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RESUMO

O artigo propõe analisar o livro didático escolar a partir do conceito de mercadoria,
desenvolvido por Marx. Problematiza as relações estabelecidas entre o Estado brasileiro e o
mercado editorial privado através do plano nacional do livro didático (PNLD). Utiliza como
metodologia a pesquisa-ação crítico colaborativa, organizada através de um coletivo de
professores da rede pública de educação, que investigam o currículo, o planejamento
curricular, e o desenvolvimento profissional docente. Espera-se analisar as relações
estabelecidas entre os professores, às políticas públicas e o setor privado, problematizar essas



relações e propor mecanismo para o enfrentamento e superação de problemas na escola e no
trabalho docente.

PALAVRAS CHAVE: livro didático; trabalho docente; pesquisa-ação crítico colaborativa.

Este artigo aborda o campo da política pública em educação, propõe analisar as

relações entre público e privado, suas disputas, assimetria de forças, interesses e ideais

existentes entre esses dois elementos. O contexto político neoliberal ilustra o cenário dessa

janela analítica, observando e analisando a dialética na relação entre professores na rede

pública brasileira e os livros didáticos escolares.

O crescente desenvolvimento dos aparelhos públicos do Estado brasileiro, após a

consolidação da constituição de 1988 e o desenvolvimento do Estado democrático, permite

uma plataforma para a edificação de políticas e aparelhos públicos de acesso a sistemas e

infra-estruturas na área da educação. A partir da década de 90, acentua-se a presença do setor

privado nas estruturas e aparelhos do serviço público, como por exemplo, o plano nacional do

livro didático (PNLD), que confere ao mercado privado editorial a competição, organização,

oferta e distribuição de milhões de livros didáticos para as escolas da rede pública no país.

Contraditoriamente, a mesma política pública que beneficia milhões de estudantes,

fornecendo livros didáticos universalmente em todo o país, possibilita em outro plano, a

constituição de um mercado de produção e distribuição predatório, consolidado por grandes

grupos, conglomerados do setor de comunicação privado que tem no governo brasileiro seu

maior cliente.

O caráter cada vez mais privatista do Estado brasileiro, tem criado o cenário em que se

debruçam uma crescente vertente das pesquisas em política e educação, acenando a

emergência de investigar os agentes e instituições privadas, e seu objetivo – o lucro, frente à

disputa pelas organizações civis e instituições públicas, conflitos esses que dimensionam as

forças desses agentes em um campo de permanente debate.

Pesquisas em educação desenvolvidas por Ivor Goodson (1992), Novoa (2007; 2009),

Penteado (2014), Pimenta (2005), identificam o lócus da escola como ambiente de

organização e disputa política, onde se pensa, articula e se constroem também propostas de

trabalho e currículo. Essa essência criativa da escola e sua a dimensão construída a partir do

trabalho docente configuram a direção para essa investigação.

A proposta dessa abordagem investigativa trata a constituição do livro didático



enquanto “mercadoria” (MARX, 2014 p.113), e implica a esse objeto parte da contradição

entre sua finalidade e sua utilidade nos processos que envolvem o trabalho dos professores no

planejamento curricular ou na prática educativa. Segundo Pires (1997) “o princípio da

contradição, presente nesta lógica indica que para pensar a realidade é possível aceitar a

contradição, caminhar por ela e apreender o que dela é essencial”, (PIRES, 1997, p.87), essa

chave dialética é a partida para problematizar as relações existentes entre os professores e os

livros didáticos escolares.

Grande parte dos dilemas enfrentados pelos professores intensifica-se quando

pensamos nas condições de precarização nas quais muitos estão submetidos, especialmente na

rede pública de ensino, a que confere menor remuneração. Extensas jornadas de trabalho, um

número excessivo de turmas, o sucateamento das carreiras dos servidores e a ausência de

projetos de formação continuada dificultam ainda mais as condições de trabalho dos

professores conduzindo-os a um processo de “proletarização” (CABRERA E JÁEN, 1991 E

ENGUITA 1991, OLIVEIRA, 2004, ALVES, 2009, XAVIER, 2014) dentro da profissão,

reforçando ainda mais a perda de sua autonomia e criatividade. Isolados, restam-lhes o livro

como fonte de diálogo, como instrumento e mercadoria pronta para a organização do

currículo e muitas vezes para a condução didática da própria disciplina.

