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Resumo
O presente estudo, fruto da pesquisa que vem se desenvolvendo no Curso de Mestrado em
Educação, junto ao Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal
Fluminense, pretende analisar o fenômeno do "Movimento Escola Sem Partido" (MESP) a
partir de seu Programa e na conjuntura da fase neoliberal do capitalismo que, na educação,
tem se expressado pela teoria do capital humano. Dessa forma, intencionamos discutir como
se manifesta no Programa do MESP as concepções de trabalho e formação humana. Portanto,
para melhor organização, estruturamos este trabalho em duas seções, além da introdução e das
considerações. Uma dedicada em investigar as concepções de formação humana e trabalho,
manifestada no Programa do MESP, e outra, que intenciona pensar o papel dos professores,
enquanto intelectuais orgânicos, à luz da escola unitária em Gramsci (2004), do conceito de
politecnia como evidenciado por Shulgin (2013) e da Pedagogia Histórico-Crítica, segundo
Saviani (2013).

Palavras-chave: Programa Escola Sem Partido; Teoria do Capital Humano; Intelectuais
Orgânicos.



Abstract

The present study, as a result of the research developed in the Master's Course in Education,
together with the Post-Graduation Program in Education of the Federal Fluminense
University, intends to analyze the phenomenon of the "Movement Without a Party" (MESP)
from its Program and in the conjuncture of the neoliberal phase of capitalism which, in
education, has been expressed by the theory of human capital. In this way, we intend to
discuss how the concepts of work and human formation are manifested in the MESP Program.
Therefore, for better organization, we structure this work into two sections, beyond the
introduction and considerations. One dedicated to investigate the conceptions of human
formation and work manifested in the MESP Program, and another, which intends to think the
role of teachers, as organic intellectuals, in the light of the unitary school in Gramsci (2004),
of the concept of polytechnics as evidenced by Shulgin (2013) and Pedagogy History-Critical,
according to Saviani (2013).

Keywords: School Program without a Party; Human Capital Theory; Organic Intellectuals.

INTRODUÇÃO

O texto aqui apresentado constitui-se como parte da pesquisa desenvolvida em nível

de mestrado junto ao Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal

Fluminense na linha de pesquisa Trabalho-Educação. Enquanto pesquisa em curso há

considerações e hipóteses preliminares presentes no texto frutos de intensas pesquisas teóricas

e empíricas, todavia, outras análises ainda devem somar-se a estas. Procurou-se desse modo,

atentar para aspectos específicos com a intenção de produzir um material que apresente um

desenvolvimento coeso ao leitor.

(...) pode se dizer que, na escola, o nexo instrução-educação somente pode
ser representado pelo trabalho vivo do professor, na medida em que o
professor é consciente dos contrastes entre o tipo de sociedade e de cultura
que ele representa e o tipo de sociedade e de cultura representado pelos
alunos; e é também consciente de sua tarefa, que consiste em acelerar e
disciplinar a formação da criança conforme o tipo superior em luta com o
tipo inferior (GRAMSCI, 2004, p. 44).

Em consonância com o excerto acima de Gramsci (ibid.) a problemática suscitada

neste artigo compreende o trabalho do professor - enquanto intelectual orgânico - dentro da

especificidade da sociedade capitalista - com suas contradições - em geral e, no Brasil, em

particular, no interior de um modelo de capitalismo dependente (FERNANDES, 1976). Desta

feita, o exercício de reflexão aqui proposto intenciona analisar criticamente o fenômeno do

"Movimento Escola Sem Partido" a partir de seu Programai que, segundo o próprio sítio

eletrônico tem por objetivo configurar-se enquanto "(...) uma lei contra o abuso da liberdade

de ensinar" (PROGRAMA ESCOLA SEM PARTIDO, s.d).



