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RESUMO 

o objeto de estudo desse trabalho é a análise da concepção de política 

educacional de partidos políticos atuantes no cenário político brasileiro: PFL, PRN, 

PDT e PT. 

o trabalho foi subdividido em quatro partes. Na parte inicial é detalhado o 

quadro teórico que permeará a análise dos referidos partidos a partir de dois 

enfoques. O primeiro trata dos referenciais teóricos utilizados nos estudos acerca 

das políticas sociais e especificamente das educacionais. O segundo aborda a 

relação entre educação e trabalho no modo de produção capitalista. 

A segunda parte do trabalho é relativa aos pressupostos teóricos que 

embassam os partidos políticos: Neoliberalismo e Socialismo. Nela são delineados 

os pontos principais do conceito de educação de cada vertente. 

N a terceira parte são efetuadas considerações sobre os partidos adeptos do 

neoliberalismo (PFL e PRN) e do Socialismo (PT e PDT). São sintetizados os 

pontos principais dos programas desses partidos. 

Na última parte é procedida a análise da concretização de duas políticas 

educacionais: a do Governo Collor e a do Partido dos Trabalhadores nos 

municípios sob sua administração. 
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RÉSUMÉ 

L' objet d' étude du travail est l"analyse de la conception de la Poli tique 

educationelle de Partis Politiques qui opérent dans le quadre politique Brésilien: 

PFL, PRN, PDT ET PT 

Le travail a été divisé en quatre parts. D'abord c'est détaillé le quadre 

téorique que ira traverser l'analyse des partis cités a partir de deux points. Le 

premier 5' agit des rapports téoriques utilisé dans études autour des poli tiques 

sociaux et spécifiquement educationelles. 

En suite aborde la relation education et travail dans le mode de production 

capitaliste. 

La deuxieme part du travail est relatif aux présuppositions teoriques que 

fond les Partis Poli tique: Neolibéralisme et socialisme. c' est delinée les points 

principaux du concept d' education de chaque versant. 

La troisieme part 50nt fait considérations sur les Partis partisans aux 

libéralisme: PFL et PRN et au socialisme: PT et PDT. Sont sintentizer les points 

principaux des Programmes de ces Partis la. 

Enfin c'est procedée l'analyze du concretizacion de deux poli tiques 

educationellles: Du gouvernement Collor et les propostion du Parti des Ouvriers 

dans les municipes sur 50n gouvernement. 
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INTRODUÇÃO 

Nas últimas eleições presidenciais observamos o destaque dado às questões 

sociais no discurso de todos os candidatos que a disputavam. Apesar de haverem 

diferenças significativas, em termos de projeto de sociedade, entre os diversos 

partidos, o discurso de seus representantes não explicitavam claramente essas 

diferenças. 

A aparente uniformidade no discurso dos políticos brasileiros quando 

tratam das políticas sociais e em particular da educação foi o ponto que nos 

motivou inicialmente para realização do presente estudo. Entretanto, existe uma 

grande contradição entre a importância dada a ela em termos de discurso e a 

prática, isto é, a realidade educacional brasileira. 

Esta dissertação tem como objeto de estudo a análise da concepção de 

política educacional de partidos políticos que tiveram relevância na história 

recente do país. Estes foram selecionados por atuarem em IÚveis distintos: 

Federal, Estadual, Municipal e em termos teóricos. 

o Partido da Reconstrução Nacional tem a sua importância atrelada ao 

resultado das últimas eleições presidenciais. Apesar da sua inconsistência 

enquanto partido foi selecionado para que pudessemos avaliar a política 

educacional implantada no período em que Collor esteve na Presidência da 

República. 



2 

o estudo do Partido Democrático Trabalhista deve-se ao fato de ter 

implantado no Rio de Janeiro o controvertido projeto denominado CIEPs. A 

apropriação desse projeto pelo Governo Federal foi também decisivo para a sua 

seleção nesse estudo. 

A escolha do Partido dos Trabalhadores deveu-se ao seu crescimento no 

cenário político brasileiro, no decorrer dos últimos anos.(l) 

o Partido da Frente Liberal foi selecionado por ter em seus quadros um 

teórico que sintetiza as posições do partido acerca de um projeto de sociedade 

pautado nos ideários neoliberais. Além disso, Marco Maciel é sensível às questões 

educacionais conforme podemos observar em algumas de suas obras. 

A seleção dos partidos políticos a serem contemplados nesse estudo teve 

também como critério o fato de serem adeptos das vertentes neoliberal e 

socialista, tendo como referência o seu próprio discurso oficial.(2) 

Face aos objetivos dessa dissertação a dividimos em quatro partes. Na 

primeira parte foi detalhado o quadro teórico a ser utilizado na análise da 

concepção de política educacional dos partidos. O quadro teórico foi subdividido 

em dois ítens. Sob o título "Política educacional enquanto política social" é feito 

uma revisão da bibliografia que aborda o conceito de cidadania como categoria 

explicativa das políticas sociais. As limitações desse tipo de abordagem são 

demonstradas assim como a pertinência da utilização do referencial teórico 

marxista para a análise das mencionadas políticas. Nesse ítem são efetuadas 

considerações acerca do papel desempenhado pelos partidos políticos no interior 

da sociedade civil e na composição do Estado. 



3 

No ítem "Qualificação para o trabalho" são analisadas as transformações 

ocorridas no processo produtivo, oriundas dos impactos tecnológicos nos países 

periféricos, e a sua repercussão no sistema educacional requerido pela sociedade. 

Essa abordagem propiciará a verificação da incorporação ou não dos partidos 

políticos no que diz respeito a uma nova concepção de educação. 

A segunda parte trata dos pressupostos teóricos que embasam os partidos 

políticos estudados nessa dissertação. Essa parte é subdividida em três ítens. No 

ítem denominado "Neoliberalismo e educação" é situado o surgimento do 

neoliberalismo no contexto internacional, seus pressupostos principais, a 

apropriação desses pressupostos por políticos nacionais: Marco Maciel e Fernando 

Collor e a concepção de ambos acerca da educação. No segundo ítem "Socialismo 

e educação" são analisados os pressupostos teóricos que embasam o socialismo, o 

conceito de democracia e a proposta socialista de educação segundo Paulo Freire e 

Moacir Gadotti. 

No último ítem "Liberalismo e Socialismo" são analisadas a especificidade 

da concepção de educação de cada vertente. 

A terceira parte do trabalho, no seu primeiro ítem, contempla os partidos 

adeptos ao neoliberalismo e um breve histórico do liberalismo no Brasil. No 

segundo ítem são analisados os partidos socialistas e também é efetuado um 

histórico do socialismo no Brasil. O trabalhismo democrático do PDT faz parte 

desse ítem assim como considerações a respeito do surgimento desse partido. É 

explicitada, segundo as reflexões dos teóricos desses partidos, a viabilidade de um 



projeto socialista para a sociedade brasileira. O tópico final refere-se a uma síntese 

dos pontos principais contido nos programas dos partidos. 

Na quarta parte é retratada a política educacional do Governo Collor a 

partir da documentação oficial sobre os três IÚveis de ensino. Os seus projetos 

mais polêmicos, Sistema de Educação Tecnológica e Centro Integrado de Apoio a 

Criança - CIACs, são detalhados. Para analisarmos os CIACs tivemos que 

explicitar as diretrizes dos CIEPs com a intenção de verificar se as duas propostas 

são semelhantes. 

O outro ponto tratado nessa parte diz respeito a proposta de educação do 

Partido dos Trabalhadores. As diretrizes defendidas pelo governo paralelo são 

expostas assim como as suas críticas a política educacional do Governo Collor. É 

reproduzida a avaliação feita pelo partido das políticas desenvolvidas na área de 

educação, em suas 32 prefeituras e especificamente em Porto Alegre e Angra dos 

Reis. 
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NOTAS 

1. Esse processo culminou com a passagem de Lula para o 2°turno das eleições 
presidenciais de 1989 e também pela vitória do partido em diversos municípios. 

2. No caso específico do PDT, ele se autodenomina um partido adepto ao socialismo 

democrático. Esse fato pode ser questionado no que se refere a seu prática 
política. Entretanto, um questionamento desse tipo foge ao âmbito desse trabalho. 



Capítulo I 

A especificidade da educação 

COInO política social 
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a) Política educacional enquanto política social 

~ 

I 

A Política Social é um dos mecanismos do Estado de alocação e distribuição 

de valores. Estes recursos são extraídos de diversos segmentos sociais, em diferen-

tes proporções, através de tributação. No processo de elaboração e implantação de 

uma política "são muitas as forças envolvidas: 05 segmentos sociais, 05 estamentos 

tecno-burocráticos do Estado, o Congresso, a Presidência, 05 partidos, 05 

sindicatos, 05 movimentos sociais, 05 especialistas, não raro, suas corporações. É 

esse processo que define, em cada momento, como será a política social, que 

prioridades elegerá, qual será sua relação com a política econômica, qual a 

amplitude de seu alcance".(l) 

A distinção entre política social e política econômica é problemática na 

medida em que ambas compõem uma totalidade, ou seja, estratégias manipuladas 

pelo Estado. Entretanto, esta distinção ocorre na medida em que o Estado 

brasileiro tem privilegiado o investimento na política econômica em detrimento 

da política social. Além deste setor a sociedade é dividida nos demais: setor 

político, econômico, social e militar. Esses setores são distribuídos entre os 

governos estaduais nas suas secretarias e entre os governos federais nos seus 

ministérios. Nesta esfera o setor social é composto pelos seguintes ministérios: 

Saúde, Previdência Social e Assistência Social, Educação e Cultura e das 

comunicações. Esses ministérios são os instrumentos de execução do que 

denomina-se política social. Sendo assim, consideramos oportuno analisar a 

política educacional como um caso particular das Políticas Sociais. O estudo das 

Políticas Sociais tem sido realizado mais freqüentemente nos países de capitalismo 
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avançado onde após a segunda guerra mundial foi implantado o Estado de bem

estar social. Diferentes referenciais teóricos tem sido utilizados nesses estudos. (2) 

Tomaremos como ponto de partida o texto que se tornou um clássico no assunto, 

de T .H. Marshall denominado "Cidadania, classe social e status". Para o autor o 

conceito de cidadania e a análise de sua evolução são fundamentais para 

compreensão da Política Social. 

É bastante difundida a sua definição a respeito da cidadania enquanto o 

conjunto de direitos adquiridos pela humanidade ao longo dos séculos XVIII, XIX 

e XX. Estes direitos são denominados de civil, político e social e o seu surgimento 

correspondeu respectivamente a cada um dos séculos mencionados. Os direitos 

civis dizem respeito à liberdade individual, os direitos políticos estão relacionados 

a participação no exercício do poder e os direitos sociais referem-se a qualidade 

de vida dos indivíduos de acordo com os padrões mínimos estabelecidos na soci

edade. Para Marshall a concretização desses direitos ocorreu com a implantação 

do Estado de Bem-Estar-Social. 

O objetivo central do autor ao analisar a evolução da cidadania é o de veri

ficar o seu impacto sobre a desigualdade social. 

O conceito de cidadania é definido por Marshall da seguinte forma: 

"A cidadania é um status concedido aqueles que são membros 
integrantes de uma comunidade. Todos aqueles que possuem status são 
iguais com respeito aos direitos e obrigações pertinentes ao status" .(3) 

É ressaltado, entretanto, a substituição do status diferencial (relacionado a 

classe, função e família) pelo status uniforme da cidadania. Pois esse status ofe

receu o fundamento sobre o qual a estrutura da desigualdade foi edificada. Pode-
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mos dizer que o mencionado status surgiu com os direitos civis e que ele não era 

uma ameaça ao capitalismo. 

"Os direitos civis conferem a capacidade legal de lutar pelos 
objetivos que o indivíduo gostaria de possuir, mas não garante a posse 
de nenhum deles".(4) 

o conceito de cidadania do autor é baseado nas noções de status e contrato. 

Este último refere-se aos direitos e deveres do cidadão. 

Marshall afirma que "a cidadania impôs modificações no referido sistema 

de classe" (5) e completa o seu raciocínio afirmando também que "a cidadania e 

outras forças externas a ela têm alterado o padrão de desigualdade social".(6) 

Marcos Antônio Coimbra critica Marshall pelas seguintes razões: 

a) A sua análise acerca da evolução da cidadania é limitada na medida em 

que ele detêm-se especificamente na Inglaterra. Entretanto, Marshall não enfatiza 

que "o desenvolvimento da cidadania em muitos países não obedeceu aquela or-

dem secular"; (7) 

b) Marshall não explica os processos históricos que deram origem a afirma

ção de cada tipo de direito. Deve-se ressaltar que os direitos civis são parcial

mente explicados mas os direitos políticos e sociais não. Pois, "o estabelecimento 

de ambos termina por ser visto como um processo evolutivo, fundamentalmente 

linear e incremental" .(8) 

o conceito de cidadania também é utilizado por Wanderley Guilherme dos 

Santos como categoria explicativa da política social. Ele aborda essa problemática 
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a partir dos conceitos de acumulação e eqüidade. O primeiro conceito é definido 

como "as ações destinadas a aumentar a oferta de serviços e bens".(9) O segundo 

é definido enquanto "o ideal de reduzir ou extinguir os desequilíbrios sociais" .(10) 

As políticas sociais são classificadas por ele da seguinte forma: 

a) Políticas preventivas são aquelas que deveriam produzir "o mínimo de 

desigualdade social". (11) A educação é colocada nesse grupo; 

b) Políticas compensatórias são aquelas destinadas a "remediar os desequi

líbrios gerados pelo processo de acumulação"; (12) 

c) Políticas sociais "strictu sensu" são aquelas que "ao menos em intenção 

visam a redistribuição de renda e benefícios sociais" .(13) 

O autor afirma que os conceitos de acumulação e eqüidade não são confli

tantes na medida em que a distribuição de bens e serviços auxiliam a acumulação. 

Mas é enfatizada a necessidade de reformulação entre a eqüidade e a acumulação 

para se ingressar na cidadania universal. Essa reformulação implicaria na realiza

ção do valor justiça social. 

Wanderley Guilherme dos Santos e Marshall afastam-se de uma concepção 

realista acerca da política social. Entende-se por concepção realista aquela que 

concebe a política social, incluindo a educacional, no contexto global das políticas 

adotadas pelos detentores de hegemonia no interior do Estado, definidas por 

uma determinada classe ou facção de classe hegemônica. A esse respeito Evaldo 
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Vieira, no texto "Estado e Política Social", retomando a teoria política de Gramsci, 

acrescenta que as políticas sociais hegemônicas: 

"Realizam-se por meio de direção intelectual e moral do grupo 
dominante, juntamente com a direção exercida pelo Estado e pelo 
Partido, acaso nele representado. As chamadas instituições de bem
estar-social, responsáveis pela reprodução da concepção de mundo 
hegemônico são os instrumentos de imposição dessas políticas sociais" 
(14) 

Guilhermo O'Donnel aborda a questão da cidadania de maneira diferente 

de Wanderley Guilherme dos Santos e de Marshall. A cidadania é analisada por 

O'Donnel como o fundamento do Estado Capitalista. Esse fundamento, entre

tanto, é considerado uma abstração que fundamenta a dominação. 

"Como postulação de uma igualdade abstrata que seria o fun
damento do Estado, a cidadania é a negação de dominação na sociedade. 
A cidadania é a máxima abstração possível ao nível político. Todo 
cidadão, independente de sua posição de classe, recorre a formação do 
poder estatal corporificado no Direito e nas instituições. Com isto tal 
abstração converteu-se em um fundamento de um poder voltado à 
reprodução da sociedade e da dominação de classe que a articula".(15) 

o autor ressalta que a cidadania contribui para a reprodução das desigual

dades existentes na sociedade. Pois, a cidadania é um critério excludente na me

dida em que alguns indivíduos preenchem os "requisitos" para serem considera

dos cidadãos. Mas o restante vive na marginalidade. Reverter esse caráter domi

nador da cidadania implica no resgate dos marginais. No momento em que esses 

indivíduos se conscientizarem que devem ter os mesmos direitos daqueles que 

são considerados cidadãos eles vão pressionar o Estado para tal reconhecimento. 

Desta forma, a cidadania conduz à organização política dos indivíduos. Sendo 

assim, o conceito de cidadania deve ser analisado tendo em vista esse duplo as

pecto: fundamento da dominação e também como um mecanismo que conduz à 

participação política. 
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Para compreendermos a noção de política social devemos abordar, além do 

conceito de cidadania, o conceito de Estado de Bem-Estar-Social. Considero rele

vante analisar as circunstâncias históricas em que este Estado surgiu assim como 

as suas especificidades. 

o conceito de Estado de Bem-Estar-Social delineou-se inicialmente na Ingla

terra a partir da 2a. guerra mundial quando foi debatido o primeiro relatório Be

veridge (1942). Neste relatório foram aprovadas providências no campo da saúde 

e da instrução, para garantir serviços idênticos a todos os cidadãos, independen

temente de sua renda. Este é "o princípio fundamental do Estado de Bem-Estar

Social: independentemente de sua renda, todos os cidadãos, como tais, tem direito 

de ser protegidos -com pagamento de dinheiro ou serviços - contra situações de 

dependência de longa duração (velhice, invalidez ... ) ou de curta (doença, desem

prego, maternidade ... )" .(16) 

A análise de Marshall a respeito do Estado de Bem-Estar-Social é realizada 

em dois níveis: 

1. "experiência real dos fatos objetivos do mecanismo social e o modo pelo qual 

funciona". (17) 

2. "nível de percepção subjetiva do sistema por parte dos indivíduos" .(18) 

Este último nível se relaciona com a questão do consenso. O autor o define 

da seguinte forma: 
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"Refiro-me a um acordo quanto ao sigIÚficado das 
medidas e instituições que nos interessam juntamente com a 
aprovação defiIÚtiva delas com os elementos vitais do 
sIstema social ... "(19) 

Marshall afirma que a realização de um estudo comparativo de Estado de 

Bem-Estar-Social é mais fácil no primeiro nível do que no segundo. 

o autor adverte que ao buscarmos um sigIÚficado para o termo Estado de 

Bem-Estar-Social "devemos incluir todas as medidas que tem sido adotadas para 

influenciar, interferir e ultrapassar o livre jogo das forças de mercado no interesse 

do bem-estar-social..." .(20) 

As condições que propiciaram o surgimento do Estado de Bem-Estar-Social 

são descritas por Marshall da seguinte forma: 

"O Estado de Bem-Estar-5ocial nasceu num mundo de austeridade 
- de racionamento, controle de preços, aluguéis tabelados e casas 
requisitadas para dar abrigo aos desabrigados. Não que essas restrições 
fossem consideradas boas em si mesmas e elementos desejáveis na nova 
ordem social. Algumas talvez e outras não. Mas elas ofereciam, como 
uma base para a legislação do bem-estar-social ... "(21) 

Na década de 50 desaparece a sociedade de Austeridade e surge a socie

dade afluente na Inglaterra. Começam a ser feitas algumas críticas ao Estado de 

Bem-Estar-Social. Essas críticas baseavam-se na concepção de que o aumento real 

da renda só era defendido em tempos de escassez. 

"Os principais objetivos do ataque eram o princípio da univer
salidade no seguro social e as disposições de determinados serviços 
assistenciais grátis para todos". (22) 
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Marshall enfatiza que os princípios básicos do Estado de Bem-Estar-Social 

não são abandonados. Mas ressalta a necessidade de um novo modelo. 

A característica central da sociedade afluente é um elevado nível de produ

ção e conseqüentemente de consumo. A sociedade afluente e o Estado de Bem-Es

tar baseiam-se em princípios contraditórios: aquisitividade e legitimidade. O au

tor assinala a crise do Estado de Bem-Estar-Social sem deter-se profundamente 

nas causas que levaram ao referido acontecimento. Sendo assim, considero opor

tuno realizar algumas observações a respeito da mencionada crise. 

O Estado para desempenhar o seu papel de redistribuidor de renda tem que 

contar com grande arrecadação e também taxação sobre o capital. Mas essa arre

cadação, muitas vezes, não é suficiente para cobrir os gastos necessários aos bene

fícios sociais. Esse fato ocorreu no final da década de 60 nos Estados Unidos, 

Grã-Bretanha, Suécia, etc... Esses países aumentaram as suas despesas governa

mentais mais do que a entrada de capital o que acabou provocando a crise fiscal 

do Estado. Então, alguns Estados são obrigados a limitar a intervenção assisten

cial. Esses elementos tem feito com que se fale na crise do Estado Assistencialista 

e no seu possível desaparecimento. 

Retomaremos, a seguir, as considerações de Marshall no que diz respeito 

aos antecedentes que propiciaram o surgimento do Estado de Bem-Estar-Social. 

O autor sustenta a tese de que o final do século XIX marcou o início do Es

tado do Bem-Estar-Social. As condições de vida da população eram péssimas. 

Esse fato exigiu uma "reavaliação dos direitos do cidadão e das obrigações do Es

tado para com este". (23) 
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Havia divergências, entretanto, sobre o grau de responsabilidade do Esta

do. Marshall identifica três escolas de pensamento: Socialista Autêntica, Refor

mista e Conservadora. Iremos nos deter apenas na escola socialista a partir da 

divergência ocorrida entre os seus membros. Eles debatiam a respeito da postura 

que os socialistas deviam tomar frente as políticas sociais. Havia um grupo que 

sustentava a rejeição dessas políticas na medida em que as consideravam 

paliativas das distorções do próprio sistema capitalista. A eliminação deste era o 

único objetivo aceitável para qualquer política. Havia outro grupo que era 

favorável à política social tendo em vista que esta humanizava o Capitalismo 

apesar de não destruí-lo. Esse debate continua sendo realizado hoje em dia e nos 

remete a complexidade da problemática da igualdade no Estado de Bem-Estar

Social. A seguir pretendemos expor uma abordagem esclarecedora e diferente da 

de Marshall acerca da problemática citada. 

Patyara Amazoneida P. Pereira no texto "O Estado de Bem-Estar e as con

trovérsias da igualdade" enfatiza que o Estado de Bem-Estar caracteriza-se por 

uma acentuada intervenção na sociedade. Entretanto, a mencionada intervenção 

tem como suporte alguns valores liberais: igualdade, cidadania e democracia. 

Contudo, não podemos problematizar a respeito da finalidade do surgimento do 

referido Estado: garantir a eficácia do Capitalismo. A autora afirma que a igual

dade social defendida no Estado de Bem-Estar-Social é uma igualdade merito

crática, isto é: igualdade de oportunidades disponíveis de acordo com o esforço 

de cada um. Essa igualdade serve para justificar as desigualdades apesar das ca

racterísticas aparentemente humanitárias desse Estado. O modo de produção ca

pitalista fundamenta-se na desigualdade, sendo assim, a existência do Estado de 
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Bem-Estar-Social baseia-se em administra-la eficazmente, isto é, "visando mantê

la dentro de limites econômicos e político, socialmente aceitáveis ... " .(24) 

Mediante essas afirmações a autora nos coloca uma questão pertinente. Ela 

indaga se a intervenção do Estado junto às desigualdades sociais resulta num re

curso a favor ou contra elas? Para encaminhar a análise desta questão é explici

tado o conceito de Estado utilizado. Ela enfatiza que ao falar de Estado está se 

referindo a um modelo de dominação mas critica as visões simplistas inclusive o 

reducionismo marxista. É ressaltado que uma abordagem marxista não reducio

nista deve mencionar que o Estado Capitalista impõe compromissos com todos os 

membros da sociedade. Nega-se a concepção de um Estado que esteja a "serviço" 

de uma determinada classe. Pois, existem divergências no interior dos próprios 

setores dominantes. Este fato acarreta uma confrontação política das distintas fac

ções do capital. A hegemonia de uma facção de classe no interior do Estado pode 

ser conquistada mediante a realização de alianças políticas. O Estado enfrenta 

problemas na compatibilização dos interesses do conjunto dos capitalistas. 