Este artigo traz em parte a problematização que integra a pesquisa-ação, em

realização, desenvolvida na rede pública estadual de ensino em belo horizonte. Participam

dessa pesquisa um coletivo de quatro professores pesquisadores da rede pública e um

professor pesquisador da Universidade Federal de Minas Gerais, tendo o objetivo de

investigar o planejamento curricular e as experiências de formação continuada a partir do

encontro e investigação entre professores utilizando a metodologia de pesquisa-ação.

A escolha pelo uso da metodologia de pesquisa-ação, justifica-se como instrumento

para a problematização, investigação e superação de problemas no ambiente escolar. Pimenta

(2005) ressalta a potencialidade da pesquisa-ação, “em escolas investe na formação de

qualidade de seus docentes, com vistas a possibilitar a transformação das práticas

institucionais no sentido de que cumpram seu papel de democratização social e política da

sociedade.” (PIMENTA, 2005. p.523). Franco (2005) demonstra como os trabalhos

desenvolvidos através da pesquisa-ação podem construir um ciclo de ação e reflexão

contínuas, desenvolvendo assim um mecanismo de produção, investigação e reinvenção de

práticas e conhecimentos pelos professores.



Para compreender a relação entre público e privado, proposta desta investigação, o

artigo está organizado em três partes. A princípio trata de forma conceitual o livro didático

enquanto mercadoria. No segundo momento é apresentada uma pequena síntese sobre as

condições de trabalho dos professores nas redes públicas de ensino do país, considerando

especialmente os processos de proletarização e precarização em que estão inseridos os

professores na atualidade. Caracterizados e contextualizados objeto e sujeitos, por fim o artigo

traz algumas considerações sobre processos de investigação participativos de pesquisa-ação,

que se propõem a problematizar e apresentar propostas para a superação de problemas.

O Livro didático enquanto mercadoria.

A mercadoria é um dos conceitos mais desenvolvidos nas obras de Marx, em especial

no volumes I do livro “o Capital”. A partir dessa categoria pode se analisar a relação entre

sujeito e objeto, a produção de bens, o trabalho, e a acumulação. Há dialética entre sujeito e

objeto, a materialidade e a subjetividade, a reflexão e a prática, o homem e natureza. Para

Marx, “a mercadoria é, antes de tudo, um objeto externo, uma coisa que, por meio de suas

propriedades, satisfaz necessidades humanas” (MARX, 2014, p.113)

Compreender o livro didático enquanto mercadoria permite analisar a relação

estabelecida entre esse objeto e os sujeitos que o utilizam. Neste caso, problematizar a relação

entre livros didáticos e professores permite avaliar a política pública, o plano nacional do livro

didático (PNLD), em uma tentativa de transpor o limite acrítico, estritamente positivista, das

ações do Estado que invistam materialmente na educação básica, e que colocam o país como

tendo o “maior programa de avaliação e distribuição de livros didáticos do mundo”

(MACIEL, 2014, p.228).

O que está questão é a participação do setor privado nesse tipo de investimento

público, o objetivo distinto entre mercado editorial e o Estado brasileiro. O professor

Munakata (2012), traz uma síntese dessa relação quando problematiza que o “livro não é

apenas objeto da cultura, do mesmo modo que, como lembra Darnton no título de um de seus

livros, o Iluminismo é também negócio. Mercado e cultura não se excluem.” (MUNAKATA

2012, p.58).

A proposta de analisar o livro didático enquanto mercadoria permite compreender o

“valor de uso” (MARX, 2014, p.114) desse objeto, ou seja, o valor que se efetiva a partir do

consumo dessa mercadoria. Analisando os livros didáticos escolares enquanto mercadoria,

Munakata afirma:

“Para Marx, a mercadoria é a principal categoria para o entendimento do



capitalismo. Mediadora das relações sociais, ela é, antes, uma coisa que serve para
realizar as necessidades do ser humano. Num regime baseado na troca, o valor de
uso da mercadoria, que se refere à sua utilidade para satisfazer essas necessidades,
aparece também como suporte material do valor de troca, pelo qual as mercadorias
são trocadas no mercado. Com o livro didático não é diferente. Como valor de uso,
satisfaz as necessidades de certa expectativa dita educacional, mas, para realizar a
satisfação dessas necessidades, subordina-se ao valor de troca e às suas
eterminações.” (MUNAKATA, 2012, p.1)

Observar o mercado editorial de livros didáticos escolares, e os grandes grupos

transnacionais de comunicação que o compõem, possibilita inferir crítica ao objetivo central

do mercado: o lucro, frente ao distinto sentido da política pública de produção distribuição e

acesso a livros didáticos escolares. Historicamente, desde a prensa de Gutenberg, a produção

de livros sempre foi um lucrativo negócio, segundo Febvre e Martin (1992):