Para tanto, recorreremos inicialmente à categoria de trabalho em Marx (2017), pois,

entendemos que o trabalho, enquanto mediação entre o homem e a natureza é ontológico e

socialmente produzido, expressando historicamente a totalidade das relações humanas para

cada época. Neste sentido, interessa-nos particularmente tanto a discussão sobre a

especificidade do trabalho do professor quanto o trabalho como princípio educativo.

Contudo, na sociedade capitalista, o trabalho encerra-se na forma "trabalho

assalariado, alienado, fetichizado" (ANTUNES, 2009, p. 232) transformando a força de

trabalho em uma mercadoria. Do mesmo modo, apreendemos em Marx (2004, p. 87) que, "O

processo de trabalho subsume-se no capital (é o processo do próprio capital), e o capitalista

entra nele como dirigente". Assim, como as relações sociais desenvolvem-se nos limites da

historicidade, na sociedade capitalista a centralidade do trabalho, subsumido à forma

mercadoria, irá transpassar a educação, manifestando as contradições subjacentes a este

processo.

Por conseguinte, essa subsunção do trabalho na sociedade capitalista revela-se

enquanto uma subsunção formal ou real. A primeira está relacionada a mais valia absoluta,

isto é, a ampliação da jornada de trabalho e consequentemente ao aumento da extração do

excedente. Na subsunção real o incremento do excedente relaciona-se à intensificação de

novas tecnologias à produção industrial (maquinários) (ibid.).

Com o trabalho subsumido na forma mercadoria, o próprio trabalhador torna-se uma

extensão da mercadoria e, isto porque, "(...) o trabalho não produz apenas mercadorias;

produz-se a si próprio e o trabalhador como uma mercadoria (...)" (MARX, 2015, p. 304).

Desse modo, o trabalhador encontra-se alienado por não se reconhecer com o produto de seu

próprio trabalho. Assim, importa-nos a categoria de alienação para a análise de como se

manifesta para a classe trabalhadora, em geral, e especificamente na escola, o aprofundamento

das concepções de trabalho e formação humana perpetrada no "Programa Escola Sem

Partido", doravante Programa.

Não obstante, da categoria de ideologia podemos apreender que, ao construir uma

série de proposições, o Programa revela e ao mesmo tempo oculta suas reais pretensões.

Dissemina concepções, como a de neutralidade, por exemplo, expressando-as como verdade

absoluta, as únicas possíveis e, ao mesmo tempo, unânimes.  Neste sentido, entendemos com

Marx e Engels (2007, p. 47) que, “(...) as ideias da classe dominante são, em cada época, as

ideias dominantes. (...) A classe que tem a sua disposição os meios de produção material

dispõe também dos meios de produção espiritual” e com Gramsci (1999), que a ideologia



pode ser entendida como concepção de mundo. Assim, as frações burguesas conservadoras e

reacionárias, comprometidas com o Programa, expressam seus valores, enquanto uma

ideologia, como se tais valores fossem de todos.

Sabemos, entretanto, que educação e sociedade não se constituem como elementos

separados da vida social. A educação em sendo, "uma prática social, política e técnica que se

define no bojo do movimento histórico das relações sociais de produção da existência"

(FRIGOTTO, 2010, p. 243) relaciona-se dialeticamente com seu tempo e, por isso, torna-se

necessário compreender quais as mediações presentes nas relações que se estabelecem entre a

educação, o Estado (em stricto sensu) e a sociedade civil. Entendemos preliminarmente a Lei

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN 9394/96), bem como, a Base Nacional

Comum Curricular (BNCC) como mediações entre o Estado e a educação escolar, bem como,

os professores como mediação entre a sociedade civil e a escola. Portanto, o Programa almeja

se instituir a partir destas mediações nas totalidades da escola, da educação e da sociedade

civil.