A partir das próprias contradições existentes no interior do Estado pode-se 

perceber também as contradições relativas à questão da igualdade como categoria 

básica justificadora das políticas sociais" .(25) 

Rousseau foi um dos primeiros pensadores que problematizou sobre a rela

ção entre os conceitos de igualdade e liberdade. Entretanto, ele privilegiou a 

igualdade jurídica. Isso ocorre na medida em que é assinalado a existência de 

duas espécies de desigualdade: natural e formal. O reconhecimento destas desi

gualdades "exige a aplicação do critério de mérito e das condições pessoais na sua 

efetivação" .(26) 
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Patyara Amazoneida P. Pereira afirma que aí está o germe da concepção de 

igualdade de oportunidades que é bastante difundida no modo de produção capi

talista. 

Marx discorda radicalmente desta concepção de igualdade. Esse aspecto 

pode ser verificado através de sua crítica ao Direito. A sua defesa ao Direito desi

gual é baseada no fato de que os homens são desiguais. 

Para Marx, a liberdade e a igualdade são dois lados da mesma moeda pois 

esta problemática só seria resolvida com a supressão da sociedade dividida em 

classes. A respeito do conceito de igualdade de Marx a autora esclarece o seguin

te: 

a igualdade de que fala Marx é aquela conquistada 
historicamente, condicionando a extinção da propriedade dos meios de 
produção, o fim da exploração e a abolição das classes" .(27) 

Esta concepção de igualdade tal como é formulada por Marx não se concre

tizou historicamente. Entretanto, ela nos assinala "a falsidade do postulado de 

igualdade até hoje defendido no capitalismo mundial" .(28) 

Conforme explicitamos, a abordagem da autora acerca da problemática da 

igualdade no Estado de Bem-Estar-Social difere da adotada por Marshall e além 

disso nos possibilita o aprofundamento nas críticas a esse autor. Sendo assim, re

tomaremos o seu conceito de política social. 

Marshall conceitua a política social enquanto tia política dos governos rela

cionadas a ação que exerça um impacto direto sobre o bem-estar dos cidadãos ao 

proporcionar-lhes serviço ou renda" .(29) Conforme foi explicitado anteriormente, 

uma concepção realista a respeito da política social e conseqüentemente da políti-
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ca educacional tem que abordar a composição do Estado, isto é: a organização de 

grupos hegemônicos no seu interior. Pois, essa correlação de forças é determi

nante na adoção de uma determinada política social. A definição acima além de 

tratar o governo como um espaço homogêneo (e nós sabemos que não é, na medi

da em que há divergências políticas, ideológicas, de interesse, etc ... ) também 

mascara o conflito de classes existente nas sociedades capitalistas. 

Vanilda Paiva no texto "Estado, Sociedade e Educação no Brasil" afirma que 

a idéia de que a política educacional contribui para a reprodução social é ampla

mente aceita no meio acadêmico. A autora problematiza, entretanto, o fato de que 

a referida política responde diretamente aos interesses e as realidades do capital. 

Na medida em que esses interesses são divergentes e até mesmo contraditórios há 

conflitos entre a orientação adotada pelo Estado, capitalista genérico e os interes

ses específicos dos capitalistas individuais ou mesmo de facções importantes do 

capital. Ocorre então, uma confrontação política das suas distintas facções. 

Através de alianças políticas é conquistada a hegemonia por uma determinada 

facção de classe no interior do Estado. A autora ilustra essa afirmação mencio

nando que a política educacional promovida pelo capital industrial deve ser no

toriamente distinta daquela resultante da hegemonia do capital financeiro. O Es

tado enfrenta problemas na compatibilização dos interesses do conjunto dos capi

talistas. 

Citando Clauss Offe, Paiva afirma que além das necessidades do capital, o 

Estado através das políticas sociais, tem que compatibilizá-las com as necessidades 

do trabalho. Essa compatibilização é precária já que o conflito entre capital e 

trabalho não é resolvido nessa instância. O Estado tem que conciliar dois aspectos 

contraditórios: a busca da legitimidade junto as massas e acumulação de capital. 
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Paiva critica não só as teorias economicistas como as reprodutivistas muito 

difundidas na década de 70. A primeira caracteriza-se por interpretar as medidas 

e reformas no setor educacional privilegiando o enfoque econômico. Denunciava 

a tecnocracia na medida em que esta adequava o planejamento educacional à 

qualificação da força de trabalho para ser consumida pelo capital. A segunda in

terpreta a educação como um mecanismo de reprodução social; além de conside

rar a qualificação para o trabalho, privilegia também o seu aspecto cultural, polí

tico e ideológico. Nesta concepção o Estado, através da política educacional visa 

igualmente preservar e fortalecer a dominação de classe. As duas concepções, se

gundo a autora, eliminaram a contradição e portanto, a dialética do processo 

educativo. Paiva assinala que a partir do referencial teórico gramsciano não é 

possível analisar a política educacional abordando exclusivamente as suas 

relações com a produção de acordo com a abordagem economicista, como 

também fora do contexto da confrontação entre as distintas classes sociais. 

Gramsci considera a organização escolar como um dos meios mais eficazes 

para assegurar a tradição e consolidar a hegemonia de uma classe sobre as outras. 

Entendendo-se por hegemonia não apenas um sistema de dominação e sim o pro

cesso pelo qual a classe dominante impõe um consenso, sua direção na esfera das 

idéias por meios muitas vezes pacíficos, entre eles a educação. O autor atribui à 

escola e a outras instituições da sociedade civil a dupla função estratégica de 

conservar e minar as estruturas capitalistas. A organização escolar é um dos ca

nais em que se dá a difusão ideológica; não apenas da classe dominante como 

também da classe dominada quando ela, através dos intelectuais orgânicos, 

formulam uma contra-ideologia. 
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A partir das considerações de Gramsci a autora enfatiza o seguinte: 

"A educação serve à reprodução social, mas nela se refletem as 
contradições da sociedade de que é parte e ela mesma contribui para 
reproduzi-las e por vezes acirrá-las. A reprodução está vinculada 
diretamente ao espaço político (maior ou menor) aberto pelo 
desdobramento de suas contradições".(30) 

Para compreendermos a política educacional devemos enfatizar a função 

desempenhada pela educação enquanto um mecanismo de criação e/ou reforça

mento da legitimidade dos sistemas políticos. Pois, através da educação ocorre a 

inculcação ideológica, isto é, são transmitidos os valores necessários a manutenção 

do status quo. A ideologia veiculada através da educação não é sempre a mesma; 

isto é, ela é histórica. 

A inculcação ideológica, que ocorre através da educação, transforma-se de 

acordo com as modificações da correlação de forças na luta pela hegemonia na 

sociedade civil. Num determinado momento histórico, a ideologia veiculada pelo 

Estado através da Educação, pode visar o combate as contra-ideologias formuladas 

pela classe dominada. 

A política educacional é uma forma de intervenção do Estado através do 

qual a classe dominante pode buscar obter ou ampliar a legitimidade do sistema 

político. Esse processo serve de base a sua dominação. Ressaltando-se, entretanto, 

a historicidade do mencionado processo, a política educacional sofre enorme im

pacto de conjuntura. 
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"Se O regime se redefine politicamente, muda as regras do jogo, 
busca novos instrumentos para a preservação da hegemonia político
cultural da classe dominante, necessariamente ele revê a sua política 
educacional" .(31) 

A tentativa de obtenção de hegemonia e legitimidade do sistema de domi-

nação não se manifesta apenas através de medidas repressivas ou concessões po

líticas mas também em reformas e rearranjos no setor educacional. Convém ex

plicitar, entretanto, que a trajetória percorrida por uma Política Social nem sempre 

é linear, ou seja, contém avanços e retrocessos, desvios e contradições. Desta 

forma, recusa-se a concepção de um Estado Diabólico, isto é, invariavelmente bem 

sucedido. É através da percepção desses movimentos dialéticos com efeitos não 

programáveis que é possível desvendar fatos e processos que a primeira vista nos 

parecem incompreensíveis, pois, determinadas políticas podem ter efei-

tos/resultados opostos aos objetivos pelos quais foram planejados. Possibilitando 

em alguns casos a classe dominada uma visão crítica da realidade. Deve-se 

também levar em conta a contradição existente entre o discurso legal e a prática 

das medidas adotadas no setor educacional em decorrência da complexidade 

social. Qual o objetivo das políticas sociais nas sociedades capitalistas? A 

manutenção pelo Estado de um padrão mínimo de vida a ser garantido para 

todos os seus cidadãos. Este padrão refere-se basicamente a educação, saúde, 

habitação e previdência. 

Podemos problematizar a respeito do diferente grau de atendimento do que 

corresponde nas diferentes sociedades o referido padrão mínimo de vida. Isto 

significa que há uma grande diferença em termos qualitativos e quantitativos nas 

políticas sociais dos Países Centrais para a dos Países Periféricos. Existem 
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sociedades com níveis semelhantes de desenvolvimento econômico e diversidade 

entre si quanto às mencionadas políticas. 

"Esta diversidade está relacionada as seguintes variáveis: grau de 
centralização governamental, estratificação, mobilidade social, grau de 
organização da classe trabalhadora, idade da população e situação dos 
militares·'.(32) 

Convém enfatizar, entretanto, que o desenvolvimento econômico é um fator 

subjacente e não determinante dos gastos nas políticas sociais. Devemos abordá

las a partir de sua dimensão política, isto é, a natureza do processo político de sua 

formulação, descartando-se a conexão imediata entre as necessidades básicas e a 

política social. Em caso contrário acabaríamos por perceber nas políticas sociais a 

capacidade de humanizar o capitalismo. Essa visão na realidade não se afasta da 

teoria liberal, conforme verificaremos nesse trabalho. Diferentemente desta 

abordagem, devemos analisar a política social a partir de uma perspectiva que 

suspeita do caráter necessário de determinada medida estatal e abordando o 

domínio da política enquanto um espaço de escolha e vontade. 

Ressaltamos a importância de abordarmos a composição do Estado ao 

pretendermos estudar a política social. Então, acreditamos ser oportuno realizar 

algumas considerações acerca do papel que os partidos políticos desempenham 

não só especificamente na composição do Estado mas na sociedade de uma 

maneira geral. 

Dermeval Saviani, ao explicitar o referencial teórico por ele adotado no 

livro "Política e educação no Brasil", utilizou o conceito de partido de uma 



maneira ampliada. O autor estabelece a distinção entre partidos ideológicos e 

partidos políticos a partir das considerações de Gramsci a esse respeito. 

"Sob o conceito de partido ideológico se agrupa o conjunto dos 
aparelhos e organizações intelectuais, tais como a imprensa, as editoras, 
círculos, clubes, igrejas, associações culturais, profissionais ou 
comunitárias, entidades de benemerência, as escolas públicas e privadas 
de diferentes tipos e níveis, etc ... " .(33) 

Conforme é exposto, os partidos ideológicos consistem na própria base da 

sociedade civil. Estes partidos, diferentemente dos partidos políticos, se relacio

nam de forma indireta com a sociedade política. Entretanto, a mediação entre os 

partidos ideológicos e a sociedade política é efetuado, pelos partidos políticos. 

"O partido político é o organismo da sociedade civil que se 
relaciona diretamente com a sociedade política, visando a posse, controle 
ou fiscalização do aparelho govemamental...".(34) 

Os partidos políticos são representados diretamente no Parlamento. 

Norberto Bobbio também define os partidos de uma forma abrangente. 

"Na noção de partido entram todas as organizações da sociedade 
civil surgidas no momento em que se reconheça teórica ou praticamente 
ao povo o direito de participar na gestão do poder político ... "(35) 

Entretanto, em decorrência dos objetivos específicos desta dissertação, pre

tendemos limitar a discussão às funções desempenhadas pelos partidos políticos 

na sociedade. Ressaltamos que na atualidade eles são uma instituição de grande 

importância, independente do regime político adotado. Os partidos políticos 

constituem um elemento básico na configuração dos diferentes Estados. 
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Bobbio assinala que os partidos políticos desempenham duas funções. A 

primeira delas é denominada de questionamento político da sociedade e a se

gunda diz respeito à participação das massas no processo de decisões políticas. 

Bobbio esclarece a respeito das mencionadas funções da seguinte forma: 

"À função de transmissão do questionamento político pertencem 
todas aquelas atividades dos partidos que têm como escopo fazer com 
que ao IÚvel de decisão sejam tomadas em consideração certas 
necessidades da sociedade. Por outro lado, ao momento da participação 
no processo político pertencem atos como a organização das eleições, a 
nomeação de pessoal político e a competição eleitoral; através disso, o 
partido se constitui sujeito de ação política e é delegado para agir no 
sistema a fim de conquistar o poder e governar ... "(36) 

A distinção entre os partidos políticos existentes na sociedade ocorre de 

acordo com a maneira que eles priorizam cada uma dessas funções. Conseqüen

temente as suas propostas de políticas sociais devem estar comprometidas com 

essas prioridades. Entretanto, pretendemos verificar se, em termos de discurso, 

ou seja, a partir da análise das propostas de política educacional, é possível 

diferenciar os dois tipos de partidos descritos por Bobbio. Num primeiro 

momento temos a impressão que a maioria assume a função de transmissão do 

questionamento político em decorrência da ênfase dada às questões sociais, e 

particularmente à educação, em seus discursos. 

A Política Social no capitalismo possui segundo Poulantzas duas determi

nações. A determinação econômica ocorre a partir da necessidade de reprodução 

da força de trabalho e do capital. A determinação política é a condição para a 

reprodução da dominação e relaciona-se ao conceito de cidadaIÚa. De acordo 

com Offe a função principal das políticas sociais é defiIÚr, através de regulação 

política, os indivíduos que podem ou não tornar-se trabalhadores assalariados. 

Apesar de Poulantzas e Offe apresentarem posições diferentes acerca da política 

social (37) ambos fornecem elementos para análise da relação entre educação e 

produção. 
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b) Qualificação para o trabalho 

o desenvolvimento do capitalismo tem ocasionado profundas transforma

ções nas relações entre o homem e o trabalho. Essas transformações estão relaci

onadas com a introdução crescente de tecnologia no processo produtivo. Os im

pactos dessas transformações nos trabalhadores é significativo, apesar de não 

existir consenso sobre o seu reflexo nas habilitações requeridas. Vanilda Paiva 

analisa esse fato a partir das quatro teses que se referem a qualificação média do 

trabalhador no capitalismo contemporâneo: tese de desqualificação, tese de 

requalificação, tese da polarização das qualificações e tese da qualificação absoluta 

e da desqualificação relativa. A autora defende a tese da requalificação na 

medida em que considera que o capitalismo eleva a qualificação média da força de 

trabalho. A política educacional deve visar a formação geral dos trabalhadores: 

capacitando-os para o engajamento no processo produtivo e também para as exi

gências da sociedade moderna. Realizaremos a seguir algumas considerações 

acerca da qualificação para o trabalho e do seu vínculo com as políticas 

educacionais implantadas. Para concretizar esse objetivo procederemos da 

seguinte forma: 

- Inicialmente, analisaremos o contexto em que ocorre a introdução de 

novas tecnologias. 

- Posteriormente, verificaremos a especificidade do impacto das novas 

tecnologias em países periféricos. 

- Finalmente, analisaremos a relação entre o sistema educacional e o sistema 

ocupacional. 
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As relações entre educação e trabalho devem ser analisadas a partir das 

mudanças ocorridas no processo produtivo, isto é; das inovações tecnológicas. As 

mencionadas inovações são resultantes dos avanços da ciência em nossos dias. 

Elas afetam as rotinas de trabalho dos setores primário, secundário e terciário 

e conseqüentemente alteram as atribuições dos trabalhadores em seus postos de 

trabalho. Deve-se ressaltar, que o setor secundário foi objeto de um maior número 

de estudos sobre o tema. Em contrapartida, dispõe-se de poucas pesquisas sobre o 

impacto das novas tecnologias nos setores primário e terciário no que diz respeito 

às transformações no trabalho concreto. Mesmo havendo carência de estudos a 

esse respeito é unânime que o mundo do trabalho vem sofrendo transformações. 

Consideramos relevante situar o contexto em que ocorre a introdução 

de novas tecnologias no processo produtivo. Esse acontecimento se inicia no 

final dos anos 70 e se acelera no início dos anos 80. A sociedade brasileira 

vi via um momento marcado pela crise econômica, transição política e 

fortalecimento do movimento sindical. 

A introdução das novas tecnologias de base microeletrônica é apontada por 

Laís Abramo como "um fator de grande importância para o sucesso da recon

versão exportadora, estratégia para enfrentar a crise que afetou duramente a 

economia do país no início dos anos 80"(38). Pois, a recessão ocasionava uma 

contração da demanda interna e a ampliação do mercado externo pela indústria 

brasileira passa a ser o centro da política econômica. A adequação da indús

tria nacional aos novos padrões internacionais de competitividade implicava na 

adoção de novas tecnologias tendo como objetivo o aumento da qualidade, a 

precisão e a flexibilidade da produção. Entretanto, "é necessário assinalar que a 



27 

crise recessiva no começo da década de 80 teve um impacto duplo e contraditório 

sobre a modernização das empresas. Ao mesmo tempo em que retardou a introdu

ção das novas tecnologias, em função da queda dos investimentos e das conse

qüentes dificuldades para a aquisição de novos equipamentos, aumentou a neces

sidade de buscar novas formas de elevar a produtividade" (39). 

A demissão massiva de trabalhadores é apontada como uma das conse

quências do processo de introdução de novas tecnologias nos setores mais dinâ

micos da economia. Os mencionados setores são justamente aqueles que possuí

am uma organização sindical forte. Segundo Laís Abramo, as outras consequên

cias desse processo são: a reorganização da produção e a flexibilização do uso da 

força de trabalho. Esse aspecto também é abordado por Vanilda Pai va quando ela 

afirma que a flexibilização do trabalho ocorre tanto no setor secundário como no 

terciário. A autora entende por flexibilização o fato dos limites entre o trabalho e o 

não trabalho se tornarem elásticos o que resultará num maior tempo livre do 

trabalhador e na despadronização dos contratos de trabalho. 

A incorporação significativa das novas tecnologias ocorre num momento 

em que o volume de empregos se encontrava muito baixo em relação aos anos an

teriores. Laís Abramo avalia que "isso deu aos empresários uma liberdade maior 

para efetuar suas estratégias de modernização ao mesmo tempo em que suscitou 

um tipo específico de reação dos trabalhadores" .(40) 

A introdução das novas tecnologias não foi impulsionada apenas por fa

tores exógenos. Paiva estabelece a relação desse processo com as mudanças 

ocorridas na última década no padrão de uso e controle da força de trabalho. 
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É ressaltado que ainda não se configurou um novo modelo de relações de 

trabalho e também ainda não foi estabelecido um novo paradigma tecnológico. 

Isto acarreta a coexistência de políticas de gestão de mão de obra distintas do 

Taylorismo - Fordismo e outras que acentuam características desse modelo. 

A difusão de novas tecnologias no Brasil é considerada baixa quando com

parada a dos países desenvolvidos. Convém ressaltar que a introdução das novas 

tecnologias não é um processo que ocorre simultaneamente em todas as empre

sas. Existe, também, uma heterogeneidade tecnológica no interior das empresas, 

inclusive naquelas voltadas para a exportação, isto é; convivem tecnologia de 

ponta e práticas "atrasadas" de rotinas de trabalho. A especificidade do impacto 

das novas tecnologias em países periféricos fica assinalada. Podemos ilustrar tal 

afirmação a partir da análise dos efeitos dessas transformações para o setor ter

ciário na economia brasileira. 

o crescimento do setor terciário tem causas diferenciadas nos países cen

trais e em países periféricos. No primeiro caso, ele reflete o avanço tecnológico e, 

no segundo caso está relacionado à estagnação do setor produtivo da economia 

em decorrência do período recessivo que afetou esses países na década de 80. A 

expansão do setor terciário é explicada pelos seguintes fatores: necessidade 

crescente de informações para a tomada de decisões, velocidade no acesso às 

informações e necessidade de aumento na produtividade das atividades 

administrativas. O setor terciário apresenta maior absorção da força de 

trabalho do que os setores primário e secundário. Tal fato é reflexo da sua grande 

flexibilidade em absorver força de trabalho gerando aumento de empregos. Em 

contrapartida, houve uma redução na produtividade do trabalho. O aumento de 

empregos na década de 80, pode ser explicado pelo aumento do funcionalismo 
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público. A mencionada expansão não proporclOna salários elevados ao conjunto 

dos trabalhadores empregados no setor. Existe um número reduzido de pessoal 

qualificado com remuneração elevada e um grande número de pessoal não 

qualificado com baixa remuneração. A concentração de renda fica reproduzida. 

Além disso, existe um número enorme de pessoas alocadas no mercado de 

trabalho secundário. (41) 

Segundo a afirmação de Maria C. Cacciamali, a introdução de novas tecno

logias em países em desenvolvimento não implica necessariamente no aumento 

nos IÚveis de emprego. 

"Nesses países, mais do que naqueles industrializados, a inovação 
tecnológica provoca, em geral, a coexistência de ocupações novas 
inseridas nos setores dinâmicos, com ocupações em via de extinção, 
inseridas nos setores tradicionais". (42) 

Com isso, a estrutura ocupacional brasileira mostra sinais lentos de moder

nização. A autora aponta o endividamento externo e a elevada dívida social como 

elementos que dificultam a modernização da economia. 

Convém ressaltar que apesar da lentidão do mencionado processo, 

verificam-se transformações nas rotinas de trabalho. Alguns autores afirmam que 

os anos 80 são marcados pelo fim da di visão do trabalho na medida em que é 

observada uma reaglutinação dos postos de trabalho. Constatam-se, também, 

mudanças relativas às habilidades necessárias ao trabalhador para o seu 

engajamento no processo produtivo. De uma maneira geral, pode-se dizer que o 

mercado de trabalho exige dos trabalhadores um novo perfil profissional. Em 

outras palavras, valoriza-se a criatividade e o senso de iniciativa dos 
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trabalhadores, isto é sua capacidade de ação. Tal afirmação é ilustrada a partir da 

descrição do perfil de um trabalhador para o setor secundário. 

"O trabalhador teria de possuir e ser capaz de mobilizar 
produtivamente, conhecimentos técnicos oriundos de diversas áreas 
(matemática, física, eletrônica, mecânica, informática e outros) e de 
antecipar problemas técnicos da produção; dele será exigido autonomia, 
iniciativa, uma percepção global do processo de fabricação e de outros". 
(43) 

o sistema educacional não capacita os indivíduos de forma a que esta 

demanda dos empresários e algumas vezes dos próprios trabalhadores, seja 

atendida. Todavia, a reformulação da relação entre a educação e o trabalho é 

defendida tanto pelo Empresariado Brasileiro como pelos educadores 

comprometidos com a transformação social. Apesar da referida reformulação ser 

unânime ela vai se diferenciar em termos de propostas para a sua concretização. 

Genericamente, podemos dizer que o empresariado propõe o treinamento 

polivalente e os educadores propõem a formação politécnica. A diferença entre 

essas concepções é a seguinte: 

"O termo polivalente alude a uma formação que capacita a 
pessoa a diferentes postos de trabalho, isto é, prepara para o de
sempenho de uma farru1ia de empregos qualificados, e, sobretudo, para 
compreender as bases gerais, científico-técnicas e sócio-econômÍcas da 
produção em seu conjunto"(44). 