“Desde a origem, a imprensa apareceu como uma indústria regida pelas mesmas
leis que as outras indústrias e o livro como uma mercadoria que os homens
fabricavam antes de tudo para ganhar a vida – mesmo quando, com os Aldo ou os
Estienne, eram humanistas e eruditos ao mesmo tempo. Era-lhes necessário, pois,
primeiramente achar capitais para poderem trabalhar e imprimir livros suscetíveis
de satisfazer sua clientela, e isso a preços capazes de sustentar a concorrência. Pois
o mercado do livro sempre foi semelhante a todos os outros mercados. ( FEBVRE
E MARTIN, 1992, p. 174).

Atualmente no Brasil o livro didático escolar representa também um grande negócio,

uma mercadoria elaborada, produzida e distribuída em 160 milhões de exemplares,

periodicamente, em todo o país, o que coloca o governo brasileiro como maior cliente do

mercado editorial privado desde 1985 (PINA, 2009, p.27). Essa dimensão econômica sobre o

livro didático escolar é intrínseca a sua própria condição enquanto mercadoria, como destaca

Munakata (2012):

“Na sociedade atual, capitalista, todo esse processo desemboca num produto, que é
a mercadoria. Não se pode abstrair do livro – e do livro didático – a determinação
de que ele é, antes de tudo, produzido para o mercado. Em todo caso, convém evitar
o esquematismo simplista que vê em toda mercadoria a sombra do mal (e da
indústria cultural). Afinal, um livro que conclama a derrubada do capitalismo é tão
mercadoria quanto o que o exalta; o que conta é que um e outro vendam segundo
uma estimativa. O importante é ter a exata noção de que a materialidade das
relações que estão implicadas no livro, entre o autor e o leitor, é sobredeterminada
pelo mercado” (MUNAKATA, 2012, p.185) livro didático alguns temas de
pesquisa

Os números da produção de livros didáticos no Brasil remetem diretamente a escala e

o volume das negociações estabelecidas entre o Estado e o mercado editorial no país. Segundo

a Câmara Brasileira do Livro de 2009 dos quase quatrocentos milhões de livros produzidos no

país, 47% é de livros didáticos escolares, o que movimentam 1,73 bilhões de reais com a

venda dos mais de dezenove mil títulos produzidos no país (MUNAKATA, 2012, p.59).

Em seu artigo sobre o desenvolvimento das políticas neoliberais, o geógrafo David



Harvey (2005), explicita o quanto às privatizações e terceirizações são aplicadas em diferentes

instituições e instrumentos públicos, como forma de controle privado sobre as estruturas e

projetos públicos. Harvey (2005) ilustra a assimetria de poder no campo da disputa entre as

organizações e representações públicas e as frentes de ação das instituições privadas. A

correlação de forças entre esses dois agentes tem reafirmado a grosso modo a contradição de

interesses entre o público e o privado e a força das instituições privadas, com o controle do

capital de financiamento, do aparato da produção de materiais, instalações prediais entre

outras áreas. Pierre Muller ilustra essa dinâmica de interesses e forças na disputa por espaço

no campo das políticas públicas classificando as interferências do privado no espectro

público:

“Certos grupos têm fontes materiais, simbólicas, organizacionais... superiores
àquelas dos outros, o que facilita a mobilização dos apoios junto dos atores
públicos e  privados (Cf. o papel dos grandes construtores nos programas de
equipamento); (...). Esse esquema geral, fundado sobre o postulado de uma
desigualdade de recursos entre os indivíduos e/ou os grupos, significa, por isso
mesmo, que possa aí haver uma chance desigual de acesso de um problema à
agenda, (Muller, 2002. p.77).

A fragilidade do modelo político Brasileiro é o terreno propicio para a construção da

via política neoliberal, nas palavras de Klaus Frey “o Brasil, caracterizados como democracias

delegativas [O´Donnell, 1991] ou regimes neopatrimoniais [Eisenstadt, 1974], cujas

características mais relevantes para o tema aqui discutido são as instituições democráticas

frágeis e a coexistência de comportamentos político-administrativos modernos e tradicionais.”

(FREY, 2000, p. 23). O desenvolvimento das políticas públicas neste cenário neoliberal, é

marcado por um forte envolvimento entre o setor privado e as esfera pública,  essa relação é

destacada por Massimo (2013) a partir de:

“privatizações de serviços públicos e empresas estatais; (v) a desregulamentação do
mercado de trabalho, caracterizada pela redução do orçamento de instituições de
seguridade social, o fomento à prática de terceirização, a exclusão da
excepcionalidade do regime de contratação por tempo determinado, a
subcontratação, a disseminação de contratos de aprendizagem e formação”
(MASSIMO, 2013, p.135).