Contudo, os estudos acerca de Estado e sociedade civil serão desenvolvidos a partir da

categoria de Estado integral em Gramsci (2004), pois, para este autor:

(...) podem se fixar dois grandes 'planos' superestruturais: o que pode ser
chamado de 'sociedade civil' (isto é, o conjunto de organismos designados
vulgarmente como 'privados') e o da “sociedade política ou Estado”, planos
que correspondem, respectivamente à função de 'hegemonia' (ibid., p. 20,
21).

Dessa afirmação, apontamos em primeiro lugar para a ampliação do conceito de

sociedade civil que passa a abranger grupos, associações, igrejas, em suma, todos os aparelhos

privados. E segundo, compreendemos que, a divisão proposta por Gramsci entre sociedade

civil e sociedade política (ambas compondo o Estado integral) e assumida aqui como

perspectiva de análise, corresponde a uma opção didática, pois, de fato as relações que se dão

nestas esferas possuem um caráter dialético, isto é, sociedade civil e sociedade política

entendidas enquanto um conjunto de relações em que os mesmos sujeitos, individuais e

coletivos, trafegam pelos dois planos (LIGUORI, 2006).

Não obstante, há de se considerar que correspondendo à função de hegemonia, os

aparelhos privados que atuam na sociedade civil, bem como, quando dominante na sociedade

política, constroem sua dominação e mantém combinando consenso e coerção. Conforme

afirma Silveira (2011, p. 86):

Gramsci evidencia que nas sociedades de capitalismo desenvolvido o
domínio burguês não é apenas uma imposição. A supremacia de um grupo
social se manifesta de dois modos: um, como domínio — coerção — e,



outro, como “direção intelectual e moral”— consenso. À capacidade que a
burguesia possui de estabelecer e preservar sua liderança intelectual e moral
mais para dirigir do que para obrigar, Gramsci denominou de hegemonia.

Neste sentido, sinalizamos para atuação dos professores, bem como, dos partidários do

Programa enquanto intelectuais orgânicos. Atuando na correlação de forças que emerge das

relações e contradições entre sociedade civil e sociedade política e, como organizadores do

grupo ao qual se estabelecem, exercem sua função de direção intelectual e moral e, portanto,

interessa-nos, da mesma forma, a categoria de intelectuais orgânicos em Gramsci (2004),

pois, para este autor todos os homens são intelectuais. Entretanto, na sociedade capitalista

apenas alguns irão exercer essa função diretiva e organizativa de um dado grupo social.

Todo grupo social, nascendo no terreno originário de uma função essencial
no mundo da produção econômica, cria para si, ao mesmo tempo,
organicamente, uma ou mais camadas de intelectuais que lhe dão
homogeneidade e consciência da própria função, não apenas no campo
econômico, mas também no social e político (ibid., p. 15).

De acordo com esta concepção de intelectual orgânico observamos que o Programa

subexiste como construção de intelectuais orgânicos do "Movimento Escola Sem Partido"ii e,

este por sua vez, funda-se num conjunto de concepções e valores os quais apontamos como

conservadoras e reacionáriasiii. Com efeito, os professores, enquanto classe trabalhadora e, do

mesmo modo, como intelectuais orgânicos, possuem uma função organizativa e diretiva

dentro do grupo social em que se encontram e atuam. No entanto sobre a especificidade do

trabalho do professor é necessário salientar a diferença entre trabalho produtivo e trabalho

improdutivo.

De acordo com Marx (2004):

(...) somente é produtivo aquele trabalho que (e só é trabalhador produtivo
aquele possuidor da capacidade de trabalho que diretamente produza mais
valia; por isso, só aquele trabalho que seja consumido diretamente no
processo de produção com vistas à valorização do capital (ibid., p. 108).

Disto decorre que o trabalho do professor para a sociedade capitalista encontra-se por

um lado, na esfera do trabalho improdutivo, pois não produz diretamente mais valia, contudo,

presente na esfera da circulação, este trabalho contribui tanto para a formação técnica voltada

a reprodutividade do capital quanto para a construção do consenso necessário a manutenção

da ordem capitalista. Como adverte Frigotto (2010, p. 38), o trabalho realizado na escola "(...)

embora não produza mais valia, é extremamente necessário ao sistema capitalista monopolista

para a realização de mais valia; e, neste sentido, ele será um trabalho produtivo".

