em janeiro de 2019, o Decreto n. 9.465, de 2 de janeiro, extin-
guiu a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversida-
de e Inclusão (SECADI), que tinha o objetivo de assegurar a todos es-
colarização com qualidade e iguais oportunidades para permanência 
e término dos estudos através da implementação de políticas públicas 
destinadas principalmente para aqueles que não tiveram acesso ao 
ensino na idade apropriada, tais como os alunos da EJA, da educação 
do campo, da educação prisional, da educação especial,  indígenas e 
quilombolas (BRASIL, 2019a).

Com o fim da SECADI em 2019, a EJA ficou sob responsabilidade 
da Secretaria de Educação Básica (SEB), encarregada de administrar a 
educação infantil, o ensino fundamental e ensino médio. Além de perder 
uma diretoria específica, a EJA passou mais uma vez a lutar com as eta-
pas e demais modalidades de ensino que sempre estiveram à sua frente 
quando o assunto era melhoria e financiamento (DI PIERRO, 2019).  

Além da extinção da secretaria responsável pela EJA, logo no 
início do mandato do presidente Jair Bolsonaro (2019-2022), houve-



83

ram várias demissões e trocas nos cargos no Ministério da Educação 
(MEC), além dos próprios ministros. O primeiro foi o teólogo e profes-
sor Ricardo Vélez que permaneceu do dia 01 de janeiro até o dia 08 de 
abril de 2019; o segundo foi o economista e professor Abraham Wein-
traub, que permaneceu no cargo do dia 9 de abril de 2019 ao dia 19 de 
junho de 2020; o terceiro foi o professor Carlos Alberto Decotelli que 
permaneceu no cargo por cinco dias, de 25 a 30 de junho, e teve sua 
nomeação foi cancelada devido a inconsistências em seu currículo; no 
dia 03 julho de 2020 foi anunciado o quarto ministro da educação do 
Brasil, o professor em economia Renato Feder que recusou a propos-
ta. Após quase um mês sem um ministro no MEC, no dia 10 de julho 
de 2020, o presidente Jair Bolsonaro nomeou para o cargo o professor 
e pastor da Igreja Presbiteriana Milton Ribeiro. 

Também no início do mandato do presidente Jair Bolsonaro foi 
criado o Decreto n. 9.759, de 12 de abril de 2019, que extinguiu a Co-
missão Nacional de Alfabetização e Educação de Jovens e Adultos 
(CNAEJA), e modificou parte do Decreto Lei n. 8.243, de 23 de maio 
de 2014, da Política Nacional de Participação Social (PNPS), limitando 
a criação de conselhos, comissões e comitês com a participação da 
sociedade civil no Governo Federal (BRASIL, 2019c).  

Esse fato desarticulou e enfraqueceu ainda mais a ponte de 
diálogo entre governo federal e sociedade civil. O Artigo 1º do Decreto 
n. 9.759, de 12 de abril de 2019, foi revogado no dia 30 de maio desse 
mesmo ano pelo presidente da República Jair Bolsonaro, e diz , em 
seu primeiro parágrafo que “§ 1º  A mera necessidade de reuniões 
eventuais para debate, articulação ou trabalho que envolva agentes 
públicos da administração pública federal não será admitida como fun-
damento para as propostas de que trata o caput.” (BRASIL, 2019c)  

Além da extinção destes programas, também em 2019 o ex-mi-
nistro da educação Ricardo Vélez Rodríguez extinguiu a Secretaria de 
Articulação com os Sistemas de Ensino (SASE), criada em 2011 com 
o objetivo principal de articular a implementação do PNE e monitorar 
os planos de educação de estados e municípios. Em seu lugar, foram 
criadas a Secretaria de Alfabetização e a Secretaria de Modalidades 
Especializadas da Educação, no decreto que as instituiu, não existe 
nenhuma diretoria específica para EJA (SILVA, 2021).

As políticas de erradicação do analfabetismo no Brasil vêm 
avançando de forma vagarosa e com muitos impasses nos últimos 

http://www.deolhonosplanos.org.br/mec-extingue-sase/
http://www.deolhonosplanos.org.br/mec-extingue-sase/
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anos destacando toda a historicidade de desigualdade da EJA no país, 
a necessidade de melhoria na qualidade da alfabetização e o combate 
ao analfabetismo fez surgir no Brasil a Política Nacional de Alfabeti-
zação (PNA), instituída pelo Decreto n. 9.765, de 11 de abril de 2019, 
considerada pelo governo atual, como “marco para a educação brasi-
leira” (BRASIL, 2019b).

A PNA 2019 tem a finalidade de elevar a qualidade da alfabeti-
zação e combater o analfabetismo em todo o território brasileiro além 
de melhorar os processos de alfabetização no país. Mas como isso 
será possível se a EJA mais uma vez, foi invisibilizada numa política 
educacional? A PNA não levou em consideração as particularidades 
do público da EJA, suas lutas e dificuldades enfrentadas até esse mo-
mento em sua história, além disto o fato mais intrigante que é o de não 
problematizar o que é a alfabetização na modalidade, nada foi especi-
ficado para a EJA, levando os docentes a reproduzirem nos jovens e 
adultos o que é realizado na alfabetização infantil. O documento relata 
sobre o analfabetismo no país, mas não mostra ações, fala da EJA em 
uma única página, isenta as práxis do patrono da educação brasileira 
e precursor da EJA no país, Paulo Freire (SILVA, 2021). 

3. A EJA em números 

Em relação às metas do PNE 2014-2024 destinadas à EJA, 
destacam-se as metas 8, 9 e 10 (Quadro 2).

Quadro 2 – Metas do Plano Nacional de Educação (PNE) 2014-
2024 relacionadas à EJA 
Meta 8 - elevar a escolaridade média da população com idades entre 18 a 
29 anos, garantir e igualar a escolaridade para as populações do campo, dos 
negros e mais pobres do país. 

Meta 9 - elevar a taxa de alfabetização da população com 15 anos ou 
mais para 93,5% até 2015 e, até o final da vigência deste PNE, erradicar o 
analfabetismo absoluto e reduzir em 50% a taxa de analfabetismo funcional.

Meta 10 - oferecer, no mínimo, 25% das matrículas de educação de jovens 
e adultos, nos ensinos fundamental e médio, na forma integrada à educação 
profissional. 
Fonte: Brasil (2014). 
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No ano de 2019, o PNE 2014 chegou na metade do seu prazo 
de implementação com apenas quatro das metas com avanços parciais. 
E as demais com grande lentidão no processo de execução. O Quadro 
3 apresenta os resultados parciais das metas 8, 9 e 10 do PNE 2014.

Quadro 3 – Resultados parciais metas do Plano Nacional de Educa-
ção (PNE) 2014-2024 relacionadas à EJA 

Meta 8 - em 2020, a escolaridade média da população com idades entre 18 a 29 
anos era de 11,8 anos de estudo; dos residentes na área rural era de 10,3 anos; dos 
residentes nas regiões mais pobres do país era de 9,9 anos, em 2019; e dos negros 
era de 90,6% dos 100% esperados para 2024. 

Meta 9 - a meta de alfabetizar 93,5% dos brasileiros com idade superior a 15 anos até 
2015 foi alcançada com atraso no ano de 2020; no mesmo ano, a taxa de alfabetização 
era de 94,2% no país e a taxa de analfabetismo funcional era de 12,7%

Meta 10 - as matrículas de educação de jovens e adultos, nos ensinos fundamental e 
médio, na forma integrada à educação profissional era de 1,8%.

Fonte: Inep (2020).

Não se pode negar que os avanços educacionais acontece-
ram, porém de forma vagarosa, distante de uma situação de igualdade 
sendo os “esforços” por parte dos governos federal e estaduais insufi-
cientes para compensar as desigualdades históricas e sociais geradas 
pelo sistema escolar brasileiro a esses grupos, dificultando o cumpri-
mento das metas no prazo estabelecido (INEP, 2020).

A Tabela 1 apresenta o total de matrículas na EJA entre os anos 
2011 e 2019, divididos entre a EJA Ensino Fundamental e Ensino Médio.