Atualmente, segundo Höfling (2003), a forte presença do setor privado representada

por grandes grupos empresariais pode “influenciar a arena de decisão e definição da política

pública para o livro didático e comprometer a natureza”, a própria conceituação de uma

política social, com contornos mais democratizantes (HÖFLING, 2003, p. 163). A

pesquisadora ainda ressalta que determinados grupos editoriais “têm participado das decisões

quanto à aquisição pelo Ministério de Educação de significativa parcela de sua produção

editorial didática” (HOFLING, 2003, p.28-29)



Em 2011, um estudo realizado por Britto (2011) a pedido do senado federal, sobre as

negociações referentes ao PNLD, identificou a configuração de um “oligopólio, (onde) poucas

editoras vêm concentrando o maior volume de compras do FNDE ao longo do tempo”, apenas

seis grandes grupos de comunicação, sendo três estrangeiros (BRITTO, 2011, p.12). O estudo

ainda aponta que “o modelo de negociação adotado dá brechas a falhas de mercado, como a

assimetria de informações em favor das editoras, a inexigibilidade de licitação e os altos

custos de distribuição dos livros, cuja impressão concentra-se em São Paulo” (BRITTO, 2011.

p.13).

Um dos exemplos mais expressivos de empreendimento relacionados à produção e

venda de livros didáticos, está no modelo adotado pelos municípios paulistas, desde o ano

2000, os livros apostilados, produzidos por grupos privados como COC, Positivo e Objetiva.

Segundo Britto (2011), as apostilas “não passam por nenhuma avaliação oficial” por

conseqüência “diferentes estudos identificaram sérios problemas conceituais e gráficos nas

apostilas” sendo contratados até 2007, sem sequer processo licitatório. (BRITTO, 2011. p.14).

Além dos problemas estruturais, o custo médio de cada unidade chega a ser até três vezes

maior do que os livros adotados pelo PNLD (BRITTO, 2011).

Considerando o neoliberalismo como um fenômeno transnacional, é possível também

ampliar o olhar sobre a ação do mercado editorial em outras localidades na américa latina,

como afirma Cassiano (2007):

“O mercado latino-americano de livros didáticos, incrementado pelo
desenvolvimento de programas nacionais na esfera estatal e financiados com
recursos dos organismos multilaterais, na década de 1990, representou um grande
filão para os grupos editoriais internacionais, em especial os editores espanhóis, os
quais exerceram (e ainda exercem), segundo ela, o papel de protagonistas.”
(CASSIANO, 2007, p.95).

Nesta breve contextualização acerca do livro didático escolar enquanto mercadoria

pode-se perceber a dimensão mercadológica que reveste o PNLD, através das parcerias

público-privadas. Espera-se através da crítica, identificar o interesse do mercado editorial

privado sobre a manutenção e disputa por essa política pública. Ao mesmo tempo em que se

faz necessário o fomento por políticas públicas que forneçam materiais e livros didáticos as

escolas da rede pública do país, constitui também como um dos maiores e mais lucrativos

negócios entre os setores públicos e privados na educação brasileira.

Rede pública: Precarização e proletarização dos professores.

Segundo pesquisa realizada pela Fundação Carlos Chagas (OLIVEIRA, 2011),



atualmente, apenas 2% dos jovens brasileiros tem interesse em se tornarem professores. Essa

estatística reflete o declínio no prestígio pela profissão docente e revela a partir da percepção

dos próprios estudantes um quadro de desinvestimento e precarização em que estão inseridos

os professores, especialmente na rede pública do país.

Diversos autores (ARROYO, 1985, ANDRÉ, 2015, GATTI 2012, 2016, DINIZ-

PEREIRA, 1998, 2016, LÜDKE, 2012) ilustram as deficiências estruturais do trabalho

docente, sobretudo na rede pública de ensino no Brasil. Graves denúncias são apresentadas no

que se refere à valorização desses profissionais e a falta de estrutura e políticas públicas para a

formação de professores. O trabalho desenvolvido por Alves (2009), caracteriza o processo de

proletarização ao qual estão inseridos os professores, segundo a pesquisadora:

“Na desqualificação da força de trabalho, na intensificação da jornada e do ritmo de
trabalho, na adoção do processo produtivo flexível e todo o seu corolário discursivo
de multifuncionalidade, por necessidade de desenvolver diferentes tarefas e
aumentar a qualificação, como estratégias para usufruir da capacidade intelectual e
manual do trabalhador e proporcionar maior valorização do capital.” (ALVES, 2009,
p.25)

Uma característica presente na constituição do proletário está no controle que existe

sobre seu trabalho ou produção. Alves (2009) considera que as reformas educacionais

cumprem essa função “com objetivo central diminuir o controle que os professores têm sobre

o seu trabalho, tornando-os proletários e desintelectualizados” (ALVES, 2009, p.26), essa

perda da autonomia, restringe conseqüentemente a liberdade criativa e propositiva do trabalho

do professor, convertendo-lhes apenas o papel de meros reprodutores do currículo ou

conteúdo prescritivo.

Quando se pensa em “crise” na educação pública brasileira, logo se projeta a imagem

do professor, sendo esse o sujeito de maior responsabilidade pelos êxitos e insucessos

escolares. Essa retórica se manifesta em grande parte, nas pesquisas em educação, bem como

nas organizações internacionais OCDE, Banco Mundial, que reforçam a responsabilização

dos professores quando “implica dar-lhes uma maior visibilidade social, o que reforça seu

prestígio, mas provoca também controlos estatais e científicos mais apertados, conduzindo

assim a uma desvalorização das suas competências próprias e da sua autonomia profissional”

(NÓVOA, 2007, p. 4).

Como ressalta Diniz-Pereira (2016) os professores tem a “participação cada vez menor

na execução do seu próprio trabalho” (DINIZ-PEREIRA, 2016, p.142), esse controle sobre os

processos de proposição curricular, definição de calendário, atividades, avaliação, cada vez

mais enrijecidos e pré estabelecidos conduzem os professores a processos de proletarização



dentro da profissão.

O processo de desvalorização da profissão, especialmente por parte dos investimentos

públicos fica explicito em Alves (2009) “Na condição de assalariados, os professores são

submetidos a um processo de desvalorização profissional, à medida que a profissão vem

sendo desvalorizada pelos baixos salários e pela perda de prestígio” (ALVES, 2009, p.30), as

classes dos professores, especialmente nas redes municipais e estaduais de ensino, estão entre

a de menor remuneração no país, considerando a formação em nível superior. Oliveira (2004)

apresenta alguns elementos nos auxiliam a caracterização desses processos de proletarização

dos professores:

O aumento dos contratos temporários nas redes públicas de ensino, chegando, em
alguns estados, a número correspondente ao de trabalhadores efetivos, o arrocho
salarial, o respeito a um piso salarial nacional, a inadequação ou mesmo ausência,
em alguns casos, de planos de cargos e salários, a perda de garantias trabalhistas e
previdenciárias oriunda dos processos de reforma do Aparelho de Estado têm
tornado cada vez mais agudo o quadro de instabilidade e precariedade do emprego
no magistério público. (OLIVEIRA, 2004, p.1140)

O estudo realizado por Gatti (2012) sobre as condições de trabalho e carreira docente

revelam que a “remuneração dos docentes não correspondem ao seu nível de formação, à

jornada de trabalho que têm e às responsabilidades sociais que carregam na atuação” (GATTI,

2012, p.94). Esse quadro tende a se acentuar quando comparamos a remuneração dos

professores com outras profissões de formação superior, como afirma Gatti (2012):

O problema salarial docente se associa à discussão sobre a qualidade da educação
no país e sobre a atratividade da carreira e permanência nela. Não é banal a perda
de bons quadros profissionais que poderiam atuar nas escolas em favor de outras
áreas profissionais (GATTI, 2012, p.95)

Paradoxalmente, a mesma instituição que aponta diretrizes, metas e objetivos para a

educação, atrelando a condição docente ao mundo da produtividade, a organização de

cooperação e desenvolvimento econômico (OCDE), também relata que a remuneração é um

fator secundário, frente às necessidades dos professores. Segundo a OCDE

(ORGANIZAÇÃO DE COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, 2006, p.

216) “embora salários atraentes sejam claramente importantes para melhorar o apelo da

docência, as políticas devem abordar outros aspectos além da remuneração”.

Oliveira (2004) aponta em seu estudo sobre os processos de proletarização dos

professores que é cada vez maior a presença de organismo de regulação e controle do trabalho

docente. Esse modelo de gestão “alteram a configuração das redes nos seus aspectos físicos e

organizacionais e que têm se assentado nos conceitos de produtividade, eficácia, excelência e

eficiência, importando, mais uma vez, das teorias administrativas as orientações para o campo



pedagógico. (OLIVEIRA 2004, p.1130).