Assumido desta forma, há na compreensão acerca do trabalho do professor outra



problemática a ser discutida, pois, sua atuação não se encerra na reprodução mecânica dos

mecanismos engendrados pelo sistema do capital para a educação e a escola, ele é mediado

pelas contradições que configuram a sociedade capitalista e pela correlação de forças que

emerge destas contradições quando se atua - intencionalmente ou não - nas tentativas de

construção de outro modelo de sociedade.

Entretanto, em conjunto às categorias aqui suscitadas que intencionam configurar uma

crítica ao Programa, desponta em nossas análises a teoria do capital humanoiv enquanto

mediação entre o desenvolvimento capitalista em geral e a educação/escola em particular, isto

porque, o Programa, evidencia como veremos em seu escopo, um conjunto de medidas que

contribuem ao avanço das políticas neoliberais e com elas a teoria do capital humano.

Destarte, na teoria do capital humano - desenvolvida no Brasil a partir da década de 1960

durante o Regime Empresarial Militar - entende-se que o indivíduo poderá alcançar ascensão

social a partir do investimento em educação, neste sentido, todos dispomos de um capital ao

nascer e devemos investir nele para o sucesso pessoal e individual. Conforme explica Frigotto

(2010):

O fato de não ser proprietário, não dispor de um capital físico ou de não
pertencer à classe burguesa, nesta ótica pouco importa, uma vez que o
indivíduo, investindo em capital humano, poderá aumentar sua renda (isso
depende dele, pois a decisão é dele); e a médio ou longo prazos, este
investimento lhe permitirá ter acesso ao capital físico ou dispor do mesmo
status e privilégio dos que o possuem (ibid., p. 61-62).

Com vistas a uma melhor organização, este artigo estará divido em duas seções, além

desta introdução e das considerações finais. Num primeiro momento buscaremos tecer as

possíveis relações entre a teoria do capital humano e os preceitos explicitados no Programa,

almejando com isso compreender nesta relação quais as concepções de trabalho e formação

humana que o Programa expressa. A seguir, concentramos nossa atenção no papel

desempenhado pelos intelectuais orgânicos empenhados com a educação escolar na tentativa

de situar o papel da escola nesta fase neoliberal do capitalismo como lócus privilegiado em

que emergem as contradições do capital. Em oposição ao papel dos professores há de se

considerar a atuação dos intelectuais orgânicos do Programa.

Ao entendermos que não existe ciência neutra e que o fazer ciência perpassa pelas

condições históricas e objetivas dos sujeitos individuais e coletivos optamos pelo

materialismo histórico e dialético como método de pesquisa e exposição, pois, como destaca

Löwy (1978):

(...) o método de Marx não é "neutro", "positivo" ou científico-naturalista:
esse método, que intitula dialética racional é "um escândalo e uma



abominação para a burguesia e seus porta-vozes doutrinários, porque, na
compreensão positiva das coisas existentes, ele incluí ao mesmo tempo a
inteligência de sua negação, de seu declínio necessário...ele é essencialmente
crítico e revolucionário" (ibid., p. 19).

Portanto, assumimos o compromisso com o método ao explicitarmos nossa opção por

construir uma crítica que caminhe ao encontro das necessidades da classe trabalhadora,

articulando teoria com a prática revolucionária, em oposição à manutenção da ordem

capitalista de dominação.