Tabela 1 - Total geral de matrículas na EJA entre 2011 e 2019 
Ano Ensino Fundamental Ensino Médio Total 
2011 2.717.960 1.364.568 4.082.528
2012 2.615.710 1.346.215 3.961.925
2013 2.504.890 1.325.317 3.830.207
2014 2.344.484 1.309.046 3.653.530
2015 2.182.611 1.309.258 3.491.869 
2016 2.105.535 1.376.639 3.482.174 
2017 2.172.904 1.425.812 3.598.716 
2018 2.108.155 1.437.833 3.545.988 
2019 1.937.583 1.336.085 3.273.668 

Fonte: Sinopses Estatísticas da Educação Básica do Inep (2011-2019). 
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  Entre os anos de 2011 e 2019, as matrículas totais na EJA 
diminuíram 19,8%, sendo que na EJA Ensino Fundamental o número 
total de matrículas diminuiu 28,7% (Tabela 1). As causas para a redu-
ção anual nas matrículas da EJA podem estar relacionadas com o fecha-
mento de turmas e a quantidade de escolas que oferece a modalidade 
EJA em todo o país, alguns municípios preferem matricular adultos em 
turmas regulares, para maior obtenção de recursos, visto que a EJA rece-
be menos recursos do governo que as outras modalidades, dificuldades 
de acesso e permanência nos estudos. 

Segundo o Anuário Brasileiro de Educação Básica do ano de 
2020, o número das matrículas da EJA apresentou uma queda acen-
tuada desde o ano de 2009, quando apresentava um total geral 
de 4.701.245 alunos matriculados passando a ter 3.273.668 em 2019, 
o que representa uma redução de 30,4%, ou seja, neste período a EJA 
perdeu 1.427.577 matrículas.

A redução menor nas matrículas foi no ensino no ensino médio 
da EJA que apresentou em 2009 um total de 1.552.772 e passou em 
2019 a ter 1.336.085 matriculados. O ensino fundamental em 2009 
apresentou 3.148.473 e em 2019, 1.937.583 (Tabela 1).

Em setembro de 2019 aconteceu em Belo Horizonte, MG, o 
XVI Encontro Nacional de Educação de Jovens e Adultos (XVI ENE-
JA), símbolo de resistência e de luta pela qualidade, igualdade e inclu-
são de jovens a adultos trabalhadores na EJA. Além disto, foram dis-
cutidos vários aspectos dentro da EJA, tais como as relações étnicas 
raciais na educação, educação quilombola, alunos com deficiência, 
profissionalização, acesso e permanência do educando, metodologias 
de ensino, políticas públicas, entre outros (PORTAL, 2021). 

Destaca-se que também no ano de 2019, no Brasil, 11 milhões 
de pessoas com 15 anos ou mais ainda não estavam alfabetizadas2. 
Esta situação é saldo da falta de planejamento e investimento em edu-
cação no país há décadas, quando a educação não era prioridade e 
as medidas adotadas tinha o propósito de minimizar e não resolver a 
raiz do problema. 

2 Disponível em: https://educa.ibge.gov.br/jovens/conheca-o-brasil/populacao/
18317-educacao.html. Acesso em: 20 set. 2021.

https://educa.ibge.gov.br/jovens/conheca-o-brasil/populacao/18317-educacao.html
https://educa.ibge.gov.br/jovens/conheca-o-brasil/populacao/18317-educacao.html
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4. OS DESAFIOS DA EJA A PARTIR DA PANDEMIA DA COVID-19

O início do ano de 2020 foi conturbado em todo o mundo de-
vido a pandemia da Covid-19. Muitos setores do país, inclusive o da 
educação, precisaram pausar suas atividades. Em relação à EJA, mui-
tos encontros agendados tiveram de ser cancelados e outros vários 
aconteceram de forma virtual, tais como seminários, palestras e deba-
tes voltados para a importância do ensino presencial, a resistência da 
modalidade EJA, as melhorias dos portais, formação e o novo FUN-
DEB (PORTAL, 2021). 

Em julho de 2020, os Fóruns EJA se reuniram e elaboraram 
um Documento de Mobilização Nacional em defesa do direito à educa-
ção para jovens e adultos de todo o país, disponível no portal Fóruns 
EJA Brasil, reivindicando e denunciando as desigualdades que a EJA 
vem sofrendo em toda sua história de existência e o agravamento des-
ta triste situação com a pandemia da Covid-19 (PORTAL, 2021).  

O documento de Mobilização Nacional em defesa do direito 
à Educação para jovens e adultos protestou contra o ensino EaD e a 
adesão das aulas remotas para a EJA durante a pandemia, visto que 
a acessibilidade e inclusão digital excluía os alunos de classes mais 
pobres, os impedindo de concluir assim como alunos das outras mo-
dalidades de ensino o ano letivo de 2020 (PORTAL, 2021).  

 Desde o início da pandemia, as aulas têm acontecido de forma 
remota/on-line, se tornando um grande desafio para professores e princi-
palmente para os alunos da EJA que sem suporte público tiveram que se 
adequar ao ensino através do uso das plataformas digitais. A EJA é forma-
da por um público com menor poder aquisitivo, que muitas vezes não pos-
sui acesso à internet, ou quando possui é de má qualidade e também por 
adultos e idosos que não possuem habilidade para manusear aparelhos 
eletrônicos, esses desafios somam para dificultar ainda mais a conclusão 
dos estudos destes alunos e tem auxiliado no processo de evasão escolar.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A EJA já vinha sofrendo reduções significativas de orçamen-
to desde 2014, mas ainda assim as reduções vinham sendo próxima 
àquilo que fora planejado. Em 2019 a situação ficou mais complicada, 
pois foram extintas secretarias responsáveis pela EJA, 
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Apesar das dificuldades enfrentadas pela EJA em toda a sua 
história e evolução, não se pode deixar de ressaltar suas conquistas, 
várias delas mediante muita luta da sociedade civil, de professores 
e apoiadores. Graças às movimentações públicas, a EJA alcançou 
participação nas políticas educacionais nacionais e nos exames para 
certificação de conclusão do ensino fundamental e médio como, ante-
riormente, no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), interrompida 
pelo MEC em 2017, e atualmente no Exame Nacional para Certifica-
ção de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA).  

Destaca-se também que a preocupação do governo federal 
em minimizar os números do analfabetismo no país contribuiu com a 
criação de várias políticas e programas educacionais práticos e super-
ficiais, que não tiveram êxito, desafiando educadores e educandos em 
todo o momento da história da EJA. 

Foi constatado que faltou, e falta, “equidade” para o público tão 
diverso da EJA e foram poucos os momentos nessa história em que 
houve reconhecimento das necessidades de seus alunos, professo-
res, em que realmente existiu o interesse em mudar a vida das jovens 
e adultos através do estudo. 

Ao finalizar este trabalho, percebe-se que vários dos proble-
mas levantados e que deram origem a esta pesquisa ainda perduram, 
apesar da existência de políticas públicas homologadas. Ressalta-se 
que no ano de 2020, a EJA lutou contra o fechamento crescente de 
suas turmas em todo o país, por materiais didáticos específicos para 
seu público e por igualdade educacional.
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RESUMO
O presente artigo tem por desígnio final analisar o processo de efetiva-
ção das políticas públicas de inclusão racial, por meio da observância 
da representação da negritude e do negro em materiais didáticos es-
colares, como forma de constatar avanços e diagnosticar demandas 
ainda não superadas na luta pela consolidação da democracia racial 
brasileira. Nesse sentido, selecionou-se a coleção “Português: Lingua-
gens”, a mais vendida no país para a educação básica pública, como 
lugar de perquirição, havendo no volume para o 8º Ano do Ensino 
Fundamental Anos Finais um capítulo denominado “Adolescer”, cuja 
autoria do manual pedagógica vocaciona ao estudo das sexualidades. 
Assim, compreendendo que questões identitárias como raça, gênero 
e sexualidade são indissociativas, pois realizam-se no acontecimen-
to do sujeito, optou-se por investigar como essas temáticas, alvo de 
agendas de Estado e de governo para a Educação, se materializam 
no Livro Didático e são ofertadas à experiênciação nas mais diversas 
práticas de letramento. Por isso, a partir dos estudos de Bunzen e Rojo 
(2005) sobre livro didático, Moita Lopes (2002) quanto à Linguística 
Aplicada e, notadamente, Ferreira (2004, 2006) acerca da negritude 
e da educação antirracista, essa discussão intenta contribuir com o 
aperfeiçoamento das políticas públicas de inclusão racial no Brasil, 
sob a especificidade da educação escolar, bem como almeja inspirar 
práxis educadoras que assumam o compromisso de subverter a lógica 
racista e propale uma escola e, consequentemente, uma sociedade de 
igualdade de direitos na lei e na vida. 
Palavras-Chave: Livro Didático de Português; Educação Antirracista; 
Gênero e Sexualidade; 