A educação politécnica não pretende que a escola apenas integre o aluno 

ao trabalho, e sim que proporcione condições para que ele aprenda a maneira 

como os homens produzem sua vida socialmente, e com isso, seja capaz de 

superar o status vigente. Esta concepção não se limita exclusivamente à 

educação e às práticas escolares mas pressupõe um projeto de homem e de 

sociedade baseada nos pressupostos teóricos de Gramsci. A referida teoria utiliza 

o trabalho como princípio educativo a partir da apreensão dos eixos básicos 
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científicos e técnicos comuns à produção industrial. "Esses eixos básicos 

decorrem, de um lado, do avanço das ciências da natureza e sociais, e de outro, 

de tais avanços no processo produtivo"(45) A seguir analisaremos algumas 

propostas de adequação dos avanços tecnológicos à formação profissional. A 

esse respeito, João Augusto Bastos propõe o seguinte: 

- Aproximação do sistema de ensmo com as experiências dos 

trabalhadores e das discussões com os empregadores. 

- Construção de uma formação de base pautada na interdisciplinariedade e 

na história da técnica. 

Assim, lia formação não se limitará ao desenvolvimento de competências 

de tarefas, mas será um estímulo à inovação e à criatividade, mediante atitudes 

críticas e reflexivas.(46) O aluno deve ser preparado para o trabalho e não para 

uma determinada profissão. A rapidez das 

modelos organizativos flexíveis e diferenciados. 

mudanças tecnológicas exigem 

Esse fato exige que a formação 

profissional não seja baseada em tarefas isoladas e nem em disciplinas frag

mentadas. A passagem do modelo acentuadamente Behaviorista para um mode

lo que favoreça a construção do conhecimento é assinalada por Léa Depresbiteris 

como a questão central da formação profissional. Segundo a autora, essa 

transformação implica na construção um referencial teórico/prático bem definido. 

Ela afirma a necessidade de revisão dos seguintes conceitos: técnica, processo de 

aprendizagem e conhecimentos mediatos e imediatos. 

A qualificação para o trabalho deve ser discutida a partir da formação geral 

e da educação formal, segundo Vanilda Paiva. A partir das mencionadas 

propostas percebemos que essa problemática ainda não apresenta soluções 

objetivas, isto é; de operacionalização. Tal fato é compreensível na medida em 
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que o desenvolvimento tecnológico tornou maIS complexa e contraditória a 

relação entre a educação e o mundo do trabalho. 

As relações entre o sistema educacional e o sistema ocupacional são anali

sadas por Clauss affe da forma descrita a seguir. Ele aborda a qualificação para 

o trabalho enquanto um mecanismo atrelado à educação formal. a sistema edu

cacional assume a tarefa da qualificação já que os empresários se recusam a fazê

la por considerá-la dispendiosa ou ineficaz. Além desta tarefa ou função affe 

aborda duas outras. A primeira é relativa aos mecanismos de controle social no 

que diz respeito a sexualidade, consumo, tempo livre, etc... Finalmente, ele 

analisa as suas funções substitutivas quando são assumidas lia socialização mo

mentânea, ou seja, a organização institucional da força de trabalho que não foi 

assimilada pelo sistema ocupacional"(47). affe afirma que, com este mecanismo, o 

sistema educacional aliviaria o mercado de trabalho da força de trabalho inade

quada. No Brasil, essa situação ocorre na maioria das instituições de formação 

profissional existentes que destinam boa parte de suas programações ao setor in

formal da economia. Conforme nos é alertado por Romero(48), fica reproduzida a 

exclusão dos trabalhadores sem perspectiva de emprego. Convém enfatizar que 

para Claus affe a política educacional não deve ser interpretada enquanto um me

canismo que visa a reprodução pura e simples da força de trabalho. Com este in

terpretação "o potencial já manifesto nas instituições educacionais é renegado e 

subestima-se metodologicamente as contradições do sistema educacional e a pro

blemática da política estatal voltada para ele" .(49) a autor nos alerta para a dinâ

mica intrínseca à realidade social. Em alguns momentos a implantação de uma de

terminada política pode se distanciar de sua orientação inicial. Nesse sentido é 

afirmado "que outra função do sistema e da política educacionais consiste em in

fringir as suas próprias intenções, ou seja, em criar condições de conflito onde elas 
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queiram evitar" .(50) A partir das considerações efetuadas por Offe, consideramos 

oportuno levantar a seguinte questão: existe a intenção dos atores que definem as 

políticas educacionais em estreitar as relações entre a educação e o trabalho? 

Essa questão norteará a análise dos programas dos partidos políticos. Pois, acre

ditamos que estes fornecerão subsídios para a reflexão a respeito da mencionada 

questão. 

Neves (51) afirma que os avanços da ciência e da técnica tem influenciado o 

ritmo do crescimento dos sistemas educacionais. Tal fato é explicado a partir da 

demanda do capital e do trabalho por educação. No que diz respeito ao capital 

podemos questionar o tipo de saber que é requerido da escola. Alguns teóricos 

alertam que interessa mais ao capital que o trabalhador tenha os valores dominan

tes inculcados do que destreza técnica. O problema da afirmação de Neves citada 

acima reside na demanda do trabalho por educação. Consideramos que esta 

afirmação não pode ser generalizada. Notamos que apenas alguns setores 

organizados da sociedade civil tem debatido a relação entre educação e trabalho e 

a necessidade de um novo princípio pedagógico. Mas concordo com Neves 

quando ela afirma que o nível de democratização de uma sociedade influenciará 

o crescimento do sistema educacional. O fato da discussão acerca da relação 

educação e trabalho está restrita aos meios acadêmicos e alguns setores 

sindicalizados é reflexo da pequena participação popular. 

Podemos afirmar que a qualificação para o trabalho vem sendo marcada 

pela exclusão e alienação humana. Os avanços tecnológicos não têm melhorado 

as condições de vida da classe trabalhadora a questão que se coloca é a seguinte: 

é possível reverter esse quadro? Concordo com a afirmação de Frigotto(52) de 

que lia erradicação da pobreza, da desigualdade, não se dá fundamentalmente via 
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a política educacional, mas por mudanças profundas na estrutura social". Mesmo 

ciente das limitações da escola para o alcance dessas mudanças ela desempenha 

um papel fundamental na luta pela superação da cidadania ausente. Para que 

ocorra a reversão de relações sociais excludentes "é preciso que as organizações 

político-partidárias, os sindicatos, reinvindiquem a escola básica unitária e ao 

mesmo tempo, espaços públicos onde quem necessita e deseja, em horário extra

escolar, busque a qualificação" .(53) 

A discussão acerca da relação educação e trabalho tem oscilado entre o 

academicismo superficial e a profissionalização estreita(54). O avanço nessa dis

cussão em termos práticos depende "da construção de um projeto pedagógico 

comprometido com a educação do trabalhador no processo de construção de sua 

hegemonia"(55). Esse aspecto será aprofundado na parte relativa a concepção de 

educação dos socialistas. 
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N eoliberalismo e Socialismo 
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a) Neoliberalismo e Educação 

No decorrer da Segunda Guerra Mundial há uma tendência, em diversos 

países da Europa, do Estado intervir na economia. Esse fato fez com que alguns 

economistas importantes como Keynes, Schumpeter e Myrdal previssem o fim da 

economia de mercado e do liberalismo. Essa posição não era unânime entre os 

pensadores da época. Em 1938, ocorreu na França um Colóquio que marcou o 

nascimento do neoliberalismo. Este foi efetuado sob a presidência de Walter Li

pman e contou com a participação de economistas de grandes reputação como J.B. 

Condliffe, A. Ditonef, F.A Hayek, M.A Helperin, E. Mantoux, L. Marlio, L. Von 

Mises, M. Polanyi, S. Possony, W. Roepke, J. Rueff e M. Rustow. Apesar de have-

rem divergências teóricas entre esses pensadores, eles chegaram a um consenso 

sobre o seu programa geral. 

Louis Baudin descreve da seguinte forma os pontos essenciais do referido 

programa: 

"1°_ O novo liberalismo admite que somente o mecanismo de 
preços, funcionando em mercados livres, permite obter uma utilização 
ótima dos meios de produção e conduzir à satisfação máxima dos 
desejos humanos. 

2°_ Ao Estado cabe a responsabilidade de determinar o regime 
jurídico no qual se verifique o livre desenvolvimento econômico assim 
concebido. 

3°_ Os objetivos econômicos acima enunciados podem ser subs
tituídos por outros fins sociais. 

4°_ Uma parte da renda nacional pode ser, com esse fim retirada 
do consumo, sob a condição de que essa transferência se faça à luz do dia 
e seja conscientemente consentida".(1) 

Segundo o autor, o neoliberalismo rejeita o 'laissez faire, laissez passer' do 

séc. XIX. Ele é um conjunto de correntes de pensamento bastante diversas. Entre-

tanto, possue um traço em comum que é "o respeito pela pessoa humana e a uti-



lização da iniciativa individual como base na vida econômica, uma vez que apenas 

o mecanismo de preços, funcionando num mercado livre, permite um aproveita

mento ótimo dos recursos naturais e dos meios de produção" .(2) Este fato não ex

clui mas até supre a ação do Estado. Este pode atuar protegendo a livre concor

rência, administrando a justiça e realizando as tarefas que a livre iniciativa não 

possa fazer. O Estado nessa economia tem uma missão ampla. Essa consideração é 

polêmica na medida em que existem autores que consideram o liberalismo na 

atualidade como a doutrina do "Estado mínimo". Para exemplificar esse pensa

mento destacamos a afirmação de Noberto Bobbio: 

"Para ° liberal ° Estado é sempre um mal, mas é necessano, 
devendo, portanto, ser conservado embora dentro de limites os mais 
restritos possíveis" .(3) 

O neoliberalismo pode e deve admitir mudanças em sua teoria, mas, deve

se respeitar o seu princípio básico: a economia de mercado. 

Para analisarmos os principais pressupostos teóricos do neoliberalismo de

vemos abordar o pensamento de um de seus autores mais representativos -

Friedrich August von Hayek. 

Na obra entitulada "O Caminho da Servidão" são relatadas tendências de 

esquerda contidas em todas as correntes políticas na época da Segunda Guerra 

Mundial. O autor afirma que os Estados Unidos, a Inglaterra e os demais países 

europeus tinham em comum um dirigismo de inspiração socialista. Este fato, se

gundo o autor, apontava o caminho para a servidão. É abordada a existência de 

uma semelhança entre a Rússia Comunista e a Alemanha Nacional - Socialista. 

Ambas foram adeptas de regimes totalitários. Ele discorda radicalmente da tese da 

inevitabilidade do planejamento estatal e no decorrer da mencionada obra fornece 
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os argumentos que embasam essa posição. Para compreendermos a sua argumen

tação é fundamental o entendimento dos seguintes conceitos: individualismo, 

igualdade e liberdade. Hayek contrapõe a noção de individualismo ao socia

lismo. Esclarece, entretanto, que este fundamento do neoliberalismo não esta 

relacionado com a idéia de egoísmo. A noção de individualismo configurou-se a 

partir de elementos fornecidos pelo cristianismo e pela filosofia da antigüidade 

clássica durante a Renascença. Essa noção evolui e faz parte das crenças da civili

zação ocidental. Ela consiste "no respeito pelo homem individual, na sua quali

dade de homem, isto é, na aceitação de seus gostos e opiniões"(4). O socialismo é 

abordado enquanto um sistema totalitário, e a noção de individualismo não é res

peitada e/ ou encontrada nele. Para ilustrar tal pensamento o autor refere-se a To

cqueville para mencionar a incompatibilidade entre o socialismo e a democracia. 

"A democracia aumenta a esfera da liberdade individual e o 
socialismo a restringe [ ... ] Democracia e Socialismo só tem em comum 
uma palavra: igualdade. Mas atente-se na diferença: enquanto a 
democracia procura a igualdade na liberdade, o socialismo procura a 
igualdade no constrangimento e na servidão". (5) 

O socialismo privilegia a liberdade econômica em detrimento da liberdade 

política. A ausência desta é relacionada aos aspectos coercitivos destes Estados. 

Desta forma, Hayek enfatiza que o significado da liberdade para os socialistas 

limita-se a busca da redistribuição da riqueza e que em nome desta nega-se a 

liberdade política. É afirmado que o significado da palavra liberdade utilizada 

pelos socialistas é diferente dos liberais. O autor afirma que a liberdade prometida 

pelos socialistas é na verdade o caminho para a servidão. Este caminho inicia-se, 

segundo Hayek, com o amplo controle governamental que inibe as iniciativas indi

viduais. 



"A vontade do homem não é quebrada mas amolecida, dobrada e 
guiada, raramente alguém é obrigado a agir, mas é constantemente 
proibido de agir".(6) 

Segundo o autor o povo é reduzido a um rebanho cujo pastor é o Estado. 

o planejamento para os socialistas está relacionado a uma direção central e 

a organização de todas as atividades deve estar de acordo com algum quadro 

conscientemente construído visando a utilização racional dos recursos. O planeja

mento é criticado por Hayek no sentido em que as decisões ficam centralizadas nas 

mãos de especialistas. O processo de tomada de decisões fica sujeito aos "valores" 

de especialistas. Ele adverte que em nome do progresso técnico a liberdade 

humana não deve ser tolhida. O autor relata que em oposição a este planejamento 

dos socialistas não é defendida a atitude do 'laissez faire'. Ele argumenta que o 

neoliberalismo advoga o melhor uso possível da competitividade existente na 

sociedade enquanto um meio de coordenar os esforços humanos. O melhor 

aproveitamento deste "potencial competitivo" depende do direcionamento dado 

pelo Estado. 

"O uso conveniente da concorrência como princípio da orga
nização social exclui certos tipos de intervenção coercitiva na vida 
econômica, mas admite outros que as vezes podem auxiliar muito 
consideravelmente no seu funcionamento, e até exige determinadas 
formas de ação governamental" .(7) 

O autor esclarece que esta ação governamental deve resguardar os seguin-

tes aspectos: 

• Liberdade de comprar e vender no mercado a qualquer preço que possa 

encontrar um interessado na transação. 



• o acesso a todas as atividades comerciais deve ser garantido a todos os 

indivíduos. 

É advertido também que "a manutenção da concorrência não é imcompatí

vel com um amplo sistema de serviços sociais - desde que a organização de tais 

serviços não seja feita de modo a tornar ineficaz a concorrência em largos seto

res" .(8) O funcionamento da concorrência requer a organização adequada das 

instituições (dinheiro, mercados e canais de informação) mas também da 

existência de um sistema legal. Este deve manter a concorrência e fazê-la operar o 

mais beneficamente possível. Neste sentido deve-se dar a atuação do Estado. 

Podemos resumir essa breve exposição acerca do pensamento de Hayek 

afirmando que toda a sua crítica ao movimento em prol do planejamento após a 

Segunda Guerra Mundial diz respeito a substituição da concorrência pelo 

planejamento. O autor discorda da tese de que os progressos da técnica e a 

complexidade das sociedades tornam o planejamento inevitável. Apesar de 

admitir que alguns problemas não podem ser resolvidos pela livre concorrência é 

explicitado que a economia deve ficar fora do controle do Estado. A concorrência é 

considerada o único método capaz de coordenar a economia na medida em que a 

proporciona diferenciação, complexidade e flexibilidade. 

Para uma melhor compreensão das idéias de Hayek consideramos 

oportuno abordar a análise efetuada por Guy Sorman sobre este autor. Sorman 

afirma que Hayek tenta demonstrar a superioridade histórica, teórica e expe

rimental do liberalismo. É enfatizada, também, a superioridade científica do libe

ralismo em relação ao socialismo. O autor justifica essa afirmação da seguinte 

forma: 
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"Para Hayek, nossa sociedade depende de duas interpretações 
possíveis e somente duas: a ordem amadurecida (ou espontânea) que ele 
chama de kosmos, ou a ordem imposta (ou decretada) que ele chama de 
taxis. Da primeira deriva o liberalismo, da segunda, o socialismo. 
Partindo desta oposição Hayek dedica-se a demonstrar que só o 
liberalismo tem fundamentos racionais verificados pela lógica" ... (9) 

A argumentação efetuada por Sorman, baseada no pensamento de Hayek a 

respeito dos fundamentos racionais do liberalismo, refere-se ao desenvolvimento 

tecnológico das sociedades. Pois, o mundo industrial avançado foi construído 

através de iniciativas individuais. Esse mundo extremamente complexo edificou

se sem planificação. Foram criadas estruturas e instituições essenciais a sobrevi

vência humana e a sua prosperidade. A família e a propriedade privada são os 

exemplos dados por Hayek a esse respeito. Estas instituições tornaram-se o fun

damento do capitalismo, e segundo ele, o ponto de partida para a prosperidade 

humana. Para Hayek o processo histórico combina a iniciativa espontânea e a sele

ção pela experiência. Esse processo seletivo é considerado pelo autor como quase 

biológico que acaba interferindo na sobrevivência das instituições. 

A justificativa de Hayek para recusar a tese da inevitabilidade do planeja

mento é enfocada por Sorman na medida em que aquele enfatiza que a ordem 

econômica não foi decretada e sim experimentada. Entendendo-se por ordem 

econômica a livre empresa e a livre troca, afirma-se que a economia liberal é o 

meio de se escapar da penúria. Sorman afirma que a economia liberal não foi 

imposta por nenhum governo. 

"O crescimento é um acidente, não programado, resultado alea
tório e experimental das irúciativas individuais e da liberdade política 
que reinavam nas cidades européias da Renascença. Desde então, o 
crescimento não cessou de se desenvolver segundo esse modelo irúcial, 
tomando-se cada vez mais complexo; ele resulta, a partir de então do 
agenciamento de milhões de atos isolados que se organizam 
espontaneamente, como que guiados por uma "mão invisível" sobre um 
vasto mercado" .(10) 



Podemos afirmar que para Hayek a sociedade se desenvolve mediante leis 

que não conhecemos. Segundo Sorman é a partir desta abordagem que ele rompe 

com os liberais clássicos e entra na modernidade. Entretanto, o desconhecimento 

dessas leis não é atribuído a ordem divina e sim a sua própria complexidade. Este 

fato justifica que essas leis não sejam dominadas pela ciência. 

"O mercado gera uma quantidade infinita de informações 
econômicas, operando sem cessar ajustamentos instantâneos, tantas 
operações, que seria rigorosamente impossível determiná-las de forma 
centralizada. A superioridade da espontaneidade do mercado sobre o 
conhecimento aparece no fim desse raciocínio como uma espécie de 
evidência experimental" .(11) 

Para Guy Sorman a racionalidade liberal em Hayek é produto da lógica. 

Essa lógica converge com as ciências exatas, com a biologia e a cibernética. Na 

economia de mercado, a ordem espontânea é instituída como produto de uma de

sordem inicial. 

Hayek inspirou-se na evolução dos organismos vivos para sua interpretação 

da sociedade, apesar de considerar um absurdo analisá-la baseando-se em 

disciplinas que lhe são estranhas. Manifesta-se contra a utilização da teoria 

darwiniana para fins sociais. A mencionada seleção natural das instituições é ape

nas uma metáfora útil. A evolução da sociedade ocorre de maneira diferenciada 

da genética. Mas, o liberalismo, mediante a sua racionalidade, conhece os desen

volvimentos científicos da sociedade no próprio terreno da economia. Sorman es

clarece essa afirmação da seguinte forma: 

"O que Hayek descobre somente pelo raciocínio, encontra-se 
amparado por modelos matemáticos. É este em particular, o sentido dos 
trabalhos de Gérard Debreu, um economista que, de certa maneira, 
prova a superioridade científica da "mão invisível", a das iniciativas 
individuais sobre a autoridade centralizada".(12) 



Sorman baseia-se na argumentação de Debreu para afirmar que a economia 

não pode ser abordada como uma questão de opinião e sim como ciência. Ao 

comprovar-se a superioridade da economia liberal em relação a economia dirigida 

demonstra também que o socialismo é um erro intelectual. 

Hayek considerava os teóricos socialistas portadores de uma ambição louca. 

Estes "supõem ser possível dominar as leis de progresso, construir a sociedade, se

gundo um plano ordenado" .(13) Ele compara o liberalismo e o socialismo da se

guinte forma: o primeiro é por natureza um sentimento popular e o segundo uma 

invenção dos intelectuais. 

Após a verificação dos pressupostos principais do neoliberalismo, realizo a 

seguir, a análise de sua apropriação por um dos representantes mais significativos 

dos partidos liberais nacionais: Marco Maciel. 

Conforme foi explicitado anteriormente, o surgimento do pensamento neo

liberal ocorreu no decorrer da Segunda Guerra Mundial. Os seus teóricos estavam 

bastante abalados pelo impacto da guerra. As condições políticas, econômicas, e 

sociais da Europa e dos Estados Unidos eram muito diferentes das que se encon

tram os países do Terceiro Mundo na atualidade, especificamente o Brasil. Os teó

ricos liberais nacionais têm que reelaborar a teoria neoliberal dos clássicos para 

analisar a nossa sociedade e propor soluções ao seu desenvolvimento. Essa 

reelaboração consiste na abordagem de problemáticas típicas dos países do Tercei

ro Mundo sob a luz dos princípios neoliberais. 



o neoliberalismo caracteriza-se por recusar a intervenção do Estado, não só 

na economia, como na sociedade de uma maneira geral. Os teóricos liberais 

nacionais defendem, de uma maneira geral, a intervenção do Estado no que diz 

respeito a amenização das desigualdades sociais existentes na sociedade brasileira. 

Pretendemos verificar se esta abordagem se confronta com os princípios básicos do 

neoliberalismo.(14) Marco Maciel considera o neoliberalismo como a solução para 

o conflito entre a liberdade e a igualdade. A solução deste conflito deve ser 

mediada pelo Estado. 

"Este tem como fundamento ético, a necessidade de assegurar a 
liberdade e garantir a igualdade" ,(15) 

O autor afirma que o capitalismo tem sido eficiente para lidar com a liber

dade formal dos indivíduos mas é impotente no que diz respeito a garantia dos di-

rei tos sociais. Já o socialismo assegura esses direitos, mas é incompetente no que 

diz respeito à liberdade formal (liberdade de expressão, de crítica, de realização 

pessoal através da competição etc.) dos indivíduos. Essa ambigüidade, segundo 

ele, é superada pelo neoliberalismo já que a realidade não é tratada a partir de 

modelos teóricos ou ideológicos. Pois, é enfatizado não só a neutralidade da con

cepção de poder como de seus instrumentos. Neste sentido, a eficácia de seus re

sultados está relacionada a sua boa ou má aplicação. É afirmada a inexistência de 

soluções salvadoras. Marco Maciel considera que a instauração da democracia é 

tão importante quanto a promoção do desenvolvimento. Para execução dessa meta 

é proposto que o Estado não seja o único agente, como ocorre nos países socialis

tas. Mas, o Estado não deve continuar se omitindo no que diz respeito a essa ques-

tão. 



A proposta do autor para a promoção do desenvolvimento na nossa socie

dade consiste em assegurar a igualdade de oportunidades entre os cidadãos e as

segurar também boas condições de trabalho, habitação, saúde, educação etc. Essas 

mudanças no plano econômico e social devem ocorrer mediante a intervenção do 

Estado que o autor esclarece da seguinte forma: 

"Os ajustamentos da sociedade de hoje jamais se operarão, se não 
assegurarmos, de um lado, a possibilidade de iniciativa individual no 
plano econômico, e de outro, a ação moderadora do Estado, para a 
distribuição harmônica dos bens econômicos coletivamente 
produzidos" ... (16) 

É enfatizado que a garantia dos direitos sociais aos cidadãos deve ser cum

prida numa ação conjunta entre o Estado e a iniciativa privada. 