Problematizar a precarização e proletarização dos professores, e os controles externos

presentes no trabalho do professor revela-nos o quão frágeis encontram-se esses

trabalhadores, sejam por questões estruturais, o desinvestimento em processos de formação

continuada, plano de carreira ou valorização salarial, acompanhados de modelos de gestão,

voltado a produtividade, eficiência, e avaliação regulados por instituições privadas e controles

externos, condicionando o trabalho dos professores a modelos cada vez mais rígidos e

programados.

Pesquisa-ação e desenvolvimento profissional entre professores.

O professor e pesquisador pela universidade de Sevilha na Espanha, Carlos Marcelo

Garcia traz a problemática dos processos que envolvem o trabalho entre professores,

elucidando que “quando estamos observando propostas que enfocam claramente a

necessidade de que os professores colaborem, trabalhem conjuntamente, etc., nos deparamos

com a pertinaz realidade de professores que se refugiam na solidão de suas salas de aula”

(GARCIA, 2009 p.122).

Segundo Pimenta (2005), “pesquisas realizadas em diferentes países revelam que a

ausência de participação dos atores envolvidos na definição de inovações, especialmente dos

professores no caso das instituições escolares, não se efetivam” (PIMENTA, 2005, p.537), ou

seja, o professor, sujeito central na educação brasileira é destituído dos processos que

envolvem reflexão e produção nos campos acadêmico, político e pedagógico e escolar. Novoa

(2009) reforça essa problematização quando aponta:

Estamos todos de acordo quanto aos grandes princípios e até quando às medidas que
é necessário tomar para assegurar a aprendizagem docente e o desenvolvimento
profissional dos professores: articulação da formação inicial, indução e formação em
serviço numa perspectiva de aprendizagem ao longo da vida; atenção aos primeiros
anos de exercício da profissional e à inserção dos jovens professores nas escolas;
valorização do professor reflexivo e de uma formação de professores baseada na
investigação; importância das culturas colaborativas, do trabalho em equipa, do
acompanhamento, da supervisão e da avaliação dos professores. (NÓVOA, 2009,
p.14).

A problematização desenvolvida por diversas investigações (ASCENÇÃO, 2009,

SILVA, 1996, PINA, 2009, MUNAKATA, 1997, 2012), ilustra uma possível relação de

dependência e super utilização do uso do livro didático no trabalho de planejamento curricular

e nas práticas dos professores. Problematizar essa relação possibilita aos professores



participantes um debate crítico sobre o livro didático, buscando assim construir alternativas

para uma melhor utilização desse recurso. Sobre essa contradição entre o livro didático e sua

utilização Munakata (2012) afirma;

No caso do livro didático, essa mercadoria, pelo fato de sê-la, já aparece
estigmatizada, carregando consigo todos os vícios da sociedade capitalista. A
finalidade de obtenção do lucro e o caráter fragmentário e parcelar, que maculam as
atividades da indústria cultural, conferem, por definição, a desqualificação in totum
de seus produtos – desqualificação que, portanto, transcende a todas as
particularidades de cada objeto. (MUNAKATA, 2012 p. 63)

A supervalorização do livro didático, em especial pelos professores iniciantes é

reforçada por Carlos Marcelo Garcia, quando ele afirma que: “Quando os professores

principiantes planejam, geralmente se baseiam nos livros de texto como ponto de partida para

o ensino. Ensinar se equipara a recordar informação. Esse conhecimento superficial prejudica

os alunos, limitando-lhes uma compreensão dos conceitos, levando-os a representações

errôneas da disciplina” (GARCIA, 2009). Sobre a relação entre professor e livros didáticos

escolares, Silva (1996), problematiza que:

O livro didático é uma tradição tão forte dentro da educação brasileira que o seu
acolhimento independe da vontade e da decisão dos professores. Sustentam essa
tradição o olhar saudosista dos pais, a organização escolar como um todo, o
marketing das editoras e o próprio imaginário que orienta as decisões pedagógicas
do educador. Não é à toa que a imagem estilizada do professor apresenta-o com um
livro nas mãos, dando a entender que o ensino, o livro e o conhecimento são
elementos inseparáveis, indicotomizáveis. E aprender, dentro das fronteiras do
contexto escolar, significa atender às liturgias dos livros, dentre as quais se destaca
aquela do livro “didático”: comprar na livraria no início de cada ano letivo, usar ao
ritmo do professor, fazer as lições, chegar à metade ou aos três quartos dos
conteúdos ali inscritos e dizer amém, pois é assim mesmo (e somente assim) que se
aprende. (SILVA, 1996, p.08).