CAPÍTULO 6

PRETO NO BRANCO: UM OLHAR SOBRE A INCLUSÃO 
RACIAL NAS EXPERIÊNCIAS ESCOLARES A PARTIR DO 

LUGAR DO NO LIVRO DIDÁTICO DE PORTUGUÊS
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DISCUTINDO EDUCAÇÃO ANTIRACISTA E PROPONDO ENSI-
NANÇAS ANTIRACISMO EM UMA SOCIEDADE RACIALMENTE 
ESTRUTURADA

O Livro Didático de Língua Portuguesa, paulatina e progres-
sivamente, nos últimos 50 anos, vem ganhando destacado papel na 
engenharia pedagógica que orquestra a experiência escolar das bra-
sileiras e dos brasileiros (SOARES, 2001). Paralelamente, este ins-
trumento ganhou atenção por, muitas vezes, ser a janela pela qual 
comunidades escolares inteiras têm acesso às janelas do mundo, de-
mandando, portanto, sensível e continuado processo de aperfeiçoa-
mento às demandas curriculares fiduciárias às finalidades constitucio-
nais da Educação, as quais se estruturam sob os pilares da formação 
cidadã, da formação humanística e da formação para o mercado de 
trabalho. 

Também ao longo de meio século, qual nunca havia sido fei-
to no país, os direitos das negras e dos negros no Brasil estão sen-
do reafirmados segundo políticas públicas que, mais do que realçar, 
apontam instrumentos complementares de garantia das dignidades 
fundamentais dos cidadãos aos povos negros. Dentre essas ações, 
a compreensão do Racismo Estrutural como um nefasto traço cultural 
brasileiro ganha relevo nas ações assertivas de combate à exclusão 
social das negras e dos negos, bem como no desvelamento das re-
finadas engenharias de manifestação preconceito e subjugo dessas 
pessoas à marginalização. Logo, o desmantelamento da secular cultu-
ra da abjeção à negritude figura como basilar engajamento de promo-
ção à cidadania, havendo, para isso, a irretorquível demanda por uma 
educação que, mais do que ser antirracista, urgencie a abertura de es-
paços às populações negras, legitimando-as na ocupação de lugares 
sociais que, desde a horrenda escravização de africanos sequestra-
dos para trabalhos forçados na colônia sul-americana portuguesa, há 
quase quatrocentos anos estão de portas fechadas àquelas e àqueles 
que não ostentam a herança do vil colonizador (SANTOS, 2014).

Justamente em atenção a esse nodal papel da Educação na 
desarticulação do racismo como traço da cultura nacional, apela-se ao 
Livro Didático como lugar de visibilidade e de contemplação crítico-re-
flexiva da temática, em função de sua notoriedade na materialização 
das políticas públicas tanto curriculares, vocacionadas aos objetos natu-
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ralizados ao ensino conteudístico das ciências, das artes e da filosofia, 
quanto sociais, já que à escola recai o dever de formar pessoas para o 
exercício plena da cidadania, as quais necessitam partilhar das conven-
ções morais e legais que regem o estamento societário de seu país.

Em face do trabalho com a cultura no cerne de sua produção 
e reprodução – ativo-crítica ou passivo-conformada -, a aula de língua 
portuguesa compreende em si um trabalho linguístico cuja envergadu-
ra afixada pela perspectiva dos Letramentos (BRASIL, 1997) orienta 
luzes para significados culturais na efetiva dinamicidade que eles têm 
na sociedade, primordialmente baseando-se nos textos da modalida-
de escrita que, mais do que materializar, cristalizam – em certa medida 
– e também conferem ar de oficialidade a esses significados. 

Portanto, o Livro Didático de Língua Portuguesa revela-se como 
ambiente ideal de construção de pontes entre as crianças e jovens em 
situação de escolarização e o mundo para além da escola. De certo, 
há a lucidez de que tais textos apresentam e representam recortes do 
mundo operados segundo lentes ideológicas de seus autores, quais 
também agem de parte de todo o processo editorial de confecção dos 
manuais de ensino, mas até mesmo esse processo deve ser consi-
derado objeto de reflexão em sala de aula (BUNZEN & ROJO, 2005).

UM OLHAR ANTIRRACISTA SOBRE O LIVRO DIDÁTICO: A PES-
QUISA

Com vistas a identificar como o Livro Didático de Língua Por-
tuguesa posiciona visões de mundo a serem experienciadas por es-
tudantes do ensino básico regular nacional em relação às representa-
ções das pessoas negras no Brasil, o presente documento perquiriu 
objetivamente as construções discursivas de negras e negros no to-
cante à adolescência, analisando, para isso, a Unidade Adolescer, do 
manual para o 8º ano, do Livro Didático de Língua Portuguesa Portu-
guês: Linguagens, de Willian Roberto Cereja e Thereza Cochar Maga-
lhães (2017).

Na referida unidade, o livro explora o universo de desenvolvi-
mento biológico, psíquico e social do ser humano a partir do proces-
so de maturação da adolescência, com enfoque à sexualidade. Pelo 
exposto, a pesquisa intentou identificar como são textualizadas as 
representações de pessoas negras no processo de desenvolvimento 
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da infância à idade adulta, avaliando se temáticas que contemplem a 
especificidade da emancipação social das pessoas negras do subju-
go invisibilizante ao pleno gozo das faculdades cidadãs - ainda que 
essas configurem anacronismo jurídico para atender às sucessivas 
reorientações da sociedade e do exercício e das representações dos 
direitos políticos (NOHARA, 2010) – são exploradas. Adicionalmente, 
observou-se quais expectativas o livro projeta em sua audiência por 
meio das representações de vida adulta que elabora nas narrativas 
das personagens dos textos que alinhava na composição da Unidade 
Adolescer e se há alguma referência à ocupação dessas expectativas 
por pessoas negras.

A fim de concretizar o empreendimento sinalizado, a pesquisa 
de cunho bibliográfico e documental qualitativa lançou sobre a unidade 
as lentes da Linguística Aplicada, compreendendo o corpus a partir 
do gênero Livro Didático (BUNZEN, 2005; BUNZEN & ROJO, 2005), 
na especificidade do ensino curricular básico da Língua Portuguesa 
(SOARES, 2001), compreendendo a finalidade da educação como a 
promoção da cidadania (NOHARA, 2010; BRASIL, 1997; BRASIL, 
1996), e, por tal, necessariamente engajada na desconstrução de es-
truturas opressivas e marginalizadoras das negras e dos negros no 
país (SANTOS, 2014). Consoante a especificidade de Adolescer, con-
clamou-se, também, os estudos de Moita-Lopes (2002) sobre as cons-
truções discursivas de raça, gênero e sexualidade em contextos esco-
lares como o elo entre as teorias outras evocadas nesse trabalho, a 
fim de que a Linguística Aplicada Indisciplinar oferte, apoiando-se nos 
fenômenos apresentados pelo próprio Livro Didático para a temática, 
um universo analítico de ancoragem transdisciplinar, qual também o é 
a própria cultura em situações não acadêmicas de observância.

O processo investigativo debruçou-se sobre textos verbais e 
não-verbais que corporificam a Unidade Adolescer e ratificou a hipóte-
se inicial da pesquisa sobre a não menção a temas da agenda emanci-
patória da população negra brasileira, como também, em quesitos ge-
rais, não ilustrar quaisquer detalhamentos ético-racionais, ainda que 
eles sejam demandados para que se interprete com verídica consciên-
cia a realidade do país, conforme já há mais de três décadas sentencia 
ser ofício da educação escolar a Constituição, havendo ainda o reforço 
na LDB (BRASIL, 1996): “consideração com a diversidade étnico-ra-
cial”, Lei nº 12.796/2013; “torna-se obrigatório o estudo da história e 
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cultura afro-brasileira”, Lei nº 11.645/ 2008; e “O ensino da História 
do Brasil levará em conta as contribuições das diferentes culturas e 
etnias para a formação do povo brasileiro, especialmente das matrizes 
indígena, africana e europeia” Lei nº 9.394/1996.