A seguir analisarei as idéias de Marco Maciel acerca da educação. O autor 

afirma que a educação não se restringe ao conhecimento formal (saberes organiza

dos), a preparação para a cidadania (direitos/deveres) e a despertar potencialida

des (aptidões). liA educação deve permitir o pleno exercício da dúvida, da especu

lação e da busca da verdade"(17) O aspecto inovador da educação consiste em 

propiciar aos homens a dominação dos instrumentos indispensáveis à sua realiza

ção pessoal tanto material como espiritual. Os grandes temas da educação, na Vl-

são do autor, são os seguintes: 

• Universalização e gratuidade do ensino de lOGrau através da ação 

mediadora do Estado. 

• Coexistência dos sistemas educacionais público e privado. 
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• Busca do padrão de qualidade nas redes pública e privada. 

• Ampliação do conceito de educação não se limitando à preparação para o 

mercado de trabalho. 

• Integração da universidade com a comunidade. 

• Integração da educação física na educação. 

• Utilização intensiva da mídia educacional. 

A educação é considerada como único instrumento capaz de superar as di-

ferenças. Nessa perspectiva deve ser a maior prioridade do governo. 

Consideramos oportuno enfatizar que a sociedade igualitária abordada pelo autor 

é aquela em que os indivíduos tem igualdade de oportunidades. A educação 

também é vista como um antídoto ao subdesenvolvimento. Então, o Estado tem o 

dever de fornecer aos cidadãos a melhor educação possível. Além disso, compete 

ao Estado amenizar as diferenças individuais que afetam a aprendizagem. É 

proposta a sua atuação através do fornecimento de material escolar, alimentação e 

assistência médica e odontológica. 

"Em princípio, deve-se reconhecer, não é função da escola suprir 
ou corrigir deficiências materiais que marcam a vida do aluno no seu 
próprio meio. Mas não há corno negar que a escola é o melhor local 
para onde a ação do governo pode convergir sempre que as deficiências 
individuais alcancem dimensão tão vasta quanto a que caracteriza 
grande parte da população brasileira".(18) 



51 

Conforme foi mencionado anteriormente, é defendido a coexistência dos 

ensinos público e privado. Entretanto, as verbas públicas só devem ser destinadas 

ao ensino público. Ambas devem ter os mesmos padrões de qualidade. 

A crise da educação básica é decorrente, entre outras causas, da inadequa

ção dos currículos escolares à realidade das crianças. Esse fato acarreta um índice 

elevado de repetência e evasão. Marco Maciel enfatiza a necessidade do ensino 

básico ser o ponto central da política educacional brasileira. Pois, nos últimos 

anos foram priorizados o ensino superior e a pós- graduação. 

"A prioridade ao ensino básico é coerente com um dos princípios 
mais caros ao liberalismo: Aquele que ensina só haver nação livre 
quando se efetiva o princípio da igualdade de oportunidades 
educacionais. É a igualdade de chances que caracteriza as sociedades 
democráticas, que abre a todos as possibilidades de ascensão social". 
(19) 

A mudança no panorama educacional brasileiro depende de vontade 

política. No que diz respeito ao ensino médio, o autor alerta para o ruvel de 

abandono em que se encontram as escolas técnicas. É afirmada a importância 

desse ruvel de ensino assim como é proposta a sua recuperação. 

"O Brasil necessita ensejar particularmente ao jovem uma 
ampliação de suas possibilidades profissionais, garantindo condições 
para que as escolas possam tornar-se laboratórios de aprendizagem de 
tecnologia, de criatividade e de livre iniciativa onde o aluno desenvolva 
habilidades necessárias à sustentação de suas funções socIaIs como 
cidadão consciente e empreendedor, capaz de ler, de interpretar a 
realidade e de agir sobre ela".(20) 

Para que esse objetivo seja alcançado é fundamental que as escolas técnicas 

tenham autonomia para fornecer aos alunos os conhecimentos técnicos-científicos. 

Os alunos não devem ter apenas esse tipo de conhecimento mas também 

conhecimentos humarusticos. 
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A seguir daremos continuidade a análise dos pressupostos teóricos que 

embasam os partidos políticos liberais examinando as idéias de Fernando Collor 

de Melo acerca do social-liberalismo. Collor revelou que sofreu grande influência 

de José Guilherme Merquior no que diz respeito a sua concepção de política. 

Então, consideramos oportuno efetuar algumas considerações sobre o pensamento 

desse autor. 

Merquior denomina o liberalismo defendido por ele de social- liberalismo. 

Este diferencia-se do neoliberalismo porque não é contrário a intervenção do Esta

do na sociedade. É enfatizado que nos países como Brasil, o Estado tem um papel 

importante. 

. .. "Num país com as nossas carenClas de capitalização e de 
serviços sociais, o antiestatismo sistemático não tem como ser um 
combate liberal, pelo simples motivo de que sua aplicação atrofiaria ou 
imobilizaria no Estado um dos principais, senão o principal instrumento 
de criação efetiva de liberdades de oportunidades concretas de vida e de 
avanço para a maioria esmagadora da população·· ... (21} 

É esclarecido que o social-liberalismo refuta certas formas de intervenção 

do Estado, apesar do autor não discriminá-las. 

Merquior critica os marxistas por, na maioria das vezes, não terem um 

contato direto com o povo e também por menosprezarem o progresso da socie

dade de massas. 

. .. "A curiosa tribo dos puritanos libertários clama contra o curso 
da civilização, incrimina a ciência, injuria a técnica e condena o 
progresso" .(22) 
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Podemos finalizar essa breve exposição acerca do pensamento do autor 

explicitando que ele considera marxismo e democracia como valores incompatí

veIS. Segundo ele as idéias de Lenin e Gramsci não servem para afirmar o contrá-

no. 

. .. "Nem o revolucionarismo totalitário de Lenin nem o leninismo 
destotalitarizado de Gramsci são capazes de lidar satisfatoriamente com 
os dois problemas centrais do poder: O problema das modalidades do 
seu uso e o drama da sucessão". (23) 

A seguir, analisaremos as idéias de Collor acerca do social- liberalismo no 

que diz respeito ao papel do Estado, o conceito de democracia e a sua concepção 

de educação. 

Segundo Collor o social-liberalismo foi a filosofia política que norteou o seu 

governo tendo como meta a modernização e justiça social. Essa filosofia é 

considerada como o liberalismo verdadeiramente moderno. Pois, combina a 

rejeição ao estatismo com uma 'sensibilidade' pelas questões sociais . 

... "Social-liberalismo: é uma ideologia com paixão, a liberdade não 
exclui, pelo contrário pressupõe a busca da justiça através do esforço 
permanente de dar a todos efetiva igualdade de oportunidades e de uma 
expansão constante do horizonte social dos direitos humanos. Um 
liberalismo de promoção social e não de exclusão classista" ... (24) 

Collor critica tanto os liberalismos conservadores como as modernizações 

autoritárias no sentido em que ambos não proporcionam um padrão de vida 

decente as populações. Este é o grande desafio das sociedades industrializadas, 

isto é: combinar liberdade e justiça social. Segundo o social-liberalismo a 

concretização dessa meta depende de uma reforma do Estado. 
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..... Modificar qualitativamente a sua relação com a sociedade, 
ampliando sua atuação no campo social e reduzindo sua intervenção 
direta nas atividades produtivas bem como o absurdo de regulamentos 
que cerceiam a livre iniciativa". (25) 

Collor propõe uma economia social de mercado. Para que isso ocorra é 

fundamental que o Estado não seja intervencionista e nem omisso. O papel do Es

tado segundo o social-liberalismo resume-se ao binômio promotor e provedor . 

..... Promotor de uma estratégia de desenvolvimento [ ... ] provedor 
de serviços sociais essenciais [ ... ] e provedor das condições necessárias 
para que o desenvolvimento tecnológico seja potencializado" ... (26) 

O Estado-produtor, ou seJa, aquele que intervém diretamente na economia 

é criticado. Entretanto, o social-liberalismo não defende o retorno ao 'laissez

faire'. Nos países em desenvolvimento compete ao Estado indicar a direção 

econômica. O social-liberalismo defende a combinação do Estado promotor de 

desenvolvimento com o Estado provedor de recursos e serviços sociais. A atuação 

do Estado garante a construção de um modelo econômico que proporcione pro

gresso e bem-estar a todos. Esse modelo econômico é o capitalismo democrático. 

No cenário internacional ele é considerado o modelo vencedor por proporcionar 

eficiência, liberdade e prosperidade aos cidadãos. A instabilidade cíclica do capi

talismo pode ser amenizada a partir da participação do Estado forte. Este é defi

nido como aquele que é "capaz de fornecer um horizonte de cálculo bem claro aos 

agentes econômicos". É ressaltado a compatibilidade entre capitalismo e demo

cracia. Pois, é assinalada a eficiência do capitalismo para superar as desigualda

des. Convém explicitar o conceito restrito de democracia do social liberalismo . 

..... A democracia é o regime em que há participação igualitária e 
periódica da população na escolha do governo e do legislativo. É o 
regime em que liberdade e igualdade se interpenetram, tomando a 
soberania popular fonte suprema de todo poder legítimo. Democracia é 
ainda o governo da maioria, respeitados os direitos da minoria" .(27) 
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A educação é abordada por Collor como uma das prioridades do social

liberalismo. É assinalada a necessidade de uma grande reforma nessa área. O 

progresso do país depende da eficiência das reformas educacionais. Estas 

reformas não podem se limitar a definição de currículos, alocação de recursos e 

estabelecimento de prioridades. A reflexão sobre a educação deve ser mais 

abrangente no sentido de contribuir para a formação da cidadania. A 

democratização do acesso ao ensino básico torna-se fundamental. O ensino 

superior é considerado deformado pelo seu custo elevado e qualidade baixa. A 

solução dos problemas da universidade está relacionada à questão administrativa 

'que deve ser autônoma e responsável. O ensino básico e o ensino superior 

ocupam lugar de destaque na mencionada revolução educacional. 

... "Somente o êxito da educação popular e o resgate da eficiência 
da educação superior garantirá ao Brasil as duas vertentes do 
desenvolvimento: democracia política e a eficiência econômica" ... (28) 

Atualmente a educação desempenha um duplo papel: Impulsiona o avanço 

científico e tecnológico e permite que esse avanço ocorra de maneira crítica, ou 

seja, de acordo com os valores da sociedade. A verdadeira educação aglutina 

humanismo, ética e solidariedade e com isto gera cidadãos conscientes do modelo 

de sociedade que desejam. Segundo Collor esse modelo deve ser um somatório de 

enriquecimento material e espiritual. 

Os sociais-liberais não rejeitam os avanços da ciência e da tecnologia, ao 

contrário, os consideram fundamentais para a conquista da modernidade.(29) De

fendem o seu uso a partir das necessidades humanas e em harmonia com a natu

reza. Conforme foi enfatizado anteriormente, a educação desempenha um papel 
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fundamental para o uso racional da tecnologia na medida em que ela contribui 

para a formação de uma consciência crítica dos cidadãos. Mas, esse objetivo só 

seria atingido a partir da atuação do governo em três direções. 

A primeira passa pela melhoria da formação básica. Esse nível de educação 

deve possibilitar aos cidadãos o conhecimento das inovações tecnológicas ocorri

das na sociedade para que possam ter uma visão crítica das mesmas. É defendida 

a educação integral através dos CIACs. A segunda direção diz respeito as univer

sidades. É priorizado a volta do conhecimento humanista. Atualmente os estu

dantes tem o seu conhecimento limitado aos aspectos técnicos. Os estudantes, se

gundo o social-liberalismo, devem apresentar o seguinte perfil: 

... "Pessoas sóbrias, detentoras de conhecimentos universais e 
ecléticos, capazes de harmonizar ciência e téaúca com a ética, a estética 
e mesmo a religião". (30) 

A terceira direção é relativa ao intercâmbio entre os diversos setores pro

dutivos da sociedade, ou seja, empresas, instituições científicas e universidades. 

Tal procedimento tem como objetivo incentivar a pesquisa e o seu desenvolvimen

to no interior das própias empresas. Essas medidas tem a seguinte finalidade: 

... "Aumentar a produtividade do trabalho e do capital, elevando a 
condição social da cidadania e a posição competitiva do país e da 
economia mundial" ... (31) 

Collor respondeu(32) as críticas efetuadas sobre o descompasso existente 

entre o seu discurso e a prática do governo argumentando que o discurso anda à 

frente dos fatos. Outro aspecto abordado por ele diz respeito a existência de seto

res que fazem oposição e dificultam a implantação de medidas concretas. Ele não 

denomina que setores são esses; apenas indica que são os 'beneficiários das distor-

ções' . 
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b) Socialismo e Educação 

Marx critica o modo de produção capitalista e propõe uma nova organiza

ção da sociedade. A sua critica ao capitalismo baseia-se na relação desigual que é 

imposta aos homens. Uma minoria detém a propriedade dos meios de produção e 

a maioria detém apenas a propriedade de sua força de trabalho. A desigualdade 

entre os homens tomaria proporções alarmantes e tornaria o capitalismo insusten

tável. Em outras palavras, a contradição entre as forças produtivas e as relações 

de produção levariam ao fim o modo de produção capitalista. 

A transição do capitalismo para o comunismo caracteriza uma mudança 

qualitativa na humanidade. Esta passaria do reino da necessidade para o da liber

dade. Entretanto, seria necessária uma etapa intermediária, ou seja, a ditadura 

do proletariado onde seria efetuada a abolição da propriedade pri vada e de outros 

elementos que dão sustentação ao capitalismo através da veiculação da ideologia 

dominante. A transição para o socialismo, segundo Marx e Engels, resultaria de 

uma insurreição proletária dirigida por uma vanguarda. O conceito de ditadura 

do proletariado tem suscitado algumas controvérsias. Segundo Carlos N. Couti

nho não existe, em Marx, uma teoria elaborada acerca da transição do capitalismo 

para o socialismo. O autor sustenta essa afirmação exemplificando algumas ques

tões não respondidas por Marx como por exemplo: as alianças do proletariado 

para se manter no poder. 

Norberto Bobbio define o mencionado conceito como o Estado cuja tarefa 

histórica é a de destruir para sempre o Estado. Tal fato pode ser compreendido já 

que Marx o considera como um instrumento de dominação. Para ele a liberdade 
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do homem é atingida pela ausência de Estado. Alguns autores afirmam que esse 

pensamento é reflexo da influência iluminista sofrida por ele. 

A critica ao capitalismo é efetuada a partir da existência da propriedade 

privada na medida em que esta não é extensiva a todos. Marx propõe a coletiviza

ção da propriedade. Esse fato caracterizaria uma sociedade igualitária onde os 

homens viveriam em harmonia, isto é, o comunismo. A confluência da ciência 

com o senso-comum, permitiria a humanidade atingir tal estágio. (33) 

o marxismo não se resume ao pensamento do próprio Marx. Ao longo dos 

anos, diversos autores(34) deram contribuições importantes ao desenvolvimento 

dessa teoria. As discussões em torno dos últimos acontecimentos do leste europeu 

assinalam a necessidade de sua revisão. A crise do socialismo caracteriza-se pela 

falta de democracia. Assim sendo, tornou-se fundamental a reflexão sobre esses 

conceitos. 

o socialismo é definido como uma etapa posterior ao capitalismo e anterior 

ao comunismo de acordo com a teoria marxista. No comunismo haveria a realiza

ção de todos os princípios democráticos. Marx utiliza o termo comunismo no 

Manifesto do Partido Comunista para diferenciá-lo dos socialistas utópicos. Para 

ele o socialismo era um movimento de classe média e o comunismo um movi

mento das classes trabalhadoras. 

A distinção conceitual entre socialismo e comunismo distância-se do objeti

vo desse trabalho. Pretendemos analisar os pressupostos teóricos que embasam os 

partidos políticos da vertente socialista e as suas concepções acerca da educação. 
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Democracia e socialismo não são sinônimos já que um não implica na reali

zação do outro. Os exemplos de Cuba e da URSS ilustram essa afirmação. A de

mocracia pode ser definida como a realização dos seguintes princípios: igualdade, 

participação e liberdade. O conceito de democracia apresenta significados diferen

tes. 

"Para alguns é apenas uma forma de governo, derivada das 
eleições diretas. Para outros é algo mais profundo que afeta todas as 
relações da sociedade(econômicas, políticas e culturais) em busca de 
igualdade e que portanto não existe nas sociedades capitalistas" .(35) 

Convém ressaltar que as relações entre socialismo e democracia não se 

reduzem a uma etapa para a conquista do poder. A democracia faz-se necessária 

para consolidar e aprofundar um projeto de sociedade igualitária. Neste sentido o 

desenvolvimento da democracia leva invariavelmente ao esgotamento das formas 

de dominação capitalista. A democracia não é contraditória com o socialismo, mas 

com o capitalismo. Esse modo de produção excluí um grande contingente po

pulacional que não tem acesso a uma condições dignas de sobrevivência. 

"Os princípios da democracia (igualdade, diversidade e par
ticipação) negam o capital na medida em que ele se funda numa relação 
que nega a igualdade, a diversidade e a participação". (36) 

A relação de desigualdade na qual o capitalismo é fundado caracteriza-se 

por uma minoria que detém a propriedade dos meios de produção e a grande 

maioria que não detém essa propriedade. Essa diferenciação acarreta a não parti

cipação da maioria da população nas decisões importantes da sociedade. 

Os teóricos nacionais comprometidos com um projeto de sociedade socia

lista enfatizam que a educação não é neutra. Defendem o seu comprometimento 
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com as mudanças sociais almejadas. A educação não é a alavanca da transforma

ção social apesar de ter um papel importante nesse processo. 

A seguir, descreveremos a concepção de educação de dois autores 

representativos dessa vertente teórica: Paulo Freire e Moacir Gadotti. 

Paulo Freire é partidário da utilização de uma prática pedagógica que ex

plicite os conflitos existentes na sociedade. Essa prática é denominada de peda

gogia do oprimido. Ela tem como objetivo propiciar a conscientização da opressão 

sofrida pela maioria da população. O autor ressalta que a consciência da situação 

concreta de opressão não significa necessariamente a sua superação. Para que isso 

ocorra é fundamental que os oprimidos se engajem na luta pela liberdade. A esse 

respeito é esclarecido que a praxis é reflexão e ação dos homens sobre o mundo 

para transformá-lo. Sem ela é impossível a superação da contradição opressor

oprimidos. 

Para compreendermos a concepção de educação problematizadora de Paulo 

Freire é necessário transcrever as suas críticas à educação tradicional. Esta é de

nominada pelo autor de educação bancária. A relação educador-educando é fun

damentalmente narrativa e dissertativa. 

"Em lugar de comunicar-se, o educador faz' comunicados' e de
pósitos que os educandos, meras incidências recebem pacientemente, 
memorizam e repetem. Eis aí a concepção bancária da educação, em 
que a única margem de ação que se oferece aos educandos é a de 
receberem depósitos, guardá-los e arquivá-los". (37) 

Neste tipo de educação não há prática do diálogo. O educador conduz 

todo processo e o educando limita-se a ser espectador do mesmo. Conseqüente

mente não há desenvolvimento da criatividade e da consciência crítica dos alunos 
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que levaria a transformação da realidade. A educação bancária disserta sobre te

mas que não tem a ver com a realidade dos educandos. 

A educação transformadora, ao contrário da educação bancária, prioriza o 

conteúdo programático que esteja relacionado a realidade dos educandos. Esse 

conteúdo é fornecido pelo educador com a participação dos educandos. Os temas 

geradores são definidos por eles e refletem a sua visão de mundo. A dialogicidade 

da educação na concepção de Paulo Freire não se dá apenas na investigação temá

tica. O diálogo é uma prática permanente na problematização dos conteúdos 

transmitidos. A educação é um processo permanente de busca que tenta reverter 

as posições tradicionais do educador e do educando, isto é; o que sabe tudo e o 

que nada sabe. 

Moacir Gadotti afirma que as teorias pedagógicas tradicionais procuram 

ocultar os conflitos existentes na sociedade. Ele propõe a utilização de uma prática 

pedagógica que atue na explicitação do conflito para sua superação. Essa prática é 

denominada de pedagogia de conflito e tem como objetivo a construção do ato de 

duvidar visando conscientização dos educandos. O autor utiliza-se do referencial 

teórico de Marx e Habermas para elaborar a pedagogia do conflito. 

O conceito de educação do autor está relacionado com a transformação da 

sociedade. 

"A educação se constitui num espaço político pedagógico e de 
liberdade, portanto, onde os homens preocupados em se situar podem 
lutar por uma existência mais autêntica e uma sociedade mais justa" .(38) 
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Observamos que o autor não superestima o papel da educação na socie

dade. Ele a considera como um subsistema dependente ao sistema econômico. Ele 

aborda o seu papel ideológico enquanto um mecanismo que contribui para ocultar 

a dominação das classes detentoras do poder econômico e político. Desta forma, a 

reprodução das relações sociais de produção fica assegurada. Gadotti considera o 

ato educativo como essencialmente político. 

"A pedagogia do conflito deveria criar uma certa linguagem na 
educação que leve o educador a reassumir o seu papel pela dúvida, pela 
suspeita, pela desobediência" ... (39) 

Resumindo as idéias do autor podemos afirmar que ele assinala a existência 

de dois tipos de educação: a educação da reprodução da sociedade que tem como 

prática a domesticação e a educação da transformação que tem como prática a li

bertação. É ressaltado que esses modelos não existem puros na realidade. Gadotti 

se posiciona partidário da transformação social através da pedagogia do conflito. 

A sua fundamentação baseia-se na suspeita dialética como método. 
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c) Neoliberalismo e Socialismo 

No projeto de dissertação de mestrado consideramos que através dos 

programas dos partidos políticos seria possível verificar a concepção de cada um 

deles acerca da política educacional e as suas diretrizes para implantação. Mas, 

conforme constatamos o referido material não detalha essas questões. Para apro

fundá-las tivemos que recorrer aos referenciais teóricos que embasam os 

programas dos partidos. A seguir daremos prosseguimento à análise do conceito 

de educação adotado pelas vertentes liberais e socialistas. 

A importância atribuída a educação é grande, em termos de discurso, tanto 

para os liberais como para os socialistas apesar das divergências existentes. A 

educação tem sido considerada como um antídoto a quase todos os problemas 

sociais e individuais. Ela também é considerada como um fator importante ao des

envolvimento econômico. 

Segundo Rossi(40) os conservadores, os liberais, os reformistas e os revo

lucionários apontam para a educação como salvadora dos problemas sociais e 

econômicos. O autor denomina esse fenômeno de "messianismo pedagógico". É 

esclarecido que a pedagogia conservadora é aquela que tem como objetivo huma

nizar o capitalismo. A categoria liberal é designada para tratar os defensores da 

modernização da escola pautada na introdução de novas tecnologias e/ou adeptos 

ao individualismo. Eles se apresentam enquanto alternativa a escola tradicional. 

Para os liberais "as mudanças serão periféricas e não essenciais, sempre que 

se destinem a aperfeiçoar a sociedade sem alterar a estrutura básica das relações 
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econômicas, sem atingir por exemplo, as relações de propriedade, de posse e 

dominação".(41) Por reformistas o autor define aqueles que propõem alternativa 

no interior do capitalismo para superá-lo posteriormente. Os revolucionários são 

aqueles que advogam completa destruição do capitalismo, visando a sua substitui

ção. Pretendem implantar relações sociais de produção que se baseiam na propri

edade comum dos meios de produção. 