1. PROGRAMA ESCOLA SEM PARTIDO E A TEORIA DO CAPITAL HUMANO

Definido como uma lei em potencial, o Programa desponta na sociedade brasileira no

bojo das discussões a respeito do Plano Nacional de Educação (PNE) 2014-2024, a partir de

2012, quando as bancadas religiosas formadas por setores conservadores e reacionários

ligados às Igrejas Evangélicas e a Igreja Católica contribuíram para o arquivamento do

Projeto Escola Sem Homofobiav. Neste cenário, o encontro de Miguel Nagib - fundador do

Movimento Escola Sem Partido, doravante MESP - com a família Bolsonaro contribuiu para a

criação do Programa e consequentemente da elaboração do primeiro Projeto de Lei (PL)

movido por esse Programa na cidade do Rio de Janeirovi.

Convém explicitar que, organizado a partir da sociedade civil o surgimento do MESP

remonta ao ano de 2004, não por coincidência, nos primeiros anos do governo Lula da Silva

(2003-2010) do Partido dos Trabalhadores (PT) identificado pela sua origem, história e base

de militância com o conjunto da classe trabalhadoravii. Ainda que, como expressa Coelho

(2017), o PT no governo estivesse a serviço da burguesia dominante como uma esquerda

para o capital e tenha conciliado as políticas neoliberais do governo anterior de Fernando

Henrique Cardoso com as demandas da classe trabalhadora (1995-2002), para os setores

conservadores e principalmente reacionários da burguesia brasileira, cabe a expressão usada

por Fernandes (1976), para designar a constituição histórica dessa burguesia: dependente,

subordinada ao capital internacional e permanentemente contrarrevolucionária. Portanto,

entendemos que a criação do MESP expressa esse caráter designado por Fernandes (1976) ao

compreender na aparência a ascensão do PT no governo como uma ascensão da classe

trabalhadora, uma possibilidade revolucionária e dessa forma uma ameaça à dominação

burguesa.

Todavia, nosso interesse específico neste texto centra-se no Programa desenvolvido

pelos idealizadores do MESP, isto porque, o desdobramento dos interesses veiculados no



movimento atuante na sociedade civil, enquanto programa, revela-se, na sociedade política,

como uma mediação que almeja institucionalizar-se via um aparato jurídico, isto é, o

Programa almeja concentrar enquanto lei o conjunto de valores preconizados por estas frações

conservadoras e reacionárias, vinculados aos setores fundamentalistas das Igrejas Evangélicas

e Católica da burguesia brasileira, bem como, a grupos que desejam o retorno da Ditadura

Empresarial-Militar.

Em seu escopo, o Programa evidencia, entre outras coisas, um cartaz que deveria ser

afixado nos murais de cada sala de aula de cada escola do país, intitulado "Deveres do

Professor" (PROGRAMA ESCOLA SEM PARTIDO, s.n.) com as seguintes proposições:

1. O Professor não se aproveitará da audiência cativa dos alunos, para
promover os seus próprios interesses, opiniões, concepções ou preferências
ideológicas, religiosas, morais, políticas e partidárias. 2. O professor não
favorecerá nem prejudicará ou constrangera os alunos em razão de suas
convicções políticas, ideológicas, morais, ou religiosas, ou a falta delas. 3. O
Professor não fará propaganda político-partidária em sala de aula nem
incitará seus alunos a participar de manifestações, atos públicos e passeatas.
4. Ao tratar de questões políticas, socioculturais e econômicas, o professor
apresentará aos alunos, de forma justa - isto é, com a mesma profundidade e
seriedade -, as principais versões, teorias, opiniões e perspectivas
concorrentes a respeito da matéria. 5. O professor repeitará o direito dos pais
dos alunos a que seus filhos recebam a educação religiosa e moral que esteja
de acordo com suas próprias convicções. 6. O Professor não permitirá que os
direitos assegurados nos itens anteriores sejam violados pela ação de
estudantes ou terceiros, dentro da sala de aula (ibid.).