Saviani (1991) propõe utilizar a dialética marxista como mecanismo para a reflexão e

compreensão de problemas e análises no campo da educação, através da relação entre objeto e

sujeito, materialidade e subjetividade, ilustrar o percurso para o enfrentamento de dilemas e

diferentes problemas enfrentados pelos professores, segundo o pesquisador:

Com efeito, a lógica dialética não é outra coisa senão o processo de
construção do concreto de pensamento (ela é uma lógica concreta)
ao passo que a lógica formal é o processo de construção da forma
de pensamento (ela é, assim, uma lógica abstrata). Por aí, pode-se
compreender o que significa dizer que a lógica dialética supera por
inclusão/incorporação a lógica formal (incorporação, isto quer dizer
que a lógica formal já não é tal e sim parte integrante da lógica
dialética). Com efeito, o acesso ao concreto não se dá sem a
mediação do abstrato (mediação da análise como escrevi em outro
lugar ou “detour” de que fala Kosik). Assim, aquilo que é chamado
lógica formal ganha um significado novo e deixa de ser a lógica
para se converter num momento da lógica dialética. A construção
do pensamento se daria pois da seguinte forma: parte-se do
empírico, passa-se pelo abstrato e chega-se ao concreto. (SAVIANI,



1991; p.11) (apup: PIRES, 1997, p. 88)

A metodologia desenvolvida por Thiollend (2004) propõe que “na pesquisa-ação os

profissionais desenvolvem um papel ativo no equacionamento dos problemas encontrados, na

avaliação das ações desencadeadas pelos problemas” (THIOLLENT, 2004. p. 15). Pesquisas

analisadas por Lüdke (2012) e Zeichner (2002, 2005), ilustram a pesquisa-ação como

metodologia capaz de auxiliar educadores no debate, diagnóstico, reflexão e melhoria de suas

próprias práticas.

O ideal da pesquisa-ação em Educação, está no encontro entre Educadores, “realizar

pesquisas com os profissionais nos contextos escolares e não sobre eles” (PIMENTA, 2005, p.

521). A premissa de colaboração é o elo, a aliança emancipatória entre os professores-

pesquisadores participantes dos processos investigativos na pesquisa-ação crítico

colaborativa.

Nesse sentido a pesquisa-ação, crítico colaborativa pode contribuir, para a reflexão e

produção de um ambiente de aprendizagem por meio do compartilhamento de saberes e

experiências e práticas, um espaço “dialógico” (FREIRE, 2001) de construção de

conhecimento. O professor e pesquisador Júlio Emílio Diniz-Pereira, explicita essa

necessidade de construção conjunta para soluções de problemas na formação profissional;

Além disso, seria fundamental investir na formação de um professor que tivesse
vivenciado uma experiência de trabalho coletivo e não individual, que tivesse se
formado na perspectiva de ser reflexivo em sua prática, e que, finalmente, se
orientasse pelas demandas de sua escola e de seus alunos, e não pelas demandas de
programas predeterminados e desconectados da realidade escolar. (DINIZ-
PEREIRA, 2016, p. 146).

Franco (2005) demonstra como os trabalhos desenvolvidos através da pesquisa-ação

podem construir um ciclo de ação e reflexão contínuas, desenvolvendo assim um mecanismo

de produção, investigação e reinvenção de práticas e conhecimentos pelos professores. Os

trabalhos pesquisados por Franco, demonstram o potencial da pesquisa-ação, que pode ser

estendida como suporte aos professores, construindo assim uma ligação entre a universidade e

a escola.  Nas palavras da pesquisadora;

Desde Lewin até Elliot, afirma-se que uma importante característica da
pesquisa-ação é seu processo integrador entre pesquisa, reflexão e ação,
retomado continuamente sob forma de espirais cíclicas , dando tempo e
espaço para que a integração pesquisador-grupo vá se aprofundando,
permitindo-se que a prática desse processo vá, aos poucos, se tornando
mais familiar, como também o tempo para que o conhecimento
interpessoal se aprofunde e, ainda, por meio de tais espirais, dá-se o tempo
e espaço para apreensão cognitiva/emocional das novas situações vividas
por todo o grupo – práticos e pesquisadores. (FRANCO, 2005. p. 493).