A segUIr descreveremos as considerações do autor acerca da pedagogia 

liberal. Esta tem como pretensão integrar o indivíduo à sociedade existente não o 

propiciando uma visão crítica da mesma. Desta forma contribui para a 

reprodução das relações sociais capitalistas. 

"A preparação dos homens para suas responsabilidades sociais, 
de acordo com a sua posição na sociedade, seu preparo para um bom 
desempenho de suas funções de cidadão, o desenvolvimento de seu 
senso de moralidade, enfim a formação de um "bom caráter", incluem
se para os conservadores, entre as funções da escola. E além disso, a 
escola deve dar a cada indivíduo uma profissão de modo a permitir-lhe 
assunúr seu "lugar na sociedade" e contribuir para o "bem comum".(42) 

O ensino é diferenciado, ou seja, ensino acadêmico para as crianças da 

classe dominante e ensino técnico para as crianças da classe trabalhadora. Esse 

mecanismo se iniciou com a escola conservadora tradicional mas ainda se encontra 

dissimulado na escola conservadora moderna, isto é, liberal. 

A igualdade de oportunidades advogada pela pedagogia liberal tem como 

objetivo adequar a classe trabalhadora aos avanços tecnológicos. A consequência 

desse fato é o aumento da produtividade do trabalhador. 

Rossi afirma que a demanda por educação efetuada pela classe trabalha

dora mostra a sua absorção do modelo dominante. Ao invés de contestarem a es-
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trutura da sociedade preferem reivindicar a educação para que através dela seus 

filhos assumam melhores posições na hierarquia social. 

"A ideologia da classe dominante transfere das relações sociais de 
produção para o preparo individual, para a capacidade e o mérito 
individual, o vínculo causal responsável pela situação de privação 
material em que a classe trabalhadora se encontra. Dissimulada, ela 
passa a ser considerada a "verdade" "qual aderem os que não estão em 
condições de criticá-la".(43) 

A partir dessa afirmação do autor é possível compreender a valorização da 

educação formal nos últimos anos pelos diferentes segmentos sociais. Em contra

partida, o Estado afirma que está atendendo aos anseios da sociedade. Segundo o 

autor essas aspirações pela educação estão de acordo com a ideologia dominante, 

ou seja, não tocam no cerne da desigualdade social. 

A proposta pedagógica desenvolvida pelos educadores liberais caracteriza-

se por dissimular o seu aspecto conservador, apresentando-se como uma alterna-

tiva à pedagogia conservadora. Em termos teóricos a meta da pedagogia liberal 

consiste em fornecer iguais oportunidades de escolarização a todas as crianças. 

Mas, isso não ocorre na prática. Pois, "a escola não podia equalizar efetivamente 

as oportunidades e as condições concretas de sua atuação contribuíam [ ... ] para a 

reprodução material das classes sociais, isto é; da desigualdade".(44) A ideologia 

liberal tem como finalidade cooptar as classes dominadas. Esse intuito é 

conseguido devido a sua aparência democrática. A ampliação da escolarização a 

um contingente populacional maior amplia também a veiculação de seus valores e 

conseqüentemente a aceitação do modelo de sociedade dominante. 

A pedagogia socialista caracteriza-se, segundo Rossi, por depositar na 

educação a esperança de transformação da sociedade existente visando a criação 

de um novo tipo de sociedade. O autor ressalta, entretanto, que Marx não partilha 
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desse pensamento na medida em que ele relativiza o papel da educação. Mas, o 

pensamento de Marx não é analisado detalhadamente pelo autor. Apenas é afir

mado que ele lançou as bases de uma nova educação centrada no princípio peda

gógico do trabalho. 

É advertido o caráter autoritário da utilização da escola para a veiculação 

de um projeto social, político e econômico enquanto uma verdade dogmática. Tal 

afirmação é efetuada tendo como referência a experiência do stalinismo na antiga 

União Soviética. 

Os socialistas valorizam a escola no capitalismo no sentido em que esta 

proporciona a formação de uma elite intelectual que é capaz de criticá-lo. Segundo 

Rossi "a valorização da educação entre os socialistas se dará em dois IÚveis: o da 

crítica a educação capitalista e o da edificação da educação revolucionária".(4S) 

No primeiro IÚvel o autor reconhece a elaboração de críticas consistentes a escola 

capitalista. Contudo, o segundo IÚvel carece de ser melhor desenvolvido sobre

tudo nos países socialistas. É afirmado que as experiências nesses países na área 

de educação reproduziram a estrutura de poder da nova classe dirigente. 

Machado(46) analisa as propostas liberal e socialista de unificação escolar a 

partir das idéias de seus pensadores mais significativos: Émile Durkheim e Karl 

Marx. 

Durkheim defende a tese de que quanto maior a divisão do trabalho de 

uma determinada sociedade maior é o seu desenvolvimento social. O papel da 

escola consiste em atuar como um mecanismo regulador das diversidades oriun

das da divisão do trabalho. Por regular as diferenças, ela não pode ser igual para 
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todos. O pensamento do autor reforçou a posição dos liberais no sentido que a es

cola única não é a escola igual para todos. A escola única diversificada é defen

dida com a justificativa de que as profissões requerem aptidões e conhecimentos 

diversificados. O aspecto uno diz respeito a formação moral e política dos indiví

duos. Para Durkheim a educação deve incorporar as diferenciações oriundas da 

divisão do trabalho no modo de produção capitalista. O autor reforça essa dife

renciação da seguinte forma: 

"Nem todos somos feitos para refletir, será preciso que haja 
sempre homens de sensibilidade e homens de ação".(47) 

Posteriormente, a unificação diferenciada da escola obteve fundamentação 

em correntes da psicologia que afirmam existir níveis diferenciados de 

inteligência. A unificação, para os liberais, se restringe à unificação cultural e 

moral do povo de acordo com os interesses hegemônicos. Para que essa "unidade" 

ocorra é necessário que não haja diferenciação dos alunos por motivos religiosos, 

racistas, etc... A dualidade diferenciação/integração embasa a concepção 

filosófica dos liberais. A presente proposta advoga a educação sob a tutela do 

Estado mas com margem de ação para a iniciativa privada. É admitido a 

coexistência de dois sistemas de ensino. 

Segundo Durkheim "o homem médio é eminentemente plástico, pode ser 

utilizado com igual proveito em funções muito diversas" .(48) Essa afirmação refle

te a necessidade de se especializar os homens de maneira diferenciada, ou melhor, 

de acordo com o lugar que irão o ocupar no processo produtivo. Convém ressaltar 

que para os liberais a diferenciação não é sinônimo de desigualdade. Kerschens

teiner, seguindo essa linha de raciocínio, afirmava que um número reduzido de 

cidadãos deveria ser educado para exercer funções intelectuais. Entretanto, a 
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maioria dos cidadãos nào executariam tais funções conseqüentemente não necessi-

tariam do mesmo IÚvel educacional da referida minoria. Segundo este autor a 

ampliação das oportunidades na educação deveria levar em conta esse aspecto. 

A proposta de unificação escolar dos liberais é pautada na idéia de unida

de nacional. Há uma ênfase na homogeneizaçào dos valores que integrem o ho

mem ao processo produtivo. Além disso essa proposta tem como objetivo elevar o 

IÚvel intelectual dos cidadãos visando o melhor desempenho das tarefas. É uma 

educação pautada na livre concorrência entre os indivíduos. Os melhores lugares 

na estrutura ocupacional serão ocupados pelos indivíduos mais talentosos. 

Marx não escreveu uma obra específica sobre a educação mas encontramos 

em alguns de seus livros referências sobre o tema. Podemos dizer que essas refe

rências constituem os princípios básicos da educação socialista de forma não deta-

lhada. 

No Manifesto do Partido Comunista, Marx e Engels defendem a adequação 

do sistema educativo ao processo de produção material. Segundo Machado, a in

tegração educação/trabalho possibilita, também, a integração entre teoria e prá

tica. A autora define esse processo da seguinte forma: 

"Pela chamada educação politécrúca, através da qual seriam 
transmitidos os princípios gerais e de caráter científico de todo o pro
cesso de produção, além da iniciação no manejo de ferramentas ele
mentares das diversas profissões, acreditavam que seriam atingidos três 
objetivos: a intensificação da produção social, a produção de homens 
plenamente desenvolvidos e a obtenção de poderosos meios de 
transformação da sociedade capitalista". (49) 
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A instrução obrigatória e o ensino politécnico são considerados por Marx 

como fatores importantes para a transformação social. Mas, ressalta que a classe 

trabalhadora tem que lutar por esses direitos. Nem mesmo a educação burguesa é 

descartada por ele; ao contrário, é entendida como um mecanismo que auxiliará 

as conquistas dos trabalhadores. A nova educação deve começar no capitalismo. 

Apesar desse modo de produção limitar o desenvolvimento das potencialidades 

humanas deve-se estimular e perseguir qualquer iniciativa nesse sentido. O 

desenvolvimento humano é um fator decisivo para a transformação social mesmo 

que este seja atingido através de medidas educacionais adotadas pelo Estado. 

Machado esclarece "o avanço na legislação social e educacional não constituiria o 

fim último da luta operária, nem tampouco o fortalecimento do Estado 

burguês" .(50) 

Nas "Instruções aos Delegados do Conselho Central Provisório da Associa

ção Internacional dos Trabalhadores", Marx especifica o tipo de educação que 

deve ser reivindicada pelos trabalhadores. Esta deve contemplar os objetivos da 

classe tanto imediatos como a longo prazo. Machado afirma que a proposta de 

educação defendida por Marx mesmo no interior do capitalismo é de escola uni

tária. Tal afirmação é efetuada pelo fato de que os interesses do operariado cor

responderiam aos interesses de toda a sociedade. 

No mencionado documento, Marx e Engels defendem a tese de que a partir 

dos 9 anos todas as crianças devem se converter num trabalhador produtivo e que 

todos os adultos devem trabalhar tanto com o cérebro como com as mãos. As cri

anças são divididas em três faixas: 9 à 12, 13 à 15 e 16 à 17 anos e devem trabalhar 

2, 4 e 6 horas respectivamente. A proposta de educação dos autores compre

endem três pontos centrais: educação intelectual, educação corporal e educação 
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tecnológica. O primeiro ponto não é detalhado. O segundo tem corno objetivo 

atenuar os efeitos mutiladores da produção através de exercícios de ginástica e 

militares. O terceiro ponto compreende a '\:ducação tecnológica que recolhe os 

princípios gerais e de caráter científico de todo o processo de produção e, ao 

mesmo tempo inicia as crianças e os adolescentes no manejo de ferramentas ele

mentares dos diversos ramos industriais" (51). 

De acordo com os autores, esse tipo de ensino teria como pontos positivos o 

fato de elevar a produção e desenvolver plenamente os educandos. O ensino de

veria acompanhar as transformações ocorridas na sociedade. Esse ensino, entre

tanto, não se limitaria à estreita profissionalização mas seria o ensino politécnico. 

Para Marx esse tipo de educação só ocorreria após o fim do capitalismo. Esse fato 

não o limitou a pensar a educação nesse modo de produção. A criação de um sis

tema educacional novo depende de mudanças substantivas na sociedade. Mas, 

para que isso ocorra a educação desempenha um papel importante. A educação é 

abordada enquanto uma das táticas necessárias à transformação social. Ao con

trário da proposta liberal que privilegia a questão da identidade nacional, o 

aspecto privilegiado pela proposta socialista é a contradição. De acordo com essa 

vertente o próprio desenvolvimento do capitalismo demandaria um novo tipo de 

educação, tal como nos esclarece Machado. 

"Na definição do caráter da educação politéOlica, Marx tomou 
como referência fundamental a tendência histórica do desenvolvimento 
da base técrúca e científica da indústria moderna. Da grande indústria 
brotaria o germe da educação do futuro, pois o próprio desenvolvimento 
fabril colocaria a necessidade da negação da particularização do 
trabalho"( 52) 
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No que se refere a relação entre educação e trabalho as propostas pedagógi

cas liberal e socialista apresentam diferenças significativas. Enquanto os socialis

tas privilegiam a incorporação de novas disciplinas científicas nos currículos e a 

união entre educação e trabalho na perspectiva do homem omnilateral, os liberais 

privilegiam o valor moral do trabalho e o ingresso do homem no mercado de tra

balho. 

Para compreendermos a proposta socialista de educação é fundamental a 

abordagem do conceito de homem omnilateral de Marx. Esta concepção "centra-se 

na apreensão do homem enquanto uma totalidade histórica em contraposição ao 

reducionismo histórico do homem aeconomicus" .(53) A mencionada concepção 

baseia-se no pensamento de Marx no que diz respeito a realização/emancipação 

do homem através do trabalho. É estabelecida uma distinção entre trabalho alie

nado e trabalho produtivo. O primeiro é definido como a atividade humana que 

produz algo exterior a si mesmo. É uma atividade exteriorizada e objetivada. Sua 

característica fundamental consiste no fato da produção ocorrer não para satisfazer 

as necessidades do indivíduo que produziu e sim as de um mercado. O trabalho é 

a atividade humana que produz valor de troca. Este pressupõe a existência de 

terceiros. A produção é, então, direcionada para a necessidade/ desejo do outro. 

O produto do trabalho pertence a outra pessoa, que lhe dá em troca um salário, 

que o trabalhador transforma em bens de subsistência para sua famma. É no re

gime de salariato que o trabalho revela a sua verdadeira essência alienante: uma 

atividade que produz valor de troca para outro. O próprio homem é convertido 

em mercadoria. Ele passa a ter valor pela sua capacidade de produzir valor. O 

homem, de sujeito, passa a ser objeto daquele para quem trabalha. 
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A introdução da máquina no processo produtivo reduz a intervenção 

consciente do homem no trabalho. O homem não produz e sim a máquina. Nessa 

alienação o trabalho perde todo o caráter de atividade humana, isto é; desaparece 

a consciência de si pela qual o homem se projeta e se satisfaz no seu produto. No 

trabalho alienado, o homem não produz significados. A contínua repetição de 

uma determinada operação instala a morte psicológica do sujeito. 

"O trabalho exteriorizado, trabalho em que o homem se aliena a si 
mesmo é um trabalho de sacrifício e mortificação".(54) 

O homem passa a aceitar esse tipo de trabalho como parte de sua natureza 

humana. Esse fato ocorre na medida em que o homem é educado para o aceitar 

como forma natural da existência humana e não como uma forma alienante, his-

tórica e circunstancial. 

Toda a concepção de Marx acerca da emancipação humana só pode ser ple

namente compreendida através da oposição entre trabalho alienado e trabalho 

produtivo. O trabalho para Marx não era uma categoria meramente econômica e 

sim uma categoria antropológica impregnada de juízo de valor oriundo de sua 

posição humanista. É através do trabalho que acontece a plena identificação do 

homem com a natureza. Marx acompanha o pensamento de Hegel que entendia o 

trabalho como "o ato de autocriação do homem". O trabalho produtivo é a ativi

dade pela qual o homem desenvolve-se a si mesmo. É a expressão própria do 

homem, uma expressão de suas faculdades físicas e mentais. Contrastando-se o 

trabalho alienado ao trabalho produtivo, percebe-se que o primeiro é um meio 

para um fim e o segundo é um fim em si mesmo. Por isso é considerado a expres

são significativa da energia humana. 
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Marx defende a abolição completa da sujeição do homem a uma única ati

vidade durante toda a sua vida. Esse aspecto deve- se ao fato de privilegiar o des

envol vimento do homem total e uni versa!. Ele adverte que o homem deve ser 

emancipado da influência mutiladora da especialização. Marx explicita que nas 

sociedades anteriores à comunista os homens tinham uma única ocupação e 

deveriam manté-Ias até o fim de sua vida para obter seu salário. Nessas 

sociedades o trabalho é visto como mercadoria. 

"Na sociedade comuIÚsta ninguém tem uma esfera exclusiva de 
atividade, mas qualquer um pode realizar-se em qualquer ramo que 
desejar, a sociedade regula a produção geral e toma possível, assim a 
gente fazer hoje uma coisa amanhã outra, caçar de manhã, pescar à 
tarde, criar gado de noite, criticar após o jantar, tal como se deseje sem 
jamais se tomar caçador, pescador ou crítico" ... (55) 

Desta forma, é enfatizada a transformação do trabalho alienado e despro

vido de significado em trabalho produtivo e livre. A relação desse tipo de traba

lho com o processo educativo é a seguinte: 

"Trata-se de um trabalho produtivo, prática do manejo dos 
instrumentos essenciais a todos os ofícios associada à teoria como o 
estudo dos princípios fundamentais da ciência. Um trabalho que exclui 
toda a oposição entre cultura e profissão não tanto por proporcionar as 
bases para uma multiplicidade de opções profissionais mas por ser a 
atividade operativa social que se baseia nos aspectos mais re
volucionários e completos do saber" ... (56) 

Gramsci enriqueceu a discussão acerca da relação entre escola e trabalho. 

Ele prioriza dois elementos educativos fundamentais: noções de ciências naturais e 

noções de direitos e deveres do cidadão. Manacorda sintetiza o pensamento do 

autor a esse respeito da seguinte forma: 
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"Escola única inicial de cultura geral. humanística formativa, que 
ajuste plenamente o desenvolvimento da capacidade de trabalhar de 
forma manual (técnica e industrialmente) e o desenvolvimento da 
capacidade de trabalho intelectual" .(57) 

Ao contrário de Marx, Gramsci, não se refere a inserção das crianças no 

processo produtivo. 

"Fala-nos de desenvolver nelas a capacidade de trabalhar in
dustrialmente num processo escolar coordenado com a fábrica mas 
autônomo em relação a esta"(58). 

É criticado, a especialização unilateral no trabalho e, por conseguinte, é de

fendido o conceito marxista de omnilateralidade. A educação deve propiciar a ca

pacitação para atividades intelectuais e práticas. 
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PARTIDOS POLÍTICOS NO 
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a) Partidos Liberais: PFL e PRN 

Os autores liberais que exerceram influência na América Latina foram, entre 

outros, B. Constant, J. Betham, E. Quinet e J. Stuart Mill. Contudo, a influência do 

liberalismo na política brasileira é observada desde o Império. No que diz respeito 

a formação de um partido liberal é difícil precisar com exatidão a data. Mas, em 

1834 estes eram maioria na Câmara e conseguem reformar a Constituição. O libe

ralismo nessa época estava vinculado a questão do Federalismo.(l) 

No decorrer da primeira República, houve a criação do Partido Republicano 

Liberal de Rui Barbosa, em 1913. A Aliança Liberal apesar de não ser um partido 

exercia forte influência na política. 

Durante a vigência da Constituição de 1946 constatou-se a existência de três 

partidos liberais: o Partido Social Democrático(PSD), a União Democrática Nacio

nal(UDN) e o Partido Trabalhista Brasileiro(PTB). Segundo Afonso Arinos(2) 

"a UDN foi a legítima herdeira da tradição liberal da reforma dos 
costumes políticos e administrativos. Foi o estuário para onde 
confluíram os remanescentes da pregação política do civilismo, da 
Reação Republicana e da Aliança Liberal. Seus ideais moralizadores, sua 
confiança no progresso democrático, sua preocupação com as liberdades 
individuais fizeram dela o padrão do liberalismo burguês, mais político 
do que social". 

Com o golpe militar de 1964 os liberais tiveram que se agrupar na ARENA 

e no MOB. Só com a reformulação partidária é que estes voltam a cena em diferen

tes partidos. O Partido Democrático Social, PDS, reúne os membros da ARENA. 

Em 1985, dissidentes do PDS fundam o PFL, Partido da Frente Liberal, liderado 
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por Aureliano Chaves e Marco Maciel. Conforme vimos anteriormente o PFL 

fundamenta-se na versão moderna do liberalismo, isto é, o neoliberalismo. 

o PRN, Partido da Reconstrução Nacional, é um partido inexpressivo. A 

sua fundação está relacionada as eleições presidenciais de 1989. Este partido abri

gou a candidatura de Fernando Collor. O PRN é o que convencionou-se chamar de 

"legenda de aluguel". Essa afirmação pode ser ilustrada a partir da análise do 

"Projeto Brasil Novo" que consiste na proposta de governo de Collor. Neste docu

mento não é feito referência ao PRN e é todo redigido na primeira pessoa do sin

gular. 
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b) Partidos Socialistas - PT e PDT 

As propostas Socialistas surgiram no Brasil no final do século passado atra

vés dos imigrantes italianos e espanhóis. De acordo com Luís Carlos Prestes, hou

ve várias tentativas de organização da luta pelo Socialismo. A primeira delas foi 

em 1845 com a fundação do periódico "Socialismo" que se baseava nas idéias de 

Fourier. Prestes afirmava também que um dos pioneiros na introdução do pensa

mento marxista em nosso país foi Euclides da Cunha conforme é observado no seu 

artigo sobre a luta de classes intitulado: 'De um velho problema'. Este se baseava 

no 'Capital' e foi publicado em 1904. Euclides da Cunha não teve tempo de difun

dir as idéias marxistas pois foi assassinado na luta do Brasil com a Colômbia em 

1915. 

A luta pelo socialismo no Brasil tem como março, em 1922, a criação do 

Partido Comunista do Brasil. A esse respeito Prestes faz o seguinte comentário: 

"Sem dúvida alguma depois de sua fundação, foi em tomo do 
Partido Comunista que embora não se falasse em Socialismo se desen
volveu a luta pela substituição da sociedade capitalista por wna soci
edade livre da exploração do homem pelo homem. Partidos Socialistas 
surgiram diversos mas nenhum deles teve significação" .(3) 

A conturbada história do PCB não é objeto de análise do presente estudo. 

Contudo consideramos oportuno efetuar algumas considerações a esse respeito 

com objetivo de propiciar o entendimento dos partidos políticos socialistas que se

rão analisados a seguir: PT e PDT. 

Com o golpe militar de 1964 houve a multiplicação dos grupos de esquerda 

tais como: Ação Libertadora Nacional (ALN), Movimento Revolucionário de 8 de 
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Outubro (MR - 8), Vanguarda Popular Revolucionária (VPR), Partido Comunista 

Brasileiro (PCBR). Além destes houve o aparecimento de grupos de origem 

Trotskstas e Brizolistas. Paralelamente à organização desses grupos houve o fraci

onamento do PCB. 

A repressão brutal da ditadura militar e a derrota da luta armada limitarem 

consideravelmente a atuação desses grupos. Esse processo culminou com a extin

ção dos partidos políticos e o Ato Institucional número 4 de 1965 que definiu as 

normas para a organização dos partidos. Foi instituído o bipartidarismo: 

Movimento Democrático Brasileiro (MDB) e Aliança Renovadora Nacional 

(ARENA). A oposição ao regime militar irá se agrupar no MDB. 