Os preceitos dispostos nos itens acima partem, desde o princípio, de um julgamento da

função e do trabalho efetuado pelos professores na escola. Apontam-se mecanismos para

reverter um quadro que se quer empírico, sem mencionar nenhuma pesquisa empírica, ou

mesmo teórica, a fim de fundamentar tais disposições. Neste sentido, os argumentos que,

induzem ser o professor um indivíduo, especializado em aproveitar de seus alunos para

manifestar suas concepções pessoais de mundo, não se sustentam.

Doravante, este processo evidencia uma latente contradição em que, a estratégia de

disseminar uma opinião infundada, contribui para aprofundar a alienação da classe

trabalhadora que faz uso da escola pública, no sentido que se ocultam os reais objetivos do

MESP e consequentemente de seu Programa e, da mesma forma se apresenta concepções e

orientações pedagógicas que não possuem base concreta. No caso, podemos afirmar que os

preceitos do Programa configuram uma ideologia.

Assim, a ideologia propalada pelo Programa na aparência, se apresenta como neutra,

imparcial, moderna, capaz de resolver os problemas da escola ao se apresentar como a visão

correta de mundo, entretanto, em essência essa ideologia almeja aprofundar a alienação da



classe trabalhadora ao naturalizar a ideia de que há somente um único caminho possível para a

humanidade sob os desígnios da religião e do sistema do capital.

Por conseguinte, a ideologia manifestada no Programa camufla da mesma forma em

seus preceitos suas concepções de trabalho e de formação humana que, relacionam-se

diretamente com a sociedade capitalista em sua fase neoliberal, bem como, com a teoria do

capital humano.

Desenvolvida em meados da década de 1950, por Theodore W. Schultz, professor do

Departamento de Economia da Universidade de Chicago à época, a teoria do capital humano

tem como fundamento a ideia de que todos os indivíduos possuem um capital ao nascerem,

mesmo os que não dispõem de propriedades e, esse capital deve ser investido em educação

para que o indivíduo possa alcançar o sucesso profissional e ascender socialmente.

Destacamos dessa concepção com Frigotto (2010, p. 79) que:

(...) o conceito de capital humano, desenvolvido sob a herança da concepção
burguesa de sociedade, que busca dar conta do investimento feito em
educação para produzir capacidade de trabalho e, explicar, de um lado, os
ganhos de produtividade não devidos aos fatores capital físico e trabalho, e,
de outro, os ganhos salariais resultantes das taxas de retorno do investimento
feito em educação (...).

Com a educação subsumida na forma mercadoria busca-se separar as questões

educacionais da sociedade em que ela é produzida, isto é, das questões econômicas, políticas,

sociais e históricas. A educação, neste contexto, "definida como uma prática eminentemente

política e social fica reduzida a uma tecnologia educacional" (FRIGOTTO, 2010, p.79).

Interessa-nos, portanto, compreender que, quando o Programa estabelece em seu

escopo que o professor não deve inferir em opiniões políticas e ideológicas, pretende-se

impedir que a dimensão política da educação, possibilite aos alunos à crítica a sociedade

vigente, à medida que possam reconhecer nela suas contradições.

Do mesmo modo, busca-se uma razão positivista de ciência ao se estabelecer uma

forma "justa" de explicar todas as concepções possíveis de um determinado assunto, ou seja,

aqui o professor fica impedido de explicitar o conteúdo social presente em todos os assuntos,

bem como, ao não emitir um posicionamento de classe, naturaliza-se a concepção de que as

diferenças sociais são de responsabilidade individual e não intrínsecas à sociedade capitalista.

Ao afirmar que o professor deva respeitar que, questões morais são de

responsabilidade exclusiva da família - ainda que, numa dada família a moral seja

transpassada pelo racismo, a xenofobia, a homofobia ou o machismo - pretende-se permitir

que tais concepções sejam respaldadas pela escola. Aqui, novamente, omiti-se não apenas o



caráter social da escola, mas, também, sua função em contribuir para a emancipação humana.