Consequentemente, à guisa de contentamento ou mesmo de 
absoluta indignação, os resultados da investigação trazem à baila a 
continuidade de uma invisibilidade consternadora que advoga em con-
trário aos esforços de reparação das violências impetradas às negras 
e aos negros no Brasil, qual também de urdidura de uma sociedade 
mais equânime e depositária do amplo acesso à dignidade humana, 
social, civil e política à totalidade dos nacionais. Portanto, mais do que 
reclamar por novas políticas públicas assertivas à temática, os resul-
tados aclaram uma inescrupulosa inércia dos produtores de materiais 
didáticos em confrontar o status quo societário e legitimar a inserção 
das populações não socioeconomicamente hegemônicas na história 
do Brasil ao espaços de cultural e aprendizagem, negando a essas 
pessoas o reconhecimento de si mesmas como dignatárias de ocupar 
as posições que reclamam e de fazerem usufruto da cidadania como 
quaisquer outros seres humanos, independentemente da cor, mas, in-
dubitavelmente, em atenção e em reconhecimento da historicidade e 
da memória dessa cor.

“ADOLESCER”: QUESTÕES DE RAÇA, GÊNERO E SEXUALIDA-
DE EM PORTUGUÊS: LINGUAGENS

A coleção para os Anos Finais do Ensino Fundamental de Por-
tuguês: Linguagens possui no manual para o 8º Ano uma Unidade 
de ensino de língua especificamente voltado à adolescência. São 40 
páginas vocacionadas a uma interação com as realidades textuais em 
que se inspiram práticas de letramento nas quais os conteúdos, as 
habilidades e as competências linguísticas são contextualizadas em 
situações da vida vivida pelos jovens em transição da infância para a 
idade adulta. Dividindo-se em 3 Capítulos (“Na Porta da Vida”, “É Difí-
cil Crescer!” e “A Descoberta”), Adolescer reúne textos e vozes alinha-
vados em prol da discussão da vivência cotidiana da adolescência de 
brasileiras e brasileiros, verificando-se as dinâmicas linguísticas que 
constroem essa realidade e, em igual medida, urdem as experiências 
de cada um desses sujeitos no processo de adolescer, seja a partir 
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das representações apresentadas no livro seja no que o manual ex-
pecta que esteja sendo vivenciado pela sua audiência juvenil. 

Por entender que a especificidade temática de Adolescer reú-
ne questões identitárias amplas e que, conforme enfatizam Ferreira 
(2004, 2006) e Moita Lopes (2002), dão-se inestrincavelmente na vida 
vivida dos sujeitos, a Unidade foi selecionada para analisar o trata-
mento dado à negritude em uma investigação das representações da 
comunidade negra no Livro Didático de Português. Para isso, fiou-
-se um tríplice analítica, a qual deu conta de perquirir como negras 
e negros são (ou não) presentificados no livro à luz de sua raça, de 
sua identidade de gênero e de sua sexualidade, sem deixar de desta-
car como esse tripé figura contextualizado socioeconomicamente, em 
atenção aos lugares sociais em que são erigidos. 

Para efeito de metodologia, explicita-se, contudo, que os textos 
verbais e não verbais considerados são aqueles que tratam do tema 
da Unidade, não sendo contabilizados aqueles que têm mero pretexto 
para ensino de gramática ou de produção textual, por exemplo, já que 
as temáticas se desvencilham do projeto temático. Da mesma forma, 
foram consideradas as ilustrações somente especificamente vincula-
das a textos verbais, pois há um coletivo de figuras que dão conta de 
exemplificações de filmes, peças de teatro, esculturas etc., as quais, 
por diversas vezes, constituem boxes complementares, de indicações 
não necessariamente voltadas ao tema Adolescer. 

Com isso, o corpus extraído da Unidade é composto por 10 
textos verbais e por 9 textos não verbais sobre a adolescência. Em 
primeira análise, percebe-se um total de 7 textos verbais de autoria 
masculina e 3 de autoria feminina, havendo 0 assinados por negras ou 
negros. Por outro lado, identificaram-se 9 textos não verbais, os quais 
tiveram 5 autorias masculinas reconhecidas e apenas 1 feminina, ha-
vendo, ainda, 4 atribuídas a portais de imagens. E mais: ocorreram 
apenas 3 representações de pessoas negras, com 0 das ilustrações 
analisadas tendo autoria de artistas negras ou negros. 

No tocante à exploração temática da adolescência, a negritu-
de enquanto coletividade cultural encontra na Unidade analisada uma 
presença demasiado tímida, mas não desapercebida. As representa-
ções ilustrativas somam 3 aparições de jovens negras e negros que 
dão conta de atrelar a construção de sentidos entre o verbal e o visual 
para o que se pretende dialogar com o público leitor. A saber:
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A primeira delas apresenta uma ilustração de genericidade 
prototípica feminina, na qual a jovem pré-adolescente parece estar 
se divertindo, em uma atividade doméstica, talvez dançando. A moça 
parece bem cuidada e experimentar um modelo de vida denotador 
da classe média, à luz da estratificação socioeconômica nacional, em 
uma interpretação guiada pelas roupas novas e da moda, além do 
ambiente clean, arejado, luminoso e lustroso que compõe o fundo da 
imagem. Chama atenção a naturalidade dos cabelos da garota, pois 
ela ostenta vastas madeixas de cabelos crespos, muito livres e apa-
rentando bem tratados, de modo que a imagem não leva à impressão 
de que a moça tenha quaisquer descontentamentos com sua identida-
de capilar afro, exercendo sua negritude sem recorrer ao subjugo aos 
padrões estéticos impostos pelo eurocentrismo caucasiano-branco 
que impera tanto nas relações sociais quanto nos modelos estéticos 
midiaticamente propalados como métrica única de beleza.

[Imagem I (CEREJA & MAGALHÃES, 2017, p. 80)]

No concernente ao segundo exemplar, tem-se uma ilustração 
de genericidade prototípica masculina, na qual um garoto negro, se-
guido por duas colegas, caminha em direção à escola. Essa composi-
ção também sugere uma situação socioeconômica favorável, com as 
três figuras humanas demonstrando boa higiene, bons tratos físicos, 
indumentárias novas, diversificadas e “descoladas”. Por um lado, essa 
representação discursiva da negritude integrada a uma camada social 
que desfruta da cidadania e dos espaços da sociedade letrada, em 
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certa medida, parece uma tentativa de naturalização da pertença das 
pessoas negras à sociedade, pois não as retrata sob as condições que 
historicamente o Brasil imputou à negritude: marginalizadas. Logo, 
isso age em suporte à criação de uma nova significação das pessoas 
negras na sintaxe social, pois elas deixam de ser obrigatoriamente 
meros termos acessórios para performarem também como termos es-
senciais. Entretanto, seja o intento seja o efeito de sentido provocado 
podem ser diametralmente opostos a essa situação, já que o mesmo 
cenário impele a uma falsa leitura da realidade, de modo que apazi-
gua tensões raciais seculares que maltratam a democracia nacional e, 
principalmente, espancam e ceifam as vidas, a cultura e a história das 
pessoas negras. Ou seja, essa composição da sociedade brasileira 
com base em uma ilustração quimérica de um contrato social de equi-
dade racial pode esconder um nefasto apagamento das imperativas 
causas das lutas por dignificação, humanização e cidadanização das 
negras e dos negros em todo o território brasileiro. 

[Imagem II (CEREJA & MAGALHÃES, 2017, p. 84)]

Com efeito, porém, a ilustração traz ainda uma necessária re-
flexão para os sujeitos em escolarização: a presença negra na escola. 
Essa presença precisa ser sentida a partir de diferentes objetos de 
análise: 1) a presença de estudantes negras e negros; 2) a presença 
de docentes e gestoras/es negras e negros; 3) a presença de insti-
tuições educacionais em comunidades negras ou majoritariamente 
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negras, como remanescentes quilombolas ou periferias; e 4) a presen-
ça de negras, de negros e da negritude na experiência educacional, 
como o destaque de elementos da cultura negra, o atendimento de da-
tas comemorativas de especificidade da história e da cultura negras, 
o estudo das religiões negras, o tratamento das raízes étnico-culturais 
das comunidades negras trazidas para o Brasil, o acesso à literatura 
de trama, contexto e autoria negra, e o desvelamento da construção 
identitária do negro brasileiro em contraponto à identificação sobre ele 
produzida pelas elites brancas. Todavia, infeliz, mas não surpreenden-
temente, o livro não contempla ou encoraja seu público a arvorar em 
sala de aula quaisquer debates sobre os presentes quesitos. 