A pesquisa-ação, nesse sentido crítico-colaborativo, é via de mão dupla da construção

de novos conhecimentos, entre educadores, a partir da realidade e experiência desses

educadores, mediados pela pesquisa acadêmica. Menga Lüdke (2012) elucida essa

possibilidade de abordagem de pesquisa e o quanto essas iniciativas podem contribuir para o

avanço das pesquisas e debates sobre formação e trabalho docente, bem como, fornecer

mecanismos para professores refletirem sobre seu trabalho. Nas palavras da pesquisadora;

“A mais geral e mais impactante delas foi a clara manifestação, da
quase totalidade dos entrevistados, sobre a importante influência do
curso de mestrado, não exatamente como eles e nós mesmos
esperávamos constatar, como possível fator para a solução dos
problemas trazidos de suas escolas. Para eles, como pudemos
acompanhar pelos depoimentos, o desenrolar dos estudos no mestrado,
ainda que não tivesse se afastado inteiramente daqueles problemas, não
se consagrou ao encaminhamento direto de suas soluções. O que
ocorreu, como perceberam bem nossos entrevistados, foi, na quase
totalidade dos casos, uma consideração desses problemas, porém por
meio de um alargamento da visão dos mestrandos sobre eles, a partir de
um aprofundamento da discussão teórica e da busca de recursos
metodológicos para seu estudo. Esse esforço não resultou, em geral, em
soluções aplicáveis de imediato aos problemas, na volta às escolas.
Mas, como ficou patente nos depoimentos, ele representou uma
“mudança no olhar”, sobre aqueles problemas e sobre a própria
pesquisa.” (LÜDKE, 2012, P.639).

As reflexões apresentadas como resultante dessa investigação buscam contribuir para a

educação, na “concepção de profissional crítico-reflexivo, (que) deve ser uma formação

consistente, contínua, que procure desenvolver uma relação dialética ensino-pesquisa, teoria e

prática” (CAVALCANTI, 2002, p.21). Oliveira (2004) destaca essa perspectiva de

profissionalização docente:

A ameaça de proletarização, caracterizada pela perda de controle do trabalhador
(professor) do seu processo de trabalho, contrapunha-se à profissionalização como
condição de preservação e garantia de um estatuto profissional que levasse em
conta a auto-regulação, a competência específica, rendimentos, licença para
atuação, vantagens e benefícios próprios, independência etc. (OLIVEIRA, 2004,
p.1133)

Assim como compreende o pensamento marxista de Antônio Gramsci (1978), espera-

se a “catarsis1” desse professor, a concientização de seu papel politico e organizativo, a

1 Pode-se empregar a expressão ''catarsis'' para indicar a passagem do momento puramente econômico (ou
egoísta-pasional ) ao  momento  ético-político, isto é, a elaboração superior da estrutura em superestrutura na
consciência dos homens . Isto significa, também, a passagem do ''objetivo ao subjetivo'' e da  "necessidade  à
liberdade''. A  estrutura  da  força  exterior  que  subjuga  o homem, assimilando-o e o to ando passivo,
transforma-se em meio de liberdade, em instrumento para criar uma nova forma ético-política, em fonte de novas
iniciativas. ·A fixação do momento ''catártico'' tornarar-se assim, creio, o ponto de partida de toda a filosofia da
praxis; o processo catártico coincide com a cadeia de sínteses que resultam do desenvolvimento dialético.
(GRAMSCI, 1978, p.53)



capacidade de construir alternativas ao enfrentamento dos problemas estruturais e

programáticos que circundam a educação pública no país. A possibilidade, como aponta

Gramsci (1978) de se fundar uma “nova cultura” entre professores:
Criar uma nova cultura não significa apenas fazer individualmente descobertas
"originais"; significa também; e sobre-tudo, difundir criticamente verdades já
descobertas,  "socializá-las" por assim dizer; transformá-las, portanto, em base de
ações vitais, em elemento de coordenação  e de ordem  intelectual  e  moral.
(GRAMSCI, 1978, p.13)

Espera-se que através dessa investigação e crítica, incentivem professores a

desenvolverem propostas de investigação coletiva, voltadas ao desenvolvimento profissional,

através de ações e propostas de trabalho compartilhado. Como apresentam Zeichner e Diniz-

Pereira (2005) “também pode ser entendido como uma reação contra a visão dos profissionais

como meros técnicos que apenas fazem o que outros, fora da esfera da prática, desejam que

eles façam e como uma rejeição às reformas “de cima para baixo” que concebem os

profissionais apenas como participantes passivos (ZEICHNER E DINIZ-PEREIRA, 2005,

p.66), no nosso caso, é a partir do chão da escola que emanam o conhecimento, a organização

política e a perspectiva de se profissionalizar.
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