Desta feita, o trabalho do professor (mesmo que se entenda seu trabalho como

produtivo ou improdutivo), subsumido na forma mercadoria na função de decorar apostilas

prontas e transmitir esse conteúdo e assim contribuir para a formação de força de trabalho

convertida em mercadoria, está de acordo com a teoria do capital humano, pois, se reduz

também a escola a um espaço sem conflitos e sem contradições e, o ato de educar, a uma

tecnologia educacional. Contribuindo à formação de "recursos humanos, produzir capital

humano" (FRIGOTTO, 2010, p. 243).

2. OS INTELECTUAIS E A ESCOLA

Entendemos com Freitas (2009, p. 79) que:

Sob o capitalismo, a educação é subsumida na instrução. As razões são
conhecidas: primeiro, a educação/instrução das classes trabalhadoras deve
ser feita a conta-gotas, pois é matéria explosiva; segundo, subsumida, ela
ocorre em um espaço de informalidade onde o status quo age livre de
qualquer contraposição (...). Centrada na escola, espalhada pelos seus
recantos de maneira informal, esta educação omite as contradições sociais e
apresenta ao aluno uma perspectiva de preparação para uma via que já está
pronta, e que deve ser apenas aceita por ele como um bom consumidor de
mercadorias e serviços.

Concordamos com este autor quando da constatação da subsunção da educação na

sociedade capitalista e dessa forma, a função docente - campo de disputas - deva ser pensada a

partir de seu papel enquanto intelectual orgânico. Também interessa nesta discussão

compreender a educação e a escola como um espaço de lutas e contradições em que

convivem, por um lado, o projeto hegemônico de dominação burguesa, estampado

principalmente nas políticas supranacionaisviii e junto a ela, em disputa, os projetos das

frações conservadoras e reacionárias da burguesia brasileira como visto no Programa e, por

outro, as possibilidades contra-hegemônicas de construir a partir das resistências a crítica à

sociedade capitalista, bem como, as possibilidades de outro modelo de sociedade. Neste

sentido, a questão que nos interessa é pensar a educação além da sociedade capitalista.

Em Gramsci (2004), caminhamos na direção da escola unitária considerando que, as

concepções evidenciadas por este autor para a educação e a escola possuem tanto os aspectos

universais e ontológicos - que podem ser traduzidos para a nossa conjuntura histórica - como

os particulares em que, as proposições possuem as especificidades próprias da época em que

Gramsci escreve. Porém, mesmos os aspectos particulares podem ser pensados a partir das

especificidades da sociedade brasileira, num exercício mais cuidadoso e complexo para não



cometermos anacronismos.

Primeiramente, para Gramsci (2004, p. 36), a "escola unitária ou de formação

humanista" deve ser pública em todas as suas etapas, laica, com um currículo adequado ao

desenvolvimento intelectual e moral dos alunos centrada no trabalho enquanto princípio

educativoix. O autor afirma sobre a fase que corresponderia ao nosso Ensino Médio:

(...) na escola unitária, a última fase deve ser concebida e organizada como a
fase decisiva, na qual se tende a criar os valores fundamentais do
"humanismo", a autodisciplina intelectual e a autonomia moral (...). Toda
escola unitária é escola ativa (...) (ibid., p. 39).

Gramsci (2004, p. 39) ainda complementa:

A escola criadora é o coroamento da escola ativa: na primeira fase tende-se a
disciplinar e, portanto, também a nivelar, a obter uma certa espécie de
"conformismo" que pode ser chamado de "dinâmico"; na fase criadora, sobre
a base já atingida de "coletivização" do tipo social, tende-se a expandir a
personalidade, tornada autônoma e responsável, mas  com uma consciência
moral e social sólida e homogênea.