Iniciou-se no final da década de 70 uma pressão popular em prol da demo-

cratização da sociedade. Esse movimento coincidiu com as greves operárias do 

ABC paulista em 1978. A formação do Partido dos Trabalhadores está ligada a 

esse fato. Com o processo de anistia, 1979, voltam ao cenário político personalida

des de diferentes correntes de opinião. A reorganização do sistema partidário de 

dezembro de 1979 substituiu o bipartidarismo pelo pluripartidarismo. No primei

ro momento foram criados seis partidos: PDS, PMDB, PTB, PP, PDT e PT. A esse 

respeito Coutinho afirma o seguinte: 

"Tomou-se um momento decisivo da construção de urna re
presentação política bem mais pluralista, graças a criação do PT e do 
PDT".(4) 

Esse breve histórico do socialismo no Brasil tem como objetivo 

fornecer elementos para avaliarmos a limitada expressão dos partidos socialistas 

junto a sociedade civil. No período da ditadura foram cortadas as relações com os 

países socialistas, assim como Cuba, e os meios de comunicação não veiculavam 



notícias a respeito desses países em decorrência da rigorosa censura. Durante 

muito tempo a discussão sobre o socialismo esteve silenciada na sociedade 

brasileira. Ultimamente o que se discute sobre o socialismo está relacionado ao 

aspecto totalitário que esse assumiu nos países do Leste Europeu. Esses 

acontecimentos tiveram bastante espaço na imprensa mas de forma superficial. 

De uma maneira geral podemos dizer que os meios de comunicação de massa, 

enquanto formadores de opinião, fazem propaganda positiva dos países adeptos 

ao neoliberalismo e negativa aos socialistas. Desta forma, acreditamos ser possível 

entender a ausência de cultura política socialista na sociedade. De acordo com 

Florestan Fernandes a aceitação do modo de produção capitalista é uma vitória da 

ditadura brasileira. 

Pretendemos verificar a seguir a forma que o PT e o PDT analisam a viabi

lidade de uma proposta socialista para o Brasil. Coutinho, um dos teóricos do 

Partido dos Trabalhadores, considera que a democracia não é apenas uma alterna

tiva para a consolidação do socialismo e sim a única maneira de atingí-Io. 

"O PT entende a luta pela democracia, pela auto-orgaruzação 
popular, como sendo desde já um momento da luta pelo socialismo, 
significa, portanto, uma superação do etapismo que sob a influência da 
Terceira Internacional, marcou fortemente a velha esquerda brasi
leira".(S) 

A diferença entre a democracia socialista e democracia liberal ocorre na 

medida em que na primeira surgem novos institutos políticos identificados com os 

anseios da classe trabalhadora. Na democracia liberal a democracia se restringe 

aos interesses das classes dominantes já que estas ocupam um lugar privilegiado 

na divisão social do trabalho enquanto proprietários dos meios de produção. 



A democratização da sociedade visando a implantação do socialismo deve 

contemplar além da superação da alienação econômica a superação da alienação 

política, entendendo-se por esta a reabsorção dos aparelhos estatais pela sociedade 

que os produziu e da qual se alienaram. 

Coutinho afirma que a definição dos meios para a plena realização da de

mocracia é o grande desafio da esquerda na atualidade. Para que esse objetivo seja 

atingido deve-se "buscar uma síntese entre o predomínio da vontade geral e con

servação do pluralismo".(6) É explicitado que a vontade geral no sentido gramsci-

ano não é contraposta aos interesses particulares. Esta caracteriza-se pela busca do 

consenso através do bloco histórico majoritário. 

o fenômeno da socialização da política leva-nos à revisão do papel da clas

se operária enquanto sujeito histórico. Outro fato que observamos com esse 

fenômeno é a articulação entre organismos populares de democracia de base e me

canismos tradicionais de representação indireta. Conforme a pressão dos orga

nismos populares, os parlamentos podem adquirir a nova função de sintetizar a 

política dos vários sujeitos coletivos. O autor ressalta que essa síntese é fundamen

tal, pois, quando não é efetuada pelo parlamento acaba sendo desempenhada pela 

burocracia ou pelo mercado, ficando assegurada a conservação do capitalismo. Os 

partidos políticos, em particular os que representam os trabalhadores, desempe

nham um papel fundamental na síntese entre a democracia direta e a democracia 

representati va. 

A diferença entre a concepção liberal e a concepção marxista de democracia 

está relacionada ao conceito de hegemonia. Para o liberalismo a democracia é 

sinônimo de pluralismo mas a presença de hegemonia é considerada totalitária. A 

relação pluralismo e hegemonia advogada pelo socialismo democrático é a seguin

te: 
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"A democracia de massas que ele propõe, enquanto forma 
institucional de governo mais adequada a socialização do poder no 
mundo moderno, reconhece o pluralismo, ou seja, a autonomia e a 
diversidade dos múltiplos sujeitos coletivos, além de propugnar a di
visão do poder por meio da sua descentralização. Esse reconhecimento 
do pluralismo, contudo, não anula antes impõe a busca constante da 
unidade política, da formação de urna vontade geral ou coletiva, a ser 
construída pela via da negociação e do consenso" .(7) 

No que diz respeito as conquistas democráticas da classe trabalhadora no 

decorrer dos anos reconhece-se que a sua situação é melhor nos países em que se 

optou pelo reformismo dos que optaram pelo socialismo real. Esse reconhecimen

to é fundamental para a luta pelo socialismo democrático nos dias de hoje. Isso 

não significa que se deva abandonar às críticas a social-democracia no plano 

econômico e político. A ampliação dos direitos sociais tem limites concretos no 

sentido de que é incompatível com a lógica de acumulação capitalista. Entretanto, 

busca-se um meio termo já que não se pode negar à classe trabalhadora o mínimo 

de satisfação de suas demandas por políticas sociais. Por outro lado, não se pode 

aumentar excessivamente os tributos; esse é o impasse que se encontra o Estado de 

Bem - Estar Social na atualidade. 

Coutinho não descarta a via reformista, objetivando a implantação do socia

lismo democrático da seguinte forma: 

"Não há reformas radicais na ordem econômica e social sem wna 
concomitante reforma radical da máquina do Estado. Em outras 
palavras s6 uma democracia de massas é possível fazer com que wna 
politica conseqüente de reformas de estrutura conduza gradualmente a 
superação do capitalismo. É nessa medida que a luta pela democracia e a 
luta pelo socialismo são duas faces solidárias da mesma moeda [ ... ) Um 
reformismo que tem corno objetivo explícito aprofundar a democracia e 
superar o capitalismo é"um reformismo revolucionário ..... (8) 
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"É impraticável transportar um modelo revolucionário como se 
fosse uma mercadoria dentro de um caixote, chegar no Brasil e implantar 
aqui, fazer aqui uma revolução igual a revolução Cubana, Sandinista ou 
uma revolução como fizeram os soviéticos em 1917. Eu acredito 
piamente que essa revolução acontecerá no Brasil na medida em que a 
gente tenha a capacidade de despertar a consciência política na grande 
massa despolitizada hoje, sem a perspectiva do aventureirismo". (9) 

Por sua vez, a ongem do PDT está relacionado a uma reunião que os 

trabalhistas em exílio fizeram no ano de 1979 objetivando a criação do PTB, 

Partido Trabalhista Brasileiro, conforme é explicitado na Carta de Lisboa. A sigla 

do PTB foi disputada, posteriormente, por Brizola e Ivete Vargas sendo esta a 

vitoriosa. Então, Brizola e os trabalhistas de maior densidade ideológica 

fundaram o Partido Democrático Trabalhista - PDT. Segundo Neto(10) este 

apresenta as seguintes características: possui uma base grande no Rio Grande do 

Sul, se posiciona à esquerda do PMDB e possuí uma militância 

predominantemente jovem. 

o PDT propõe um projeto de sociedade para o Brasil pautado na demo-

cracia trabalhista, no nacionalismo e no socialismo. 

"O trabalho, fonte originária de riqueza de todos os bens e ri
quezas, é a relação básica sobre a qual se constitui a vida social. Para o 
traballúsmo democrático os valores do trabalho não são apenas 
econômicos, mas, igualmente, os valores humanos, éticos e políticos". 
(11) 

A democracia está relacionada ao processo de auto-organização da socie

dade objetivando torná-la mais igualitária. É enfatizado que o trabalhismo é o 

caminho para a construção de uma sociedade democrática e socialista no Brasil. A 

igualdade e a participação são os princípios que norteiam a concepção de 

democracia. Por igualdade entende-se a materialização ao nível das relações 
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econômicas, políticas e sOClals que atendam as aspirações da malOrIa da 

população. A participação está relacionada a mobilização social e a organização 

partidária da classe trabalhadora visando a transformação da sociedade. 

"A experiência histórica demonstra que nenhum partido popular 
pode chegar a se manter no governo sem contar com o povo organizado 
e, também, que as organizações da sociedade não conseguem realizar 
suas aspirações sem partidos que a transformem em realidade política, 
através do poder de um Estado Democrático" .(12) 

o nacionalismo está relacionado à integridade e à defesa da nação brasi

leira. Na Carta Testamento de Getúlio Vargas são explicitados os entraves que se 

opõem aos interesses fundamentais da nação. 

o trabalhismo democrático propõe a diversificação e a democratização das 

relações produtivas em direção ao socialismo. A propriedade, o capital e os meios 

de produção devem subordinar-se aos interesses da coletividade e do conjunto da 

nação. Mas é ressaltado que lia democracia trabalhista não exclui, mas condiciona 

aos interesses sociais a propriedade privada dos meios de produção, a livre inicia

tiva nas atividades econômicas, ou seja, a chamada economia de mercado".(13) 

No plano internacional são defendidos os seguintes pontos: lia defesa da in

dependência nacional, da integridade territorial, da soberania nacional, da autode

terminação dos povos, da coexistência pacífica entre as nações e do não alinha-

mento" .(14) 

A viabilidade para a construção de uma sociedade socialista no Brasil é 

abordada resumidamente no documento denominado Carta de Mendes. O socia-

lismo deve ser construído através do voto livre com a participação de todos os 
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segmentos da sociedade. O Estado deve fundar-se nos princípios democráticos e 

deve assumir as causas sociais. Os caminhos para atingir esse estágio são pacíficos 

e democráticos. 

"O POT não luta pela tomada de poder. O seu propósito é as
cender ao poder, inllildando este país de consciências esclarecidas" .(15) 

A construção de uma sociedade pautada no socialismo democrático está 

relacionada à colocação de limites ao domínio do capitalismo internacional. Pois, 

só desta forma serão atingidos os ideais de justiça e liberdade. Theotônio dos San

tos(16), um dos fundadores do Partido, acreditava que estamos vivendo o fim da 

hegemonia da ideologia liberal, em decorrência da crise mundial do capitalismo. 

Essa conjuntura, na sua avaliação, acarretará a ascensão do socialismo 

democrático. Aurélio Fernandes, membro da Juventude Socialista do PDT, afirma 

que o socialismo é a utopia possível para a superação dos problemas crônicos da 

América Latina. A esse respeito ele esclarece que: 

"Para a construção dessa utopia é preciso ousar. Não existe apenas 
um caminho, nem modelos universais e esquemáticos a serem seguidos. 
Povos e partidos constroem os caminhos e as formas mais adequadas a 
cultura e as tradições, condições e estruturas de cada país".(l7) 
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c) Programa dos Partidos Políticos 

o Partido da Frente Liberal compromete-se com os princípios democráticos 

e defende a liberdade com igualdade, conforme é explicitado em seu programa. 

(18) 

As diretrizes que orientam sua ação política no plano social são as seguin

tes: erradicação do analfabetismo, universalização do ensino, extensão do ensino 

pré - escolar, valorização permanente do professor, valorização da cultura nacio

nal, política de saúde que valorize a mãe e a criança, programa de alimentação 

para a população de baixa renda, proteção a família e adoção de uma política de 

planejamento familiar. Nesse tópico são abordados também diretrizes que visam a 

melhoria de vida da população tais como:política de saneamento básico, extensão 

do sistema previdenciário, política de emprego e salarial. A revisão dos direitos 

dos trabalhadores é contemplada mediante a defesa de ampla liberdade de orga

nização sindical, reformulação da legislação trabalhista e política de valorização 

dos servidores públicos. 

No que diz respeito às diretrizes econômicas para áreas agrícolas defende: a 

reforma agrária, o cooperativismo, o fomento a agricultura, etc... Para a área 

urbana é advogada uma política de desenvolvimento que vise a melhoria de seus 

serviços básicos. A política industrial deve incentivar a pequena e média empresa 

e o Estado deve ter a sua atividade empresarial limitada. 

As diretrizes políticas adotadas pelo PFL são as seguintes: elaboração de 

nova constituição, consolidação do pluripartidarismo, descentralização adminis-
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trativa, melhoria dos serviços públicos, aperfeiçoamento dos mecanismos de con

trole da sociedade sobre o Estado, fortalecimento dos poderes legislativo e judici-

ário e modernização do sistema penal. 

o programa do Partido da Reconstrução Nacional, PRN, não foi 

localizado.(19) 

No programa do Partido dos Trabalhadores é explicitado que este defende 

os interesses dos trabalhadores. Essa defesa não se dá apenas ao nível de discurso 

e sim a partir da sua atuação nos movimentos sociais. O PT se considera um parti

do diferente dos demais. Essa diferença se refere ao seu caráter democrático na 

medida em que são as bases que traçam as diretrizes de sua atuação. Nesse sentido 

é defendida a autonomia das organizações populares. O objetivo político do PT é 

diferente dos demais partidos políticos pelo seguinte: 

"Lutamos pela construção de uma democracia que garanta aos 
trabalhadores, em todos os níveis, a direção das decisões políticas e 
econômicas do País. Uma direção segundo os interesses dos traba
lhadores e através de seus organismos de base" .(20) 

A organização do PT ocorre paralelamente ao desenvolvimento das lutas 

dos trabalhadores. A sua criação se dá a partir da necessidade de unificação dos 

diversos movimentos sociais objetivando a constituição de uma força política ex

pressiva. 

A luta pela democracia é uma meta para a construção de uma sociedade 

sem exploradores e explorados. Esta luta é contrária aos interesses do grande ca

pital nacional e internacional. A democratização da sociedade requer do Partido 
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propostas de transformação da estrutura econômica e política do Brasil. A defini

ção dessas estratégias está atrelada aos movimentos sindicais e populares. A sua 

atuação tem como prioridades os seguintes pontos:desati vação dos instrumentos 

repressivos da época da ditadura, reforma agrária com a criação de mecanismos 

que propiciem a exploração da terra, preservação da ecologia, implantação de 

políticas de saúde e educação que resgatem a qualidade de ambas(21), combate a 

internacionalização da economia brasileira, apoio aos movimentos de defesa dos 

direitos das minorias (mulheres, negros e índios) e política internacional que apoie 

os povos oprimidos e que coopere para a paz mundial. 

No final do documento é afirmado que o aprofundamento do programa se 

dará permanentemente pelos membros do PT. 

o Partido Democrático Trabalhista assume em seu programa compromissos 

priori tários. 

"O primeiro compromisso é com crianças e jovens de nosso País. 
Assistir desde o ventre matemo, alimentar, escolarizar, acolher e educar 
todas as crianças do nosso País, com igualdade de oportunidade para 
todos, é a prioridade máxima do Traballúsmo Democrático. Salvar 
nossas crianças e adolescentes é urna causa da salvação nacional. Corno 
medida de emergência assegurará, gratuitamente, a todas as crianças, até 
dois anos de idade, um litro de leite diário" .(22) 

Os demais compromissos estão relacionados aos seguintes temas: defesa 

dos interesses dos trabalhadores rurais e urbanos visando a melhoria de suas 

condições de vida; combate a discriminação das minorias (mulheres, negros e ín

dios); defesa da natureza brasileira e recuperação da soberania nacional. 
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No plano político são defendidos compromissos relativos a: defesa da de

mocracia representativa com base no pluralismo partidário; anistia aos acusados 

de crimes políticos; liberdade de organização dos partidos políticos; convocação da 

Assembléia Nacional Constituinte; eleição direta para todos os níveis; defesa dos 

direitos civis e políticos dos cidadãos; elaboração de legislação que impeça a dis

criminação racial; liberdade e autonomia sindicais; reconhecimento dos movimen

tos sociais; defesa da autonomia das universidades; reconhecimento das Forças 

Armadas como instituição que tenha função de garantir a integridade territorial e 

a soberania nacional; participação do Congresso Nacional em acordos entre o Po

der Executivo e nações estrangeiras. 

As medidas a serem adotadas no plano econômico VIsam a emancipação 

econômica do País e a satisfação das necessidades básicas da população. Essas 

medidas requerem a intervenção do Estado no sentido de: aumentar o nível de 

emprego, o salário mínimo, implantar uma política de redistribuição de renda, 

promover o desenvolvimento em regiões carentes, combater a inflação, democrati

zar o uso da terra, combater os monopólios, implantar política energética que res

peite a ecologia, implantar um plano nacional de ciência e tecnologia, definir polí

tica nacional de transportes, redefinir as novas formas de propriedade social para 

os setores público, privado e cooperativista. 

A elaboração de um código do trabalho que se baseie nos princípios do di

reito social moderno é uma das medidas defendidas pelo PDT no plano social. 

Nesse tópico são abordados também os seguintes temas: reforma da justiça do tra

balho, reestruturação do sistema previdenciário e reformulação do sistema finan

ceiro de habitação.(23) 
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o PDT dá destaque à educação e à cultura no seu programa através de 

medidas específicas para essas áreas tais como:universalização do ensino para cri

anças em idade escolar, erradicação do analfabetismo, promoção de urna reforma 

educacional que assegure a gratuidade do ensino para todos os IÚveis(24), implan

tação de um plano nacional de promoção da cultura e criação de um plano nacio

nal de alfabetização de adultos. 

No plano internacional o partido se posiciona contra o colonialismo e o im

perialismo, defende a criação de um mercado comum para a América Latina, de

fende a participação igualitária nos organismos internacionais, propõe urna nova 

ordem econômica internacional e defende a luta integrada pela democracia dos 

povos da América Latina e África. 
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Capítulo IV 

PARTIDOS POLÍTICOS E 
-EDUCAÇAO-PROPOSTAS 

PEDAGÓGICAS 
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a) Proposta de educação do governo Collor 

A concepção de educação do governo Collor foi explicitada resumidamente 

por ele próprio nos artigos publicados no Jornal do Brasil conforme analisamos 

anteriormente. Abordaremos, a seguir esse assunto de maneira mais detalhada a 

partir de documentação do próprio governo. No documento intitulado "Programa 

Setorial de ação do governo Collor na área de educação"(l) são mencionados os 

seguintes pontos:qualificação para o trabalho e as prioridades e inovações do 

governo. 

É assinalada controvérsia em torno do perfil do ensino médio, enSinO 

profissionalizante versus educação geral, mas não é proposta uma solução que 

supere essa dualidade. Tal afirmação é efetuada na medida em que é ressaltada 

importância da educação geral enquanto um mecanismo que contribui para a 

formação da cidadania. A importância do ensino profissionalizante relaciona-se 

ao atendimento das necessidades do processo produtivo brasileiro que requer 

qualificações específicas. Estas, entretanto, devem estar assentadas em bases de 

conhecimentos gerais. A explicitação desses conhecimentos é efetuada em outro 

documento(2) que será analisado posteriormente. É apresentada urna visão 

positiva da economia, pOlS, é afirmado que a estrutura produtiva do país 

absorverá técnicos em maior quantidade e qualidade. Face à essas exigências faz

se necessário investimentos e definições políticas relativas ao ensino de nível 

médio. 

A concepção de educação apresentada é baseada em noções contraditórias: 

a de eqüidade e eficiência, no seguinte sentido: 



'A educação compreendida sob a ética da eqüidade, deve 
colaborar na redução das desigualdades sociais é parceira no esforço de 
redistribuição dos benefícios do crescimento econômico e fomentadora 
da participação política. Implica também eficiência quando busca a ade
quação aos desafios tecnolôgicos e de modernização requeridos pela 
concepção de desenvolvimento do país'.(3) 

o papel do Estado deve ser o de atuar assegurando a igualdade de 

oportunidades e, também, agindo integradamente com as áreas econômica e 

social. O Estado deve atuar em prol das seguintes medidas: remuneração digna 

aos recursos humanos, materiais e rede física adequados, adoção de pedagogias 

eficientes, revisão de currículos, etc.. 

A ênfase dada à educação está relacionada ao estágio de modernidade que 

se pretende alcançar no país. Objetiva-se adequar a mão de obra aos avanços 

ocorridos no processo produtivo. Esses avanços estão relacionados ao esgotamento 

do modelo econômico pautado em exportação de matéria-prima e mão-de-obra 

barata e não qualificada. 

No que diz respeito as prioridades do governo, são mencionados a pré

escola e a alfabetização. A expansão da educação pré-escolar ocorrerá a partir da 

criação de novas unidades e melhoria das instalações existentes da rede pública 

visando o atendimento de crianças a partir de 4 anos. Através dessa medida 

pretende-se suprir a ausência de experiências e conhecimentos dos alunos ao 

chegarem a primeira série do ensino fundamental. A implantação do Programa 

Nacional de Alfabetização e Cidadania, PNAC, "constitui um esforço para a 

erradicação do analfabetismo e para universalização do ensino fundamental, 

como cumprimento do preceito constitucional, visando a correção das 

desigualdades e assimetrias regionais".( 4) No decorrer do documento são 
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explicitados outras prioridades do governo que dizem respeito a educação especial 

e a expansão e melhoria do ensino técnico. 

A relevância atribuída a educação tecnológica está relacionada .1 

necessidade de adequação da formação profissional aos avanços tecnológicos que 

vem sendo incorporados ao processo produtivo. Esse tipo de educação pode ou 

não fazer parte do ensino formal. Mas, é explicitado que "entende-se por educação 

tecnológica formal os cursos ministrados via ensino regular de nível médio e 

superior e os cursos de aprendizagem e qualificação ao nível de primeiro grau, 

desde que sejam reconhecidos pelos Conselhos de Educação" .(5) 

A educação tecnológica possui diferentes níveis: qualificação ocupacional, 

educação prática de primeiro grau, formação profissional de nível médio, 

formação profissional de nível superior (tecnólogo, graduação e especialização) e 

formação profissional para pesquisa e desenvolvimento(P&D). A necessidade da 

formulação e implantação de urna política de âmbito nacional requer a criação do 

Sistema de Educação Tecnológica. A composição desse sistema é a seguinte: 

instituições de ensino das redes federal, estadual e municipal e privadas, 

organizações patronais e entidades de pesquisa e desenvolvimento. O 

funcionamento do referido sistema se caracterizaria pela inclusão de disciplinas no 

primeiro grau que "envolvessem trabalhos manuais e a introdução de idéias 

básicas sobre agricultura, indústrias, comércio, produção, etc., componentes da 

realidade".(6) O segundo grau deve possuir duas vertentes: urna geral, visando 

a preparação dos alunos para a universidade e outra de caráter terminal com o 

objetivo de habilitar os estudantes para o exercício de urna determinada profissão. 

É assegurada continuidade dos estudos, para os estudantes que optarem por essa 

vertente, mediante o ingresso em Centros de Educação Tecnológica que formam 
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profissionais de nível superior (tecnólogos para diversas áreas de conhecimento). 