O terceiro e último exemplar de representação de pessoas 
negras em textos não verbais, em Adolescer, nos termos delimitado-
res do corpus, explora mais explícitamente uma conjuntura identitá-
ria nos moldes do que ratificam Ferreira (2004, 2006) e Moita Lopes 
(2002), pois trança com alguma clareza questões de raça, gênero e 
sexualidade. Trata-se de uma cena que estampa jovens adolescentes 
em situação de paquera – uma temática bastante vívida nessa faixa 
etária e demasiado explorada pela Unidade. À beira da praia, quatro 
jovens adolescentes se observam a uma pequena distância, sendo 
duas representações genéricas prototípicas de feminino, brancas, loi-
ras e de provável situação socioeconômica favorável, e duas outras 
representações genéricas de masculino, uma branca e loira e outra 
negra, aparentando compartilhar da mesma realidade econômica das 
garotas. Isso recupera a mesma discussão da Imagem II, haja vista 
que na proporção em que naturaliza a pertença de pessoas negras à 
realidade já desfrutada por pessoas brancas, também faz dissipar o 
aclaramento dos importantes pleitos da comunidade negra no trâmite 
pela conquista e exercício dessa igualdade de gozo das prerrogati-
vas cidadãs há muito erigidas pela branquitude exclusivamente para si 
própria em detrimento do escarnecimento das identidades alheias ao 
seu padrão transplantado da cultura europeia. Logo, faz parecer que 
essa luta já foi superada.

Adicionalmente, o manual didático igualmente eclipsa questões 
de gênero e sexualidade envolvidas nas identidades humanas, advo-
gando a representação uníssona em toda Unidade Adolescer – qual 
também o faz em toda a coleção Português: Linguagens – da cis-
genericidade heterossexual, inclusive como uma representação muito 
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insistente do que o livro averba ser a classe média brasileira – mes-
mo quando faz uso de ilustrações emprestadas de sociedade outras, 
como no caso da Imagem III. 

[Imagem III.  – (CEREJA & MAGALHÃES, 2017, p. 118)]

Paralelamente, nos 10 textos verbais componentes do corpus, 
as iguais questões de gênero e sexualidade recebem o mesmo trata-
mento, estando totalmente invisibilizadas, qual não fossem de primaz 
importância não apenas à realidade dos jovens a que se destina o livro 
e para os quais essa ferramenta pedagógica almeja ofertar experiências 
formativas de representatividade, esclarecimento, inclusão, respeito às 
diferenças e garantias cidadãs, mas também não figurassem como das 
mais sanguinolentas possibilidades de violação de suas integridades fí-
sica e mental, em casos de não atendimento às performances de gêne-
ro normalizadas, às sexualidades não hegemônicas e aos padrões de 
comportamento não neuróticos e abjetos (MOITA LOPES, 2002). 

Consoante a mesma dezena de textos verbais, verificou-se a 
não inscrição de representações de negras e negros no tocante às 
narrativas, seja através de personagens seja por meio de notações 
culturais. Isso deriva do fato de que os textos verbais não ofertam 
explícitas referências à cor da pele das personagens de suas tramas, 
como também poucos deles têm enredos não afixados à realidade da 
classe média burguesa nacional, a herdeira nata do projeto de funda-
ção e constituição do sistema escolar brasileiro (FERREIRA, 2004), 
à semelhança do germinal propósito do Livro Didático de Português 
(SOARES, 1996). 

Por sua vez, a massiva estética ilustrativa do Livro Didático de 
Português conclama os textos verbais a serem vinculados a outros 
não verbais, e justamente nessa vinculação se explicita a despropor-
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cionalidade abissal entre o que está sendo representando, e, portanto, 
reconhecido e naturalizado como lugar de acontecimentos da branqui-
tude em desfavor à negritude. Esse horizonte se comprova não ape-
nas pela relação de 9 ilustrações comporem o corpus de análise de 
Adolescer e haver somente 3 representações de pessoas negras, mas 
também pelo fato de, além dessas três, só aparecem outras 3 repre-
sentações negras afora o corpus ao longo das 40 páginas da Unidade, 
contra 12 representações de pessoas brancas somente nas 10 primei-
ras páginas de Adolescer. Dessa forma, reafirmam-se os estudos de 
Ferreira (2004, 2006, 2012, 2014, 2015) de que a escola brasileira foi 
e vigora como uma instituição de reafirmação e perpetuação dos va-
lores e visões de mundo da sociedade branca, com vistas à projeção 
desse modelo societário no futuro consoante a manutenção das repre-
sentações da branquitude como objeto de ensino tanto na seleção de 
objetos de ensino quanto nas metodologias e abordagens instrumen-
talizadas para contemplá-los em classe – o que incide diretamente nos 
manuais didáticos. 

Além do panorama glosado, destaca-se o fato de que todos 
os textos verbais presentes na Unidade possuem autoria de adultos, 
majoritariamente homens brancos representantes das classes mé-
dia e média alta, como Vinícius de Moraes, Graciliano Ramos, Mário 
Quintana, Elias José, Affonso Romano de Sant’Anna, Luís Fernando 
Veríssimo, Rubem Braga, Carlos Queiroz Telles, Ferreira Gullar, Moa-
cyr Scliar e Antônio Prata. Algumas excessões se abrem para auto-
rias femininas, como Suzana Herculano-Houzel, Carolina Giovanelli 
e Roseana Murray. Portanto, ainda que sejam 40 páginas devotadas 
à adolescência e às experiências que marcam as trajetórias desses 
jovens, há um total apagamento de suas vozes, de modo que eles 
emergem a partir da ressignificação das experiências ou da criativida-
de ficcional de autorias mais velhas que decidem falar sobre o que é 
ser jovem, ser adolescente. Com isso, o Livro Didático Português: Lin-
guagens parece não só deslegitimar discussões sobre raça, gênero e 
sexualidade em contextos de adolescência, como também culmina por 
deslegitimar à própria adolescência, negando voz àquelas e àqueles 
que verdadeiramente estão vivendo ou viveram mais recentemente as 
experiências do adolescimento – diferentemente de autorias que já em 
idade avançada se debruçaram sobre a adolescência como um tema 
saudoso, e não como uma vivência em curso e em debate. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS: UMA ESCOLA OMISSA MANTÉM SEN-
ZALAS

Por todo o averbado, o presente trabalho se instancia fiduciá-
rio da perspectiva da educação antirracista como passaporte para a 
efetiva democratização racial no Brasil, de maneira que tal processo 
seja amplificado por meio não apenas de uma gradativa abertura de 
pontos de acesso à cultura e à sociedade hegemônicas às negras 
e aos negros, qual também a todos aqueles que compõem minorias 
étnico-raciais, qual uma benesse caritativa do estamento societário 
branco, mas que efetiva e democraticamente haja uma ocupação dos 
lugares sociais e um reconhecimento da cultura e dos saberes hoje 
marginalizados e subalternos.

Com isso, acredita-se que as palavras da Constituição de 1988 
acerca do que consiste na democracia brasileira serão vivificadas en-
fim. Adicionalmente, entende-se que tal pleito assiste ainda a outra de-
manda historicamente afiançada às lutas de raça e classe no Brasil, as 
quais remontam o Império e têm na Lei Áurea um primeiro marco ins-
titucional inefável não apenas pelo reconhecimento da legitima igual-
dade racial, mas, essencialmente, afirmativo do estamento societário 
racialmente assimétrico da nação brasileira cuja existência afronta à 
dignidade humana, à democracia, à cidadania e o Estado de Direito. 