Nestas instituições seriam implantados cursos de especialização a nível de 

mestrado com objetivo de fornecer alto grau de especialização aos técnicos. 

o Sistema de Educação Tecnológica deve manter-se integrado com a 

Política Industrial e de Comércio Exterior, com o objetivo de definir conjuntamente 

as suas diretrizes. A formulação da Política Nacional de Educação Tecnológica 

contaria com a participação de um comitê consultivo que teria a seguinte 

composição: 

"Dirigentes dos orgãos e entidades da Administração Superior do 
~1inistério da Educação, Economia, Fazenda e Planejamento, Trabalho 
e Previdência Social, Secretarias da Ciência e Tecnologia e do Meio 
Ambiente, da Presidência da República; representantes das Confedera
ções Nacionais de Agricultura, Indústria e Comércio; representantes dos 
Serviços Nacional de Aprendizagem Industrial e do Comércio e 
representantes do Conselho Federal de Engenharia e Arquitetura e 
Associação Brasileira de Recursos Humanos".(7) 

Conforme podemos observar não são incluídos na composição do Comitê 

representantes dos trabalhadores. 

o Governo Collor apresentava uma proposta ambiciosa de educação 

tecnológica pretendendo compatibiliza-Ia com os novos perfis ocupaclOnals 

requeridos pelo processo produtivo em decorrência dos avanços tecnológicos. As 

medidas práticas propostas são superficiais apesar de serem programadas 

pesquisas, produção de material didático, utilização da informática, etc .. Esse 

ponto é abordado por Salgado no artigo intitulado: "Educação do trabalhador: 

discussões teóricas e prática social". A autora analisa a influência que as 

discussões teóricas em torno da relação entre educação e trabalho têm tido nas 

formulações do governo acerca da política educacional. Para realizar esse objetivo 
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é abordado o projeto de criação do Sistema Federal de Educação T ~cnológica 

elaborado pela Secretilria Nacional de Educação Tecnológica. Esse projeto foi 

lançado na gestão de Marco Maciel no governo passado. O mencionado projeto dá 

continuidade ao PROTEC, Programa de Melhoria do ensino técnico, no qual 

estava previsto a construção de 200 escolas técnicas. Mas estas não fariam parte da 

rede regular de segundo grau. Houve muita controvérsia em relação a esse fato 

mas o programa acabou se desmoralizando em decorrência de seu uso eleitoreiro. 

No governo Collor verificamos a continuidade da tendência de separação 

entre educação básica e educação profissional que se consolidou da seguinte 

forma: 

"Sob o argumento da necessidade de "modernizar" a estrutura do 
MEC, organizando-se conforme o objetivo das secretarias - fim - e não 
por níveis de ensino - o segundo grau foi incluído como um setor da 
Secretaria de Educação l3ásica (SENEB), enquanto se constituía a SENE
TE, com a incumbência de tratar paralelamente a educação técnica e 
tecnológica". (8) 

Na área educacional o Projeto Minha Gente - CIACs, Centro Integrado de 

Apoio a Criança foi o "carro-chefe" do governo Collor. Para fazermos uma 

avaliação do mencionado projeto faz-se necessário efetuar algumas considerações 

acerca dos CIEPs, Centro Integrado de Educação Pública. 

Leonel Brizola ao assumir o governo do Estado do Rio de Janeiro em 1982 

deu grande êruase a educação em sua administração. As teses que orientaram a 

ação do governo nessa área foram elaboradas por Darci Ribeiro e discutidas com 

os professores no Encontro de Mendes. A idéia central das mencionadas teses 

pautavam-se no pressuposto de que as crianças das classes populares deveriam ser 

atendidas preferencialmente com escola de tempo integral e de qualidade. Pois 
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não se deve tratar de forma igualitária as crianças que possuem condi..;ães sociais 

desiguais. 

o sistema educacional brasileiro vem diminuindo o tempo de permanência 

das crianças na escola, visando o aumento do número de vagas. A queda de 

qualidade de nosso ensino está relacionada a esse fato. O objetivo da criação do 

CIEPs é o de resgatar a qualidade de ensino da escola pública. As suas principais 

características são as seguintes: 

"O CIEP é uma verdadeira escola-casa, que proporciona a seus 
ulunos múltiplas atividades, complementando o trabalho nas salas de 
aula com recreações, esportes e atividades culturais" ... (9) 

É afirmado que os CIEPs sào comprometidos com os setores mais pobres da 

sociedade visando a transformação da realidade. Na medida em que o poder 

aquisitivo desses setores é bastante limitado, dificultando dessa forma o processo 

de ensino-aprendizagem, os CIEPs oferecem alimentação, uniforme, material 

didático, assistência médica e odontológica. 

Os eixos norteadores da proposta pedagógica dos CIEPs são: qualidade de 

ensino, gestão democrática, socialização dos saberes e vontade política. 

As ações pedagógicas dos CIEPs pautam-se numa visão interdisciplinar a 

partir da integração entre as disciplinas e também entre os profissionais da 

educação, saúde, e cultura. A interdisciplinariedade é considerada um elo 

fundamental entre o senso-comum e o pensamento científico. Os CIEPS 

caracterizam-se, também, por incentivar a participação da comunidade no 

processo educativo, a partir da incorporação de suas atividades artístico- culturais 

e também na definição de prioridades. Os professores são estimulados a conhecer 
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a realidade dos alunos através de visitas à comunidade. Os pais dos alunos são 

chamados a escola para discutir a educação de seus filhos. Outro aspecto im

portante de sua proposta pedagógica diz respeito ao universo cultural dos alunos. 

".",\ tarefa primordial do CIEP é introduzir a criança no domínio 
do código culto, mas valorizando a vivência e a bagagem de cada uma 
delas. A escola deve servir de ponte entre os conhecimentos práticos 
adquiridos pelo aluno e o conhecimento formal exigido pela sociedade 
ldrada" .. , (10) 

Compete aos professores o incentivo aos alunos no processo de ensmo

aprendizagem respeitando as suas di versidades. Para que isso ocorra é necessário 

comprometê-los nesse processo revertendo a sua apatia através de remuneração e 

condições de trabalho adequadas. É mencionado o fornecimento de subsídios 

para o aprimoramento do professorado para que estes incentivem o raciocínio 

crítico dos alunos. A pesquisa é utilizada enquanto princípio educativo ao invés 

da aula expositiva, com o intuito de incentivar a criatividade dos alunos. 

Os CIEPs priorizam as classes de alfabetização e as quintas séries em 

decorrência de seu elevado índice de repetência. Inicialmente essas classes 

recebem o tratamento de classe experimental e orientação pedagógica intensiva. 

Esse processo ocorre posteriormente nas demais classes. O estudo da língua é 

privilegiado enquanto elo integrador das diversas áreas do currículo. O projeto 

pedagógico dos CIEPs assume a vontade política de partilhar com os alunos o 

direito à palavra: 

... "Pretende-se que o CIEP seja visto como um grande curso de 
alfabetização de primeira à oitava série" ... (11) 

Para esse fim é confeccionado material didático de caráter experimental cuja 

reformulação está prevista de acordo com as necessidades, por professores 
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capacitados para esse atividade. Nas cbsses de alfabetização os alunos são 

divididos em três categorias: novos, repetentes e renitentes . 

... "'\s turmas de alunos novos têm no máximo. 25 alunos. As 
íürmadas pelos renitentes não ultrapassam o limite de 20 alunos. que se 
desdobram em grupos de até 10 alunos. para atividades de reforço e 
escolarização previstas na rotina do trabalho escolar·' ... (12) 

A incorporação de tecnologias avançadas no processo de ensmo

aprendizagem é uma das características dos CIEPs. A televisão é um dos recursos 

utilizados. Foi realizado um convênio com a FlJNTEVE para transmitir programas 

educativos em circuito fechado. É prevista introdução de microcomputadores nos 

CIEPs com o objetivo de propiciar o aprendizado da linguagem 'Lagos'. Na 

implantação desse projeto é mencionada participação de uma equipe da Faculdade , 

de Educação da UFRJ que vem desenvolvendo estudos a esse respeito. 

As atividades de estudo dirigido fazem parte da rotina dos alunos, 

existindo, inclusive, espaço físico destinado a esse fim e material didático 

adequado. Na planta dos CIEPs está reservado, também, um espaço destinado ao 

abrigo de crianças desamparadas. Estas são assistidas por um casal, que reside no 

local, e treinados para essa função. É explicitado que se trata de uma proposta "de 

residência temporária e não de internato". Além das crianças que não possuem 

lar é previsto o atendimento da população pré-escolar compreendida entre 4 a 7 

anos nas 'Casas da Criança'. A comunidade de uma maneira geral é atendida nas 

'Casas Comunitárias'. Estas são "estabeleCimentos comunitários voltados para 

oferta de assistência alimentar a crianças de O a 6 anos, nu trizes e gestantes e bem 

como para assistência médica e oferecimento de cursos de artes manuais, culinária, 

corte e costura, etc. (13) 
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No horário noturno, 18 às 22 horas são atendidos os jovens na faixa etária 

entre 14 e 20 anos. 

o projeto dos CIEPs é retornado pelo governo federal a partir da 

implantação dos CIACs. Pretende-se com essa medida que as crianças brasileiras 

sejam "assistidas "em período de 8 horas diárias. Essa meta seria atingida 

mediante a construção de 5. 000 escolas que atenderiam 5 milhões de adolescentes 

de 7 a 13 anos em horário integral e de 14 a 20 anos em cursos noturnos. O 

funcionamento de um empreendimento desse porte implicaria na preparação 

pedagógica de 150 mil professores e 50 mil profissionais da educação e saúde. 

Os recursos instrucionais utilizados consistem em material didático, 

programas de teledifusão educativa e informática. Esse material deveria ser usado 

também nas demais escolas da rede pública. 

Os CIACs assim corno os CIEPs ficam subordinados a Secretaria 

Extraordinária de Programas Especiais. Outro ponto coincidente entre CIEPs e 

CIACs diz respeito ao perfil profissional requerido para o trabalho nessas escolas. 

"Um professor que enfrentando o desafio de educar crianças, 
social e culturalmente heterogêneas, seja capaz de lhes proporcionar 
condições para que, ao final de um curso de primeiro grau, façam pleno 
uso da leitura e da escrita no trabalho e no exercício consciente da 
cidadania" ... (14) 

Para que os professores executem com desenvoltura essa tarefa é previsto a 

sua reciclagem através de um programas de treinamento. Os professores dos 

CIACs dedicam a metade de sua jornada de trabalho a essas atividades. 
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Os alunos complementam as atividades desenvolvidas na sala de aula 

através de programas de estudo dirigido, informática e teledifusão educativa. 

Além disso, "nos CIACs, corno nos CIEPs, as crianças terão 4 alimentações diárias, 

balanceadas, prática diária de educação física e recreação, seguidas de banho, além 

de assistência médica, preventiva e curativa e atendimento odontológico". (15) 

Os CIACs incorporam também dois projetos implantados nos CIEPs: o ensino 

noturno a jovens de 14 a 22 anos e moradia a crianças de 6 a 14 anos, isto é, alunos 

residentes. Entretanto, .:1S Casas das Crianças e as Casas Comunitárias, que fazem 

parte da proposta dos CIEPs não são abordadas na documentação sobre os CIACs. 

A proposta pedagógica dos CIEPs e CIACs é denominada de revolucionária 

e transformadora. Essa afirmação é efetuada em decorrência do destaque que é 

dada a linguagem. A escrita social dos alunos é incorporada ao processo de 

ensino- aprendizagem. Nesse sentido é enfatizado que o seu aspecto inovador não 

diz respeito ao seu projeto arquitetônico e nem ao seu funcionamento em horário 

integral. E sim ... "à conquista da palavra oral e escrita que é requisito indispensável 

para o exercício da cidadania e condição insubstituível para o ingresso do povo 

brasileiro na civilização emergente, cuja linguagem é da ciência e da 

tecnologia" ... (16) 

O ponto mais controvertido dos CIACs é a sua proposta pedagógica. O 

governo federal fornece as diretrizes mas é da competência dos governos 

estaduais e municipais encontrar os caminhos específicos. As diretrizes gerais 

fixadas pelo governo, na Portaria n02134 de 13/11/91(17), são as seguintes: 
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1. Ampliação das rotinas tradicionais de ensino com o objetivo de propiciar aos alu

nos atividades que eles não tem condições de desenvolver fora da escola(em de

corrência de suas condições de vida precárias); 

a escola não deve se desviar de sua função principal que é a de ensinar; 

3. as propostas pedagógicas devem ser elaboradas de acordo com a realidade dos 

alunos e 

-i. O intercâmbio com universidades e outras instituições da área faz-se necessário 

para obtenção de apoio permanente às experiências pedagógicas dos CIACs. 

A política educacional do governo Collor caracteriza-se por um 

descompasso entre o discurso e a prática. Conforme podemos observar o 

Programa Setorial de seu governo para essa área não faz menção aos CIACs. Esse 

fato nos leva a crer que o referido projeto foi utilizado enquanto um recurso para 

se obter espaço na imprensa e repercussão junto à sociedade civil. Tal afirmação é 

efetuada na medida em que este projeto não tem consistência, ou melhor proposta 

pedagógica conforme podemos observar. O governo Collor incorpora medidas 

populistas na área de educação ao seu projeto neoliberal que não toca no cerne do 

problema da desigualdade social. O que se pretende na verdade é retirar das ruas 

os meninos e dar-lhes 'assistência' (alimentação, banho e esporte) e não educação 

no sentido pleno da palavra (acesso ao conhecimento, a cultura e a ciência). 

Convém ressaltar que não é tarefa da escola suprir as carências sócio-econômicas 

de grupos destituídos. Essa competência é do Estado através da implantação de 

políticas sociais específicas. 
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É importante assinalar que os CIACs fazem parte do Projeto Minha Gente 

(LBA). Este ficou alocado no Ministério da Saúde e da Criança. Apesar de ter 

havido uma disputa pela coordenação do projeto entre o Ministro da Saúde e a 

primeira-dama. Tal fato pode ser explicado pela sua repercussão política devido 

ao repasse de verbas para a construção dos CIACs. Os programas mencionados 

Projeto Minha Gente de julho de 1991 são: Núcleo de Proteção a Criança e ao 

Adolescente, Programa de Saúde e Cuidados Básicos da Criança, Programa de 

Educação, Programa de Esportes, Programa de Creche e Pré-Escola, Programa de 

Cultura, Programa de Iniciação ao Trabalho, Programa de Teleducação e 

Programa de Desenvolvimento Comunitário; 

A educação é apenas um dos nove programas setoriais da estrutura dos 

CIACs. Por mais surpreendente que possa parecer ela não ocupa um lugar de 

destaque.(18) 

Outro ponto que merece ser abordado diz respeito ao custo elevado do 

projeto, em torno de 1 bilhão de cruzeiros por unidade, e a conseqüente falta de 

recursos para a rede existente que absorve 70% da população em idade escolar. 

Através dos CIACs ficam instalados o paralelismo entre os sistemas educacionais 

condenando os já existentes ao abandono. Obviamente grande quantidade de 

verbas se destina a construção dos CIACs em detrimento das escolas que estão 

funcionando péssimas condições. A esse respeito concordo plenamente com a 

afirmação de Pont a seguir: 

... "Uma proposta educacional, realmente comprometida com o 

bem estar da população e com sua inserção no contexto da sociedade, em 

primeiro lugar faria uma avaliação das necessidades e expectativas da 

população, das funções que entende que deveriam ser realizada pela 

educação, respeitando dados da realidade, a partir do que faria o plane

jamento da recuperação e ampliação do sistema existente, objetivando a 

oferta de uma educação democrática de qualidade" ... (19) 



110 

b) Proposta de educação do Partido dos Trabalhadores 

criação do PT está relacionada com a reorganização partidária ocorrida no 

final dos anos 70. Segundo Neto esse acontecimento se deu pelos seguintes 

motivos: 

"Em primeiro lugar ela era parte do projeto de 
continuidade do governo, que dispunha de uma fábrica de leis e ca
suísmo. O governo precisava e pretendia acabar com o efeito plebiscitá
rio das eleições, quando os resultados indicavam crescentemente vitória 
da oposição [ ... ) O segundo motivo era a heterogeneidade das oposições 
e o fato de o aparelho partidário existente, o MOS, não abrir espaço 
adequado ou desejado por algumas forças sociais e políticas" ... (20) 

o novo sindicalismo surgido no ABC paulista é um exemplo dessa 

exclusão. Apesar de inicialmente não se interessar pela participação na política 

tradicional é desse grupo que vai surgir o Partido dos Trabalhadores. Os setores 

sindicalistas mais tradicionais ou antigos já tinham se organizado junto ao PDS e 

ao PMDB. Além dos novos sindicalistas o PT tem participantes da pastoral 

operária e das comunidades de base, dos setores estudantis e intelectuais . 

... "0 PT vai ter uma base social operária nos setores mais 
qualificados e mais avançados do operariado: petroquímicos, 
metalúrgicos, setor bancário, etc" ... (21) 

O crescimento do partido ao longo dos anos culminou com a chegada de 

seu candidato ao 2° turno das eleições presidenciais. No seu programa de governo 

é enfatizado o descaso com que a educação é tratada pelos políticos, constatando

se uma carência de medidas que realmente revertam o seu estado caótico. A 

explicação para esse fato é dada da seguinte forma: 



111 

"O modelo de desenvolvimento adotado no Brasil não exige níveis 
de escolaridade, nem mesmo de alfabetização para o conjunto da 
população. Ao contrário: sua lógica impõe a exclusão de amplas parcelas, 
condenadas a baixíssima remuneração, a vida subumana, a indigência. 
Essa lógica permite a coexistência de setores extremamente sofisticados, 
que lidam com tecnologia desenvolvida, e uma população infantil que 
vive em miséria absoluta (20%) ou em extrema pobreza (23%)" .(22) 

É proposta construção de um sistema nacional de educação em que haja 

integração das redes municipais, estaduais e federais. Observa-se uma crítica às 

pedagogias tradicionais. Tal afirmação é efetuada a partir da proposta petista de 

transformar o papel do professor de mero repetidor dos conteúdos dos livros 

didáticos em agente ativo do processo educativo. Mas o conhecimento deve ser 

elaborado junto com os alunos, absorvendo os saberes dos filhos dos 

trabalhadores. 

A grande meta da política educacional do PT é a democratização da escola. 

Essa meta faz parte de um projeto global de sociedade no qual a democracia deve 

estar presente também nos planos econômico e político. 

"Concebemos a democratização da escola como um dos 
instrumentos essenciais - mas não o único para que a sociedade se tome 
melhor" .(23) 

A prioridade da educação é a universalização do ensino de primeiro grau. 

Para que isso ocorra é fundamental elevar os recursos aplicados não só nesse nível 

de ensino como nos demais. Apesar da derrota de Luís Inácio da Silva - Lula, o PT 

organizou-se para fiscalizar as políticas implantadas no Governo Collor e também 

para efetuar sugestões. mediante a organização de um governo paralelo. 

Antes de analisar as suas propostas para a mencionada área abordarei os 

pontos problemáticos da educação brasileira segundo o PT. (24) 
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A situação da educação no país é catastrófica. Existe um número elevado 

de crianças em idade escolar que não a freqüentam. A realidade das crianças que 

vão às escolas também não é boa. Elas tem urna "educação sem a qualidade 

exigida pelos padrões do mundo contemporâneo"(25). Os cursos têm carga 

horária diária que não chega a quatro horas, as instalações são péssimas, 

professores desmotivados, etc... Em contrapartida, existe uma minoria que tem 

acesso a educação de boa qualidade. Esse fato está acirrando a desigualdade entre 

uns poucos que detêm o saber e a grande maioria de excluídos . 

... "Mantido este quadro, fica ridículo falar em modernização, 
diciência, crescimento econômico e bem-estar; soam falsamente as 
idéias de soberania, liberdade, de participação. A persistir tal realidade 
educativa, a segregação é praticamente inevitáveL sejam quais forem os 
avanços logrados nos setores produtivos" ... (26) 

A reversão da situação caótica da educação passa pela recuperação da 

educação pública. É enfatizado que o Brasil tem condições para realizar tal 

empreitada na medida em que: 

... "'; política brasileira, como poucas outras, define claramente 
metas e diretrizes para que a população seja educada. [ ... ] O Brasil tem 
unidade territorial e cultural, está integrado por meios de transporte e 
dispõe de um amplo sistema de telecomunicações necessário para pro
duzir todos os meios pedagógicos requeridos". (27) 

O que falta ao Brasil é vontade política para mudar a caótica situação 

educacional do país. As elites nacionais priorizam o desenvolvimento econômico 

em detrimento das políticas sociais. 

A maioria da população brasileira vive num estado de pobreza absoluta o 

que a impede de concluir o l°grau. O salário e a formação deficiente dos 
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professores são apontadas corno a principal causa da degradação do ensino. 

Outro aspecto que ilustra o estado de calamidade da educação brasileira é a sua 

baixa carga horária; apenas quatro horas por dia num ano eletivo de 180 dias. A 

importância da educação é justificada por ser ela elemento fundamental de 

formação da cidadania e indispensável à construção de uma sociedade 

democrática e ao seu desenvolvimento econômico. 

Em linhas gerais, a proposta do governo paralelo para a educação enfatiza 

a necessidade de urna mobilização geral da sociedade brasileira em torno de suas 

questões. Com a finalidade de concretizar tal objetivo é sugerido o seguinte: 

- o Congresso Nacional convoque a sociedade para a formação de uma frente nacional 

em defesa da educação. Essa frente deve ser composta por diversos segmentos da 

sociedade civil e 

- a criação de uma comissão parlamentar pluripartidária "com representantes das 

comissões de educação, trabalho e orçamento, para a definição dos recursos exi

gidos é execução das atividades que se fizerem necessárias". (28) 

A proposta de educação do governo paralelo concebe a política educacional 

como parte de um projeto de nação. Nesse sentido a política educacional não é 

fruto de processo arbitrário onde a elite define o que é "bom" para a maioria . 

... "0 que nós propomos é um caminho que vise preparar o país 
para ser uma sociedade livre, eficiente e igualitária. Livre para entender 
o mundo e participar no caminho da libertação. Eficiente para libertar o 
homem das necessidades e permitir-lhe o acesso aos bens materiais e 
culturais. Igualitária para que estes não sejam privilégio de uma mino
ria". (29) 
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É proposto também o debate de cinco metas de ação: 

I - Ne1lhuma cria1lça brasileira fora de escola de qualidade. 

Deve ser implantado um cronograma rígido para que no máximo em 5 anos 

nenhuma criança brasileira fique fora da escola pública de qualidade. O ano letivo 

deve ser ampliado para 200 dias. O período diário também deve ser ampliado 

gradativamente a fim de se estabelecer o horário integral. Paralelo ao programa 

educacional deve ser implantado atendimento nutricional, médico, pedagógico e 

afetivo às crianças em idade escolar. O acesso à educação também deve ser 

garantido às crianças portadoras de deficiência físicas congênitas ou adquiridas. 

É proposto também um intercâmbio com as universidades com a finalidade 

de criar um programa de treinamento de professores, priorizando-se os de l°grau. 

A melhoria do salário dos professores é um aspecto contemplado da seguinte 

forma: 

... "Definição de um plano que ofereça aos professores de todos os 
ruvels, especialmente aqueles vinculados ao ensino de lOgrau, 
remuneração suficiente para atrair os mais competentes profissionais e 
para assegurar toda a dignidade da função do magistério, além de 
tempo e do apoio para urna permanente reciclagem e constante 
aprimoramento dos conhecimentos e prática pedagógica" ... (30) 

A construção, restauração e reequipamento das escolas públicas são 

prioridades assim como a reformulação dos currículos de 1° e 2° graus segundo as 

diretrizes da nova LDB. 

Outro ponto abordado é a descentralização administrativa das escolas 

através de conselhos constituídos pela comunidade e com a participação de 
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alunos, professores, assessores do :vIEC e secretarias, aSSlm como das 

universidades. Os mencionados conselhos têm como finalidade a avaliação 

permanente da administração e do funcionamento pedagógico das escolas. 

II - Uma população alfabetizada. 

A utilização de todos os recursos do ensino primário ao uni versitário para a 

erradicação do analfabetismo de adultos. O programa de alfabetização deve 

envol ver toda a comunidade mediante treinamento de alfabetizadores, 

financiamento de entidades da sociedade civil, divulgação de novas técnicas, 

etc ... 

III - Uma ulliversidade de qualidade e comprometida. 

No que diz respeito ao ensino superior, são priorizados os seguintes pontos: 

- Reformulação do vestibular para eliminar o elitismo respeitando, entretanto, a 

qualidade. 

- Atualização dos currículos dos cursos universitários para melhor se adequarem a 

nossa realidade. A universidade deve dar atenção especial aos cursos de formação 

de professores. 

- Ampliação da função social da universidade através do fornecimento de cursos de 

interesse da população (alfabetização de adultos, qualificação profissional, etc ... ). 
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- Articulação da universidade com os demais níveis de ensino. 

- Avaliação descentralizada da universidade contando com a participação da comu

nidade universitária e da sociedade em geral. 

IV - O Brasil inteiro como uma escola. 

A implantação, através dos meios de comunicação, de programas de 

aprimoramento educacional e cultural da população, inclusive de professores. 

Para cumprir tal objetivo, torna-se necessário a regulamentação do tempo diário 

que os meios de comunicação devem transmitir os programas. o ensino à 

distância deve contar com o apoio das universidades e dos meios de comunicação 

na formulação e execução dos programas. 

v - Um ensino técnico dinâmico e comprometido. 

o ensino técnico deve ser ampliado e integrado ao sistema de educação 

pública nacional. É defendida também a reformulação de seus currículos para 

acompanhar os avanços tecnológicos. A viabilização dessa meta requer a 

construção de novas escolas e a manutenção de intercâmbio com as universidades 

para utilizar as suas instalações e equipamentos. 

o prazo previsto para a implantação dessas medidas é de 10 anos. A sua 

viabilização só é possível com o aumento dos recursos destinados a educação. O 

Brasil gasta nessa área apenas 3,5% do produto interno bruto - PIB. Para 

implantar o mencionado programa seriam necessários em torno de 8% do PIB. Ao 
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término do documento é enfatizado que o aumento de verbas destinadas a 

educação depende da vontade política da classe dirigente. 

Para dar continuidade à análise da proposta de educação adotada pelo PT 

considero pertinente transcrever as suas considerações acerca da política 

educacional implantada pelo Governo Collor. Posteriormente, teceremos alguns 

comentários sobre a política educacional implantada pelo PT nas prefeituras de 

Porto Alegre e Angra dos Reis. Na parte final, veremos a avaliação feita pelo 

Partido dos Trabalhadores, do trabalho educacional realizado em suas 32 

Prefeituras. 

Após um ano de governo sem projetos consistentes na área de educação, 

assistimos ao ressurgimento dos Ciep's. A aproximação de Collor e Brizola 

ocorreu num momento de desgaste do governo. Os Ciep' s tem um forte impacto 

junto a opinião pública. De urna maneira geral, a educação é urna das políticas 

sociais que mais agrada as camadas populares. Ela vem sendo utilizada para 

compensar os efeitos nefastos da política econômica. 

Os Ciep's não interferem nas deficiências centrais da educação . 

... "Pelo contrário, trata-se da abdicação de construir uma política 
educacional séria, em favor do uso da educação como intrumento de 
propaganda política e reprodução do status quo". (31) 

Priorizar a educação como fator determinante para resolução dos problemas 

sociais faz parte da tradição liberal. Entretanto, é esse o discurso efetuado pelos 

defensores dos Ciep' s não só das camadas populares como também das camadas 

médias, empresariado, intelectuais e políticos. Os efeitos da má distribuição de 

renda só são resolvidos a partir de uma vontade política. 
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A expansão da escola pública nos últimos anos se deu em detrimento de 

sua qualidade, isto é; aumento do número de matrículas a partir da redução do 

horário e também da pauperização do magistério. Para reverter esse quadro não 

bastam belas construções arquitetônicas. 

Os Ciep's atendem menos de 4% dos alunos da rede pública no Estado do 

Rio de Janeiro. O sistema tradicional atende de 20 milhões de alunos das classes 

populares. 

"Negligenciar a escola do presente é delírio megalomaníaco, 
simples farsa com objetivos eleitoreiros". (32) 

Na visão do PT os problemas sociais do país só se resolvem com mudanças 

estruturais que muitas vezes implicam o conflito e não através de medidas 

populistas, ou seja, obras de fachada. O caráter assistencialista dos 

Ciep's/Ciac's é criticado. A escola não deve se situar dentro de um projeto de 

atendimento (escola restaurante, escola-posto de criança ou escola só para guarda 

de criança). Pois, é necessário assegurar às crianças o direito de aprender. 

Outros pontos abordados dizem respeito ao custo elevado dos Ciac's e a falta de 

um projeto pedagógico que o legitime. 

A prefeitura de Porto Alegre, do PT, tem conseguido bons índices de 

alfabetização e também tem conseguido solucionar o problema da evasão escolar. 

Nas classes especiais em 1990, 63% dos alunos foram alfabetizados. Não houve 

nenhuma evasão na alfabetização de adultos durante 3 meses (60 horas). Convém 

ressaltar que o índice de reprovação nas classes populares no período de 

alfabetização chega a 70%. O PT justifica seus bons resultados a partir da 

utilização da teoria construtivista. 
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[Estai "nova proposta pedagógica se embasa em sólidas 
contribuições científicas de vários campos a saber: A psicologia de Jean 
Piaget, a antropologia cultural de Paulo Freire, as descobertas sobre o 
processo de aprender a ler de Emília Ferreiro, e mais aportes vindos da 
psicanálise, da linguística, da história, etc" ... (33) 

Foram construídas 50 escolas em Porto Alegre e todas se localizam em 

bairros populares. Elas funcionam em dois turnos de quatro horas tendo mais 

duas horas de atividades alternativas. O êxito do método construtivista está 

relacionado à constante atualização dos profissionais de educação. 

Angra dos Reis é um município do Rio de Janeiro que possui 85220 

habitantes. As suas principais atividades econômicas consistem no turismo e na 

comercialização de petróleo. Esse é um dado importante na medida em que a 

Constituição obriga as empresas estatais a recolherem o imposto sobre circulação 

das mercadorias e serviços, nos municípios onde estão instaladas. (34) O 

terminal da Petrobrás da Baía de Ilha Grande (TEBIG) é o ponto de entrada de 

95% do petróleo importado pelo Brasil. Após a promulgação da nova Constituição 

o orçamento do município teve uma elevação de 831, 16%. (35) Em termos de 

arrecadação Angra dos Reis passou a ocupar o quarto lugar no Estado do Rio de 

Janeiro. 

Consideramos oportuno efetuar essas considerações já que sempre que se 

avalia o trabalho desenvolvido na área de educação nesse município este é logo 

relacionado à sua alta arrecadação. Contudo sabemos que, além dos recursos 

financeiros, a qualidade do ensino depende de vontade política. 

Os motivos que nos levaram a conhecer o trabalho realizado na prefeitura 

de Angra dos Reis foram os seguintes: o IBOPE realizou uma pesquisa em 
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dezembro de 1991 na qual o prefeito desse município obteve 94% de aprovação da 

população local. E o fato do município possuir o maior piso salarial do País. 

A Secretaria de Educação de Angra dos Reis não possui documentação 

sistematizada que relate a sua experiência administrativa e nem a sua proposta 

pedagógica. Assim sendo, tivemos que realizar uma pesquisa de campo, em 

25/05/92 para coletar as informações. O PI não tinha um programa específico 

para a área de educação ao assumir a prefeitura. Alguns membros da secretaria 

de educação entraram em contato com a prefeitura de São Paulo, também do PT, 

para obter informações acerca da proposta pedagógica adotada - o construtivismo. 

Essa proposta vem sendo utilizada em Angra. A reciclagem bimestral dada ao 

professorado é feita sob essa orientação conforme pudemos constatar conversando 

com seis professoras do local. Apesar de todas as professoras entrevistadas não 

questionarem a eficiência desse método, algumas delas sentem dificuldades em 

empregá-lo. 

A prefeitura operacionaliza as metas da política educacional petista 

conforme descreverei a seguir. A democratização do ensino ocorre a partir da 

melhoria das instalações existentes e da construção de novas escolas para abrigar 

mais alunos. O município administrava 56 escolas e previa até o término de sua 

administração a inauguração de mais 10. A democratização da gestão é um ponto 

problemático pois a população de Angra não tem tradição participativa já que era 

área de segurança nacional. A construção da nova qualidade de ensino está 

relacionado a adoção do construtivismo enquanto proposta pedagógica. São 

realizados bimestralmente encontros para reciclagem de professores com a 

finalidade de transmitir conhecimentos quanto a essa metodologia. Outro aspecto 
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abordado são as boas condições de trabalho dos professores tanto no que diz 

respeito aos recursos materiais quanto aos salários. 

A Secretaria de Educação define os conteúdos mínimos a serem 

transmitidos em cada série e orienta também a postura do professor em sala de 

aula. A esse respeito convém ressaltar que é refutada a concepção bancária de 

educação. Os professores devem construir com os alunos o conhecimento. Esse 

procedimento é utilizado também para o material didático que não é imposto pela 

Secretaria. Nem no processo de alfabetização são utilizadas cartilhas pois é 

adotado o método Paulo Freire. 

No documento intitulado "A educação que o PT faz" são avaliadas as suas 

32 prefeituras no que diz respeito às políticas educacionais implantadas. É 

ressaltado que o PT ainda não assumiu o controle do sistema educacional na 

medida em que a grande maioria das escolas fica a cargo dos Estados. 

Paralelamente a esse fato, não há uniformidade na política educacional brasileira 

constatando-se a existência de municípios com número elevado de escolas 

municipais e outros de escolas estaduais. 

forma: 

Os pontos centrais da política educacional do PT são resumidos da seguinte 

"Não acreditamos em milagres, projetos geniais, medidas 
salvadoras isoladas. Nossa política educacional ?auta-se no 
reconhecimento de que a educação, em especial a gestão do sistema 
escolar envolve urna multiplicidade de fatores que vão das condições e 
capacidade da rede física até a ampliação das possibilidades mais gerais 
de acesso a cultura, passando pela formação, estímulo profissional e 
remuneração dos trabalhadores da área, atendimento de pré-requisitos 
infra- estruturais básicos para o bom desempenho dos educandos, parti
cipação e controle social do sistema, avaliação e pesquisa para 
aprimoramento da capacidade técnica de trabalho e acima de tudo muito 
trabalho, persistência e disposição para enfrentar as resistências políticas 
conservadoras que não são pequenas". (36) 



122 

o número de matrículas aumentou em todas as prefeituras de sua gestão. 

Mas a expansão não ocorreu a partir do aumento de alunos por classe ou 

diminuição do turno escolar. Os dados apresentados no mencionado documento 

são os seguintes: Jaquaquara/BA e Piracicaba/SP aumentaram em mais de 100% o 

número de vagas no período entre 1989 e 1991. Santos/SP criou 3500 vagas e Santo 

André/SP 4800 na pré-escola. Icapuã/CE criou vagas para todas as crianças de seu 

município. (Este êxito foi reconhecido pela UNICEF que o premiou). As capitais 

Porto Alegre, São Paulo e Vitória também expandiram as suas vagas. É 

assinalado que mesmo as prefeittuas que não são citadas apresentam ampliação da 

oferta de vagas maior que o seu crescimento demográfico. 

A política educacional petista é orientada por três metas: democratização do 

acesso a escola, democratização da gestão da escola e construção de urna nova 

qualidade de ensino. A democratização do acesso a escola não se restringe apenas 

as crianças em idade escolar. Os jovens e adultos tem acesso ao ensino básico 

noturno com o currículo adaptado as suas necessidades, diferenciando-se dos 

tradicionais cursos supletivos. Existe em algumas prefeituras do PT o movimento 

de alfabetização de adultos - MOV A - que realiza um trabalho em conjunto com 

organizações da sociedade cujo objetivo é alfabetização. 

No que se refere ao atendimento da população na faixa entre O a 6 anos, 

que tem o seu direito à pré-escola garantido pela Constituição, o PT tem 

aumentado a oferta de vagas apesar de reconhecer que seu número é pequeno em 

decorrência da elevada demanda. A falta de aporte financeiro do governos 

estaduais e municipais dificulta a expansão desse IÚvel de ensino que tem um 

custo elevado. O repasse de verbas é um ponto problemático para as 

administrações petistas. 
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"Nossas prefeituras são permanentemente preteridas, por 
exemplo, nos repasses constitucionais de recursos do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação, constituído pela arrecadação do salário
educação". (37) 

A construção de uma nova qualidade de ensino está pautada na valorização 

de seus recursos humanos e no intercâmbio permanente com os centros de 

produção acadêmica. A remuneração dos professores das prefeituras petistas são 

bem mais elevadas do que das demais prefeituras, de acordo com o levantamento 

efetuado pelo gabinete do vereador Chico Alencar. Além da questão salarial é 

priorizada formação de professores. São oferecidos treinamentos regulares com o 

objetivo de elevar o IÚvel de conhecimento do professorado. Os treinamentos não 

se destinam ao repasse de metodologias milagrosas e sim ao questionamento das 

práticas adotadas a partir da troca de experiências, assim como descoberta de 

alternativas. Além de propiciar as condições materiais para que esse processo 

ocorra, as prefeituras cobram o engajamento dos professores. Muitas prefeituras 

pagam hora extra pelo trabalho de formação, planejamento e elaboração. Segundo 

a avaliação do PT, os resultados já começaram a aparecer. Nas cidades de São 

Paulo e Porto Alegre as taxas de repetência diminuíram em aproximadamente 

20%. 

A qualidade de ensino é assegurada também pelos seguintes aspectos: 

reflexão sobre o processo de ensino/aprendizagem através da incorporação dos 

alunos das camadas sociais mais pobres; 

- intercâmbio com os centros de pesquisa da área educacional, e 

- incorporação de educadores comprometidos com a qualidade de ensino aos cargos 

de direção dos sistemas escolares. 
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Conforme foi explicitado anteriormente, a gestão democrática da escola é 

uma das prioridades do Partido na área da educação. 

"Nosso aprendizado tem indicado que a qualidade da escola 
também depende de seu controle social, que vai desde mecanismos de 
planejamento popular que abrangem todas as prefeituras petistas na 
construção de seus orçamentos e metas, até o acompanhamento do 
cotidiano da escola através de seus maiores interessados, os usuários 
desse serviço público". (38) 

Apesar de grande parte da população não ter prática de participação, os 

Conselhos Escolares tem sido criado em muitos municípios. Em alguns deles 

assumem caráter deliberativo, com ampla participação dos segmentos envolvidos. 

Paralelamente aos Conselhos de Escola, algumas prefeituras têm criado os 

Conselhos Municipais de Educação. Estes tem os seguintes objetivos: 

"Criação de sistemas municipais de educação que terminem com a 
descoordenação das ações educativas realizadas por orgãos de esferas 
administrativas diferentes e no estabelecimento de alguns mecanismos 
de controle sobre as escolas particulares - o que vem levantando a reação 
dos tubarões do ensino". (39) 

A recuperação do ensino público democrático, plural e de qualidade é meta 

das administrações petistas. A operacionalização desse objetivo é limitada muitas 

vezes por boicotes dos governos estaduais e federais. Contudo essas dificuldades 

são superadas na medida do possível pelas próprias administrações petistas. As 

suas prefeituras destinam à educação mais do que o está estabelecido na 

Constituição.(40) Os investimentos efetuados na educação refletem na postura dos 

profissionais da área, já que são muito raros os casos de greve. 
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CONCLUSÃO 

Na sociedade existe uma pluralidade de projetos que buscam a obtenção de 

hegemonia política. O presente estudo analisou os de maior representatividade na 

política brasileira: o neoliberalismo e o socialismo democrático. Verificamos 

também as especificidade da concepção de educação em cada um dos modelos. 

Além disso, procuramos contrapor o discurso e a prática dos partidos políticos a 

partir da análise de políticas educacionais implantadas. 

O neoliberalismo incorporou-se ao cenário político brasileiro em 

decorrência da impossibilidade das classes dominantes se manterem no poder 

pela coerção através de golpes e regimes militares. O processo eleitoral de 1989 

que consagrou a vitória do Presidente Fernando Collor, mediante a utilização dos 

princípios neoliberais possibilitou a essas classes também se tornarem dirigentes .. 

Esses princípios são basicamente os seguintes: a economia deve submeter-se a 

lógica do mercado; desmobilização da sociedade civil e apologia da privatização 

(Estado Mínimo). A defesa do Estado Mínimo é pautada na idéia de que 

compete ao mercado e não ao Estado a solução dos conflitos de interesses e 

demandas sociais. 

O socialismo democrático defende a intervenção do Estado objetivando a 

retomada do crescimento econômico e a implantação de mecanismos que 

propiciem a redistribuição de renda. A participação política dos indivíduos é 

incentivada através de movimentos sociais, organização sindical, partidos políticos 

etc. Nesse sentido é combatido a apatia dos indivíduos e defendido o seu 

fortalecimento enquanto cidadãos. A compatibilização dos diversos interesses 
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existentes na sociedade civil ocorre a partir da construção de uma vontade coletiva 

majoritária. Com isso se combina pluralismo e hegemonia. 

A disputa entre os projetos neoliberal e socialista ocorre num contexto 

desfavorável a este último, em decorrência dos últimos acontecimentos no Leste 

Europeu. Em contrapartida, o projeto neoliberal caiu em descrédito no Brasil após 

o impeachmellt do Presidente Fernando Collor conjugado com a grave crise que 

assola o país. A crise do socialismo no mundo agravou- se com a queda dos 

regimes do Leste Europeu, enquanto no Brasil a esquerda vem crescendo e 

aumentando sua importância e atuação em níveis institucionais. 

No que diz respeito à concepção de educação dos neoliberais é defendida 

sua neutralidade mediante o oferecimento de igualdade de oportunidades, ficando 

subentendido que os indivíduos mais aptos ocuparão os melhores lugares na 

hierarquia social. Os socialistas por sua vez, negam a neutralidade da educação e 

são partidários do seu comprometimento com as mudanças almejadas na 

sociedade. Para que isso ocorra, passam aos alunos uma visão crítica da realidade. 

Os neoliberais, ao contrário, pretendem integrar os indivíduos à sociedade através 

da propagação dos valores necessários à manutenção do sistema capitalista. A 

ampliação da escolarização aos indivíduos visa a disseminação dos referidos 

valores. Apesar de sua aparência democrática, os neoliberais buscam na verdade 

uma unificação cultural. Esta concepção de educação centra-se na dualidade 

integração / diferenciação. 

Para os socialistas, a adequação do sistema educativo ao processo de 

produção material não representa alienação humana e sim uma forma de superá-
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la. Conforme foi abordado, o ensino politécIÚco pauta-se na noção de 

omIÚlateralidade de Karl Marx. 

Em linhas gerais, as diferenças existentes entre a concepção de educação 

dos partidos políticos analisados nessa dissertação são os seguintes: 

a) O Partido dos Trabalhadores (PT) e o Partido Democrático Trabalhista 

(PDT) apresentam propostas pedagógicas que valorizam o saber popular. Os 

partidos de vertente neoliberal, como o Partido da Frente Liberal (PFL) e o Partido 

da Reconstrução Nacional (PRN) não apresentam propostas pedagógicas; 

b) O PT e PDT valorizam a democratização em todos os níveis do processo 

educativo através da participação de todos os envolvidos. Esse ponto também não 

é abordado pelo PFL e PRN. 

O Partido da Frente Liberal (PFL) prioriza a educação enquanto um 

mecaIÚsmo fundamental para o desenvolvimento econômico. A superação das 

diferenças se dá a partir da igualdade de oportunidades. Na sua avaliação esse é o 

ponto que caracteriza as sociedades democráticas. 

O Partido da Reconstrução Nacional (PRN) tem a sua concepção de 

educação baseada nos princípios de eqüidade e eficiência. A eqüidade é no 

sentido de colaborar na redução das igualdades sociais e a eficiência visa a 

adequação aos desafios tecnológicos objetivando o ingresso do país na 

moderIÚdade. 
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o Partido Democrático Trabalhista (PDT) defende o atendimento prioritário 

às crianças da classe trabalhadora através da implantação de escolas de tempo 

integral e da melhoria da qualidade no ensino. Para suprir as deficiências dessas 

crianças os CIEPs fornecem alimentação, material didático, assistência médica e 

odontológica. O projeto pedagógico dos CIEPs assume a vontade política de 

partilhar com os alunos o direito à palavra. 

O Partido dos Trabalhadores (PT) tem sua proposta pedagógica pautada no 

construtivismo. A educação é abordada como um mecanismo fundamental a 

formação da cidadania e indispensável à construção de uma sociedade 

democrática. O PT se manifesta contra o paralelismo de redes de escolares 

defendendo a recuperação do já existente. 

A comparação entre as políticas educacionais implantadas pelos partidos 

políticos analisados não é viável por serem experiências realizadas em diferentes 

níveis. O PRN implantou uma política de âmbito nacional através dos CIACs, o 

PDT implantou os CIEPs a nível estadual e o PT teve a sua atuação mais 

significativa a nível municipal. Nesse sentido podemos afirmar que o PT não 

assumiu o sistema educacional como um todo. Pois, a maioria das escolas fica a 

cargo dos Estados e Municípios. A proposta do PT, a nível nacional, em termos de 

discurso, é mais realista e menos imediatista da que se tentou implantar no 

Governo Collor. Essa afirmação é efetuada tendo por base o prazo de dez anos 

dado pelo partido para a universalização do ensino; a implantação da escola de 

tempo integral deve ser feita gradualmente a partir da ampliação dos turnos. 
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Analisamos nessa dissertação dois tipos de discursos: o acadêmico e o 

político-partidário. No que se refere a qualificação para o trabalho, o tratamento 

dado a esse assunto, em termos de discurso acadêmico é diferenciado. Os 

educadores comprometidos com a transformação social são defensores do ensino 

politécnico. Entretanto, existe outro grupo que prioriza o ensino polivalente. 

A discussão acerca da relação educação e trabalho é incorporada no 

discurso político partidário do PDT, PRN e PT. O PDT aborda o tema, em seu 

programa de maneira superficial. O PRN, trata do assunto através do Sistema de 

Educação Tecnológica. Conforme foi enfatizado, as medidas por ele propostas 

também são superficiais. Limitam-se a inclusão de disciplinas no l°Grau que dêem 

informações sobre os três setores da economia assim como é sugerida a elaboração 

de trabalhos manuais. No 2°Grau é mantido a dualidade existente entre o ensino 

propedêutico e o ensino profissionalizante. O PT, no programa do Governo 

Paralelo, explicita que o ensino técnico deveria ser integrado ao Sistema Nacional 

de Educação. A reformulação dos currículos é proposta visando o 

acompanhamento das mudanças tecnológicas. 

A qualificação para o trabalho não foi incorporada as políticas educacionais 

analisadas nesse trabalho. A nível de discurso dos partidos esse tema quando é 

abordado não apresenta inovações. 

A política educacional no sistema capitalista responde a valorização do 

capital ao mesmo tempo que tem que atender a demanda popular por socialização 

do saber. Nesse sentido, podemos afirmar que os partidos políticos não tem 

incorporado nenhuma das demandas específicas da relação educação e trabalho, 

isto é, o ensino poli valente e ensino politécnico. Capital e trabalho demandam 
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políticas educacionais distintas. Cada uma delas tenta fazer com que o seu projeto 

seja hegemônico. Genericamente podemos afirmar que os representantes do 

capital, os neoliberais, visam através das políticas sociais, ocultar os conflitos 

existentes na sociedade dividida em classes. Enquanto os representantes do 

trabalho, os socialistas, concebem as políticas sociais enquanto mecanismos que 

superem a desigualdade entre os indivíduos. 
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