Em face do nidificado, empreende-se, portanto, a defesa da edu-
cação antirracista na escola básica brasileira como caminho mais largo 
do que a própria ambição de combater os imbróglios raciais e racistas 
historicamente adensados na cultura nacional, pois, a partir dessa prá-
xis de ensinança, advoga-se pela empatia e pelo respeito às diferenças. 
Logo, edifica-se um horizonte a médio e curso prazos no qual as vio-
lências por abjeção identitária, quais raça, etnia, religião, gênero social, 
sexualidade, práticas sexuais, ideologias, classe social e escolarização, 
por exemplo, estarão superadas e desnutridas da realidade cotidiana da 
sociedade, haja vista uma sociedade antirracista se construir alicerçada 
no Paradigma das Diferenças, o qual reconhece, averba, defende, ga-
rante e valora todas as formas de ser das pessoas. 

Como afirmara Paulo Freire, o importante é saber se a ideolo-
gia que praticamos é inclusiva ou excludente, e o papel irretorquível 
da escola é incluir, representar, dignificar, formar enquanto se forma 
instituição humana e humanizadora do social. Por isso, uma educação 
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antirracista conclama a escola ao seu dever democrático e à respon-
sabilidade de toda a gente na construção de uma sociedade genuina-
mente democrática. 
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RESUMO
Os residentes de enfermagem por atuarem na linha de frente da CO-
VID-19 e estar na maioria das suas práticas no atendimento das pes-
soas em enfrentamento a doença, acarretando consequências emo-
cionais e físicas à sua saúde perante a pandemia. O presente trabalho 
é de caráter descritivo, relato de experiência realizado em saúde hos-
pitalar no HC-UFTM no período de março a novembro de 2021. A pan-
demia vem nos causando situações medo, não apenas na assistência 
aos pacientes contaminados com o COVID-19, mas também, com roti-
nas estressantes e exaustivas predispondo ao nosso cansaço físico e 
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mental, onde o maior foco no atendimento de qualidade é também nos 
precaver com a contaminação. A vivência com a pandemia nos opor-
tunizou a reflexão de que tais condutas se tornem hábito mesmo após 
o período da pandemia, uma vez que tais atitudes são imprescindíveis 
na prevenção e controle de infecções. 
Palavras-Chaves: Equipe Multiprofissional; Pandemia; Saúde Mental; 
Enfermagem. 

ABSTRACT
Nursing residents work on the front line of COVID-19 and are in most of 
its practices in caring for people facing the disease, causing emotional 
and physical consequences to their health in the face of the pandemic. 
The present work is descriptive in nature, an experience report carried 
out in hospital health at the HC-UFTM from March to November 2021. 
The pandemic has caused us to fear situations, not only in the care 
of patients infected with COVID-19, but also also, with stressful and 
exhausting routines predisposing to our physical and mental fatigue, 
where the greatest focus on quality care is also to prevent contami-
nation. The experience with the pandemic gave us the opportunity to 
reflect that such behaviors become a habit even after the pandemic 
period, since such attitudes are essential in the prevention and control 
of infections.
Keywords: Multidisciplinary Team; Pandemic; Mental Health; Nursing.

Introdução

Em novembro de 2019, foi detectado pela primeira vez, em 
Wuhan na China, um surto de doenças respiratórias causadas pelo 
novo Coronavírus (SARS-CoV-2), também denominada Coronavirus 
Disease 2019 (COVID-19). Este vírus se espalhou rapidamente pelo 
mundo, influenciando a vida e o cotidiano de bilhões de pessoas, sendo 
declarado como pandemia pela Organização Mundial de Saúde (OMS) 
em março de 2020. A pandemia gerada pelo SARS-CoV-2 produziu nú-
meros expressivos de infectados, pacientes graves e óbitos no mundo 
todo, trazendo uma nova realidade desafiadora, principalmente para os 
profissionais da saúde que atuam na linha de frente (BRASIL, 2020).

A doença causada pelo coronavírus (COVID-19) identificada 
como síndrome respiratória aguda grave (SARS) é responsável atual-
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mente pela crise global de saúde e econômica, repercutindo com im-
pactos negativos em todas as classes sociais, profissionais e sistemas 
de saúde (WHO, 2020; OPAS 2020). 

Sabe-se que a epidemiologia do vírus SARS-CoV-2 é trans-
mitido principalmente por meio de gotículas respiratórias e também 
pelo contato direto com pessoas infectadas ou indireto por meio das 
mãos, objetos ou superfícies contaminadas, por isso a importância do 
distanciamento social, uso de máscaras e higiene frequente das mãos 
(BRASIL, 2021; BRASIL, 2020).

Diante da transmissão rápida do vírus da COVID-19 entre vá-
rios países, a OMS, o Ministério da Saúde do Brasil, os Centros de 
Controle e Prevenção de Doenças de outros países e organizações in-
ternacionais recomendaram utilizar-se de planos de emergência, com 
medidas de biossegurança eficazes e distanciamento social (OLIVEI-
RA; LUCAS; IQUIAPAZA, 2021).

Um dos grandes desafios vivenciados pelos profissionais foi 
o desconhecimento da doença e a falta de Equipamento de Proteção 
Individual (EPI), sendo necessário o racionamento desses materiais 
por parte da equipe de dispensação e a reutilização dos mesmos para 
a equipe da linha de frente.

Muitos países ativaram planos de emergência e desenvolve-
ram diretrizes para controlar a doença e defender a saúde pública por 
meio de intervenções de distanciamento social, como suspensão de 
atividades escolares, restrições de viagens e confinamento domiciliar 
(SANTOS, 2020).

A pandemia de coronavírus SARS-Cov2 suprimiu as atividades 
presenciais de 91% dos estudantes no mundo todo (UNESCO, 2020). 
Até meados de abril de 2020, tinha projeções que apontavam que as 
medidas de controle da pandemia poderiam se prolongar por 2 ou 3 
meses. Contudo, as projeções científicas publicadas a partir desse mo-
mento pandêmico, mostrou a necessidade de ampliar os períodos de 
quarentena, e de que o retorno às atividades presenciais ocorra de for-
ma controlada, com vistas à mitigação de riscos de contágio (KISSLER 
et al., 2020). Essa nova realidade determinou o repensar do ensino su-
perior das Instituições de Ensino Superior (IES) para os próximos anos.

Diante do isolamento social pela pandemia da COVID-19, as 
IES na área de saúde tiveram o desafio de se readaptar, reinventar e 
aprender as novas formas de comunicação e cuidado em saúde. 
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A residência em saúde é um programa de pós-graduação lato 
sensu, caracterizado por ensino em serviço distribuído em 60 horas 
semanais, com dedicação exclusiva. O sistema de saúde conta com 
ações dos enfermeiros residentes nas ações, os quais integram na 
área de saúde no Programa de Residência Multiprofissional em Saúde 
do Adulto para o enfrentamento da doença na pandemia (BRASIL, 
2014; OLIVEIRA et al., 2020).

Os residentes de enfermagem estão entre os grupos mais vul-
neráveis por atuarem na linha de frente da COVID-19 e, por estar na 
maioria de suas práticas no atendimento das pessoas em enfrenta-
mento a doença, acarreta consequências emocionais e físicas à sua 
saúde perante a pandemia (BRASIL, 2007; OLIVEIRA et al., 2020). 

Contudo, frente a toda essa problemática, este estudo tem 
como objetivo relatar o impacto da pandemia na formação dos pro-
fissionais residentes de enfermagem do primeiro ano (R1) diante ao 
enfrentamento da COVID-19 no Hospital de Clínicas da Universidade 
Federal do Triângulo Mineiro (HC-UFTM).

Metodologia

O presente trabalho é de caráter descritivo, tipo relato de expe-
riência do primeiro ano da residência dos profissionais de enfermagem 
do Programa Multiprofissional em Saúde do Adulto (RIMS), realizado em 
saúde hospitalar realizado nos setores da neurologia, clínica médica, or-
topedia, unidade de terapia intensiva adulto, clínica cirúrgica, ortopedia 
e unidade de doenças infectoparasitárias no HC-UFTM no período do 
mês de março até o mês de novembro do ano de dois mil e vinte um.

Para aprofundamento e pesquisa acerca do tema, realizou -se 
busca nas edições atuais acerca da pandemia do Coronavírus no âm-
bito nacional e internacional. Os estudos foram oriundos de periódicos 
entre os anos de 1998 a 2020 nas bases de dados: Literatura Latino-A-
mericana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS via BVS), foram 
utilizados os seguintes Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) e, 
para a busca de dados: “equipe multiprofissional”, “pandemia”, “saúde 
mental”, “enfermagem”. O processo de reflexão iniciou -se com a leitu-
ra analítica dos artigos selecionados, seguido de leitura comparativa e 
crítica, discussão de vivências práticas nos cenários de atuação multi-
profissional que culminou com este trabalho teórico reflexivo.
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Resultados e Discussões

A pandemia do novo coronavírus rapidamente se estabeleceu 
como problema de saúde pública grave devido ao seu alto potencial 
de transmissibilidade e disseminação, o que mostrou uma demanda 
emergente com ocupação de leitos hospitalares em uma velocidade 
preocupante e envolvendo um cenário novo e desafiador (CUNHA et 
al., 2020).

Frente à essa pandemia, para uma adequada atuação da equi-
pe multiprofissional no manejo dos casos foi fundamental capacitação 
em biossegurança para obtenção de conhecimento técnico científico 
acerca dos EPI a serem utilizados no atendimento.

Conforme as notas técnicas do Ministério da Saúde, as medi-
das de prevenção e controle de infecções devem ser aplicadas nos 
serviços de saúde por todos os profissionais para evitar ou reduzir 
ao máximo a transmissão de microrganismos durante a realização de 
qualquer assistência à saúde (BRASIL, 2020). 

Uma outra preocupação na saúde pública durante a pandemia 
foi o aumento significativo de transtornos mentais, devido à mudan-
ça brusca de rotinas e atividades laborais frente ao combate do CO-
VID-19 (FIOCRUZ, 2020). 

As pandemias costumam acarretar mortes em massa num cur-
to espaço de tempo, o que traz efeitos adversos psicológicos, os quais 
estão cada vez mais evidentes em todo o mundo, com tendência de 
agravamento à medida que aumentam o número de infectados, óbitos, 
desempregos e medidas de quarentena (LEE et al., 2020; TAYLOR, 
2019).

Diante desse cenário, os profissionais de saúde foram grande-
mente impactados, necessitando se adaptar aos protocolos e novos 
procedimentos instituídos de forma repentina, muitas vezes trabalhan-
do com a escassez de EPI’s e de materiais, sendo exposto a risco 
de infecção. À vista disso, muitas pessoas sofrem repercussões psi-
cossocial que está associada à magnitude do problema e ao grau de 
vulnerabilidade da pessoa (CUNHA et al., 2020).

Uma pandemia tem consequências psicossociais decorrentes 
das mudanças na organização familiar, na capacidade e na forma do 
cuidar de si e de outros, na rotina trabalhista, nas atividades econô-
micas e na interação social. Os profissionais de saúde, por sua vez, 
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enfrentam um estresse adicional, pois se preocupam com a própria 
saúde e o risco de contaminação, com a saúde de seus familiares 
e colegas de trabalho, com a alta demanda de trabalho e com senti-
mento de solidão e incertezas, resultando em sentimentos como raiva, 
angústia e ansiedade (ORNELL et al., 2020).

O isolamento social trata-se de uma estratégia a qual foi aderi-
da pelo Ministério da Saúde entrando em vigência por todo o país para 
conter a propagação comunitária do vírus e preservar os grupos de 
riscos (WHO, 2020; OPAS 2020).

Além disso a rápida disseminação do novo coronavírus, as in-
certezas sobre o controle e sua gravidade, a imprevisibilidade acer-
ca do tempo da duração da pandemia e suas consequências, levan-
do à diversas sequelas mentais, mesmo em pessoas anteriormente 
bem. Esses indivíduos podem apresentar distúrbios agudos do estres-
se, irritabilidade, insônia, sofrimento emocional, transtornos de humor, 
sintomas depressivos, medo e pânico, além de ansiedade e estresse 
por causa de preocupações financeiras, frustação, tédio, solidão, falta 
de suprimentos e falta de comunicação (USHER; BHULLAR; JACK-
SON, 2020; ZANDIFAR; BADRFAM, 2020). 

Os transtornos de ansiedade, mentais e comportamentais vêm 
se tornando a doença do século do século e estão entre os dez mais 
prevalentes e impactantes na saúde pública do mundo perante o iso-
lamento social na pandemia, incidindo população de todas as idades, 
tornando-se um desafio crescente no campo da neurociência (WHO, 
2020; CHEN et al., 2019; FIOCRUZ, 2020). 

A pandemia vêm nos causando situações medo, não apenas 
na assistência aos pacientes contaminados com o COVID-19, mas 
também, com rotinas estressantes e exaustivas predispondo ao nosso 
cansaço físico e mental, no qual o maior foco no atendimento de qua-
lidade é também nos precaver com a contaminação.

Para amenizar os impactos e haver melhorias na gestão de 
recursos humanos e uso racional de EPI, é necessário realizar o ge-
renciamento de riscos com a utilização de ferramentas didáticas e a 
implementação de medidas baseadas em riscos de transmissão. As-
sim, pode-se proporcionar reorganização do ambiente quanto as boas 
práticas, avaliação e monitoramento de sintomas de pacientes, divisão 
de tarefas e de equipes assistenciais, também contribuindo para mini-
mizar a ansiedade e estresse.
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Considerações Finais

A pandemia de COVID-19, impôs inúmeros desafios e mudan-
ças bruscas para os profissionais de saúde, educação, políticas públi-
cas e para a população, como mudanças de hábitos, ajustes na vida 
pessoal, profissional e social, medos, como também inovou maneiras 
de enfrentamento dessa realidade.

Na Educação Superior soluções e estratégias inovadoras têm 
sido pensadas para reestruturar as atividades de ensino no país. Para 
isso, deve-se ter maior clareza acerca dos aspectos orientadores para 
as IES tomar essas decisões no intuito de ter maiores chances de 
acertos nessa trajetória, levando em consideração o conhecimento 
produzido e pelas condições de infraestrutura existentes nas institui-
ções, como também para os estudantes e professores.

Destarte, a vivência com a pandemia nos oportunizou a refle-
xão de que tais condutas de biossegurança se tornem hábito mesmo 
após o período da pandemia, uma vez que tais atitudes são imprescin-
díveis na prevenção e controle de infecções e na qualidade do cuidado 
do paciente e do profissional.

Referências

BRASIL. Ministério da Saúde. Ministério da Educação. Portaria 
interministerial nº 45, de 12 de janeiro de 2007. Dispõe sobre a Residência 
Multiprofissional em Saúde e a Residência em Área Profissional da 
Saúde e Institui a Comissão Nacional de Residência Multiprofissional 
em Saúde. Diário Oficial da União, Brasília, 12 jan. 2007.

BRASIL. Resolução nº 5 de 7 de novembro de 2014. Dispõe sobre 
a duração e a carga horária dos programas de Residência em 
Área Profissional da Saúde nas modalidades multiprofissional e 
uniprofissional e sobre a avaliação e a frequência dos profissionais da 
saúde residentes. Diário Oficial da União, Brasília, 7 nov. 2014. 
BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Nota Técnica 
GVIMS/GGTES/ ANVISA nº 07/2020 – Orientações para a 
prevenção da transmissão de COVID-19 dentro dos serviços de 
saúde (atualização 17/09/2021), 2020. Disponível em: <portal.
anvisa.gov.br/documents/33852/271858/ NOTA+T%C3%89CNICA+-
GIMS-GGTES-ANVISA+N%C2%BA+07-2020/f487f506-1eba-451f-
bccd06b8f1b0fed6> Acesso em: 30/03/2021.



115

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. 
Departamento de Análise em Saúde e Doenças não Transmissíveis. 
Guia de vigilância epidemiológica emergência de saúde pública de 
importância nacional pela doença pelo Coronavírus 2019 – covid-19 
[recurso eletrônico] / Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em 
Saúde. – Brasília: Ministério da Saúde, 2021.

CHEN, S.H., GU, L.J., YANG, Y.X., GUO, J.Y. GABA and 5-HT systems 
are involved in the anxiolytic effect of gan-mai-da-zao decoction. Front. 
Neurosci. 2019.

CUNHA, G. S. C; GUIMARAES, A. S. M; SANTOS, T. A.; FREIRE, 
L. B. V. Atuação da equipe multiprofissional em saúde, no cenário 
da pandemia por Covid 19. Health Residencies Journal, v. 1, n. 2: 
Pandemia COVID-19, 2020. Disponível em: < https://escsresidencias.
emnuvens.com.br/hrj/article/view/37> . Acesso em: 20 novembro 2021.

FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ (FIOCRUZ). Resultados da ConVid: 
pesquisa de comportamentos, 2020.

KISSLER, S. M.; TEDIJANTO, C.; GOLDSTEIN, E.; GRAD, Y. H.; LIPSITCH, 
M. Projecting the transmission dynamics of SARS-CoV-2 through the 
postpandemic period. Science, v. 368, n. 6493, p. 860-868, 2020. Acesso 
em: 20 novembro 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1126/science.
abb5793>

LEE, S. A.; JOBE, M.C.; MATHIS, A. A.; GIBBONS, J. A. Incremental 
validity of coronaphobia: Coronavirus anxiety explains depression, 
generalized anxiety, and death anxiety. Journal of Anxiety Disorders, 
v. 74, 2020. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/
article/pii/S0887618520300827?via%3Dihub>. Acesso em: 01 abril 
2021. 

OLIVEIRA, G. et al. Impacto da pandemia da covid-19 na formação de 
residentes em saúde. Brazilian Journal of Development. Curitiba, p. 
1-16, 2020. Disponível em: <https://www.brazilianjournals.com/index.
php/BRJD/article/view/20158>. Acesso em: 20 novembro 2021.

OLIVEIRA, A. C.; LUCAS, T. C.; IQUIAPAZA, R. A. O que a pandemia 
da covid-19 tem nos ensinado sobre adoção de medidas de 
precaução? Texto contexto - enferm, Florianópolis , v. 29, e20200106, 
2020 . Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_
arttext&pid=S0104-07072020000100201&lng=e n&nrm=iso>. Acesso 
em: 20 novembro 2021.



116

ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE (OPAS). Uso de álcool 
durante a pandemia de COVID-19 na América Latina e no Caribe: 
Brasília, 2020.

ORNELL, F.; SCHUCH, J. B.; SORDI, A. O.; KESSLER, F. H. P. 
“Pandemic fear” and COVID-19: mental health burden and strategies. 
Braz J Psychiatry, v. 42, n. 3, p. 232-235, 2020. Erratum in: Braz J 
Psychiatry, v. 42, n. 3, p. 333, 2020.

SANTOS, C. F. Reflections about the impact of the SARS-COV-2/
COVID-19 pandemic on mental health. Braz J Psychiatry, n. 42, v. 3, 
p. 329, 2020.

TAYLOR, S. The psychology of pandemics: preparing for the next global 
outbreak of infectious disease. Newcastle upon Tyne: Cambridge 
Scholars Publishing, 2019.

UNITED NATIONS EDUCATIONAL, SCIENTIFIC AND CULTURAL 
ORGANISATION (UNESCO) COVID-19. Educational disruption and 
response. Paris: Unesco, 30 July 2020. Disponível em: <http://www.iiep.
unesco.org/en/covid-19-educational-disruption-and-response-13363> 
Acesso em: 20 novembro 2021.

USHER, K.; BHULLAR, N.; JACKSON, D. Life in the pandemic: social 
isolation and mental health. J Clin Nurs, n. 29, v. 15–16, p. 2756–7, 
2020.

WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). Mental health and 
psychosocial considerations during the COVID-19 outbreak. 2020. 

ZANDIFAR, A.; BADRFAM, R. Iranian mental health during the 
COVID-19 epidemic. Asian J Psychiatry, v. 51, p. 101990, 2020.

http://www.iiep.unesco.org/en/covid-19-educational-disruption-and-response-13363
http://www.iiep.unesco.org/en/covid-19-educational-disruption-and-response-13363


SOBRE A ORGANIZADORA

Liliane Pereira de Souza

Doutora em Educação pela Universidade Estadual “Julio de Mesquita 
Filho” (UNESP/Rio Claro). Foi aluna do doutorado da Faculdade de 
Educação da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP, 2015). 
Mestra em Educação pela Universidade Federal de Mato Grosso do 
Sul. Possui graduação em Administração e Pedagogia. Especializa-
ção em Neuropsicopedagogia clínica. Especialização em Gestão de 
Políticas Públicas em Gênero e Raça. MBA em Gestão de Recursos 
Humanos. É avaliadora externa convidada da Comissão de Seleção e 
de Julgamento de Projetos de Extensão e Pesquisa da Universidade 
Estadual do Rio Grande do Sul (UERGS, CNPq e FAEPRGS) desde 
2016. É revisora do periódico Revista Docência do Ensino Superior da 
Universidade Federal de Minas Gerais. É professora universitária em 
cursos de graduação e pós-graduação. É pesquisadora desde 2005.



ÍNDICE REMISSIVO
B

Boas Práticas, 60

D
direito à educação, 11
direitos fundamentais, 11
direitos humanos, 11

E
Educação, 60
Educação Antirracista, 92
Educação de Jovens e Adultos, 
76
Educação que faz a diferença, 60
Enfermagem, 109
Ensino superior, 27
Equipe Multiprofissional, 109
Escola de Frankfurt, 43
Evolução, 76

F
Formação inicial e continuada, 27

G
Gênero e Sexualidade, 92

L
Livro Didático de Português, 92

M
marxismo, 43
materialismo histórico, 43
migrantes, 11
Movimentos sociais, 76

P
Pandemia, 109
Políticas educacionais, 76
Professor, 27

R
refugiados, 11

S
Saúde Mental, 109

T
teoria crítica social, 43




	_Hlk90153453
	_Hlk90153453
	_Hlk87953029
	_Hlk87913153
	_Hlk87897254
	_Hlk90154314
	_Hlk85213001
	_Hlk88386491
	_Hlk90153117
	_Hlk90210970
	_Hlk90210981
	_Hlk90210990
	_Hlk90211001
	_Hlk90211011
	_Hlk90211076
	Capítulo 1
	ACESSO À EDUCAÇÃO COMO DIREITO FUNDAMENTAL DOS REFUGIADOS: REFLEXÕES NA ROTA DOS 
	BÁLCÃS COM ENFOQUE SÉRVIO

	Natália Seipel Nikolić
	Marjorie Evelyn Maranhão Silva
	Diogo de Almeida Viana dos Santos

	Capítulo 2
	A FORMAÇÃO DE PROFESSORES NO BRASIL: ENTRE A GRADUAÇÃO E O DOUTORADO
	Maria Helena da Costa Bianchi
	Maria Lucivane de Oliveira Morais

	Capítulo 3
	A UTILIZAÇÃO DO MARXISMO E DA ESCOLA DE FRANKFURT NOS DIAS ATUAIS
	Bárbara Cristina Kruse
	Marcos Kruse
	Eliézer Alemida
	Luiz Alexandre Gonçalves Cunha

	Capítulo 4
	EDUCAÇÃO QUE FAZ A DIFERENÇA: A ATUAÇÃO DO TCE/AP NO LEVANTAMENTO DE BOAS PRÁTICAS EDUCACIONAIS EM REDES MUNICIPAIS DE ENSINO
	Terezinha de Jesus Brito Botelho
	Regiane Guedes Rodrigues
	Carina Baia Rodrigues
	Márcio da Paixão Barros
	Tainá Vieira Melo

	Capítulo 5
	Perspectivas e desafios da Educação de Jovens e Adultos na atualidade
	Neiziane Aparecida Martins Leocádio
	Orcione Aparecida Vieira Pereira

	Capítulo 6
	PRETO NO BRANCO: UM OLHAR SOBRE A INCLUSÃO RACIAL NAS EXPERIÊNCIAS ESCOLARES A PARTIR DO LUGAR DO NO LIVRO DIDÁTICO DE PORTUGUÊS
	Eduardo Oliveira Henriques de Araújo

	Capítulo 7
	RELATO DE EXPERIÊNCIA: PRIMEIRO ANO DA RESIDÊNCIA DE ENFERMAGEM EM SAÚDE DO 
	ADULTO NA PANDEMIA COVID-19

	Quenia Cristina Gonçalves da Silva
	Larissa Silva Souza 
	Andressa Moreira Marinho
	Uilma Santos de Souza
	Lidieine Gonçalves Kataguiri
	Thaise Machado Hercos
	Giselle Vanessa Moraes
	Nubia Tomain Otoni dos Santos
	Mariana Ferreira de Sousa Moreira Paiva
	Gianna Ribeiro Carvalho

	_Hlk90153453