Desta feita, há uma proposta objetiva em Gramsci da construção de uma escola que,

centrada no trabalho enquanto princípio educativo, financiada com recursos públicos,

contudo, livre da manipulação estatal, pretenderia a construção de um novo homem para um

novo tipo de sociedade em que, como afirma Marx (2012, p. 46) ao fazer a crítica sobre o

programa socialdemocrata na Prússia: "O governo e a Igreja devem antes ser excluídos de

qualquer influência sobre a escola. No Império prussiano alemão (...), é o Estado que, ao

contrário necessita receber do povo uma educação muito rigorosa".

Não obstante, nosso objeto de estudo, concentrado nas proposições do Programa,

evidencia um projeto de escola oposto ao excerto de Marx, em que, o governo, aparelhado por

setores ligados às Igrejas Evangélicas e a Igreja Católica (certas frações de ambas as Igrejas),

entre outros setores conservadores e reacionários da burguesia brasileira, almejam naturalizar

suas concepções de mundo, isto é, sua ideologia, a partir da escola promovendo uma reforma

intelectual e moral.

Outro importante ponto que deve ser evidenciado ao pensarmos uma escola e uma

educação além da sociedade capitalista é o conceito de politecnia. O termo em si é campo de

disputas pela sua acepção. Um exemplo, do uso do termo, revela-se na ideia de que uma

escola com um conjunto de cursos para técnicas específicas pode ser chamada de escola

politécnica, no caso, os cursos de engenharia da Universidade de São Paulo são oferecidos na

Escola Politécnica.



No entanto, as experiências dos educadores da União Soviética nos primeiros anos que

se seguiram após a Revolução de Outubro de 1917 até meados da década de 1930 orientam-

nos a pensar a escola politécnica com base no trabalho socialmente necessário.

Em Lênin (2015, p. 34), observamos a seguinte proposição: "Não acreditamos no

ensino, na educação e na instrução se eles estivessem limitados à escola e separados da vida

agitada". Doravante, compreendemos por "vida agitada", o trabalho socialmente necessário,

entendido enquanto um trabalho que:

(...) ocorre fora da escola, na vida em torno dela, coloca a criança na posição
de pesquisador e executor. Ele apaga os limites da escola. A escola toma
parte do exterior e, em consequência, a autogestão deixa de ser organizada
puramente na escola, deixa de ter em mente apenas os assuntos internos da
escola, mas começa a educar as crianças também com outros trabalhos
(SHULGIN, 2013, p. 114).

Shulgin (ibid., p. 176), ainda ressalta que:

A escola politecnica nasce na fábrica. E não é gerada por fantasias ociosas e
invenções; ela, sem dúvida, é a continuação do processo educativo não
organizado. Mas se ele, informal, ensina de modo espontâneo, caso a caso, e
por isso de modo lento e nem sempre correto, ela, organizada, é uma
tentativa de compreender esta experiência, usá-la para melhorar o efeito do
trabalho.

Assim, nestas proposições - traduzindo o conceito de fábrica para o de trabalho

socialmente necessário - compreendemos que, a escola encerrada em si mesma e descolada do

trabalho em sua totalidade (não apenas o trabalho subsumido na forma emprego), corresponde

aos anseios do sistema do capital mediado pela teoria do capital humano na formação de

indivíduos para um único modelo de sociedade, naturalizada pela ideologia do mercado que,

busca inviabilizar a crítica e a superação da divisão do trabalho, da desigualdade social, do

domínio da propriedade privada e, com ela a manutenção da ordem social vigente.

Por conseguinte, com base nas proposições da escola unitária em Gramsci (2004), dos

estudos acerca das obras de Marx e Engels, e, na crítica as tendências pedagógicas

comprometidas intencionalmente ou não com a sociedade capitalista, bem como, à crítica ao

modelo reprodutivista de Bourdieux e o modelo crítico reprodutivista de Althusserxi, desponta

para a especificidade brasileira a proposta evidenciada por Saviani (2013), em conjunto a

outros pensadores como Duarte (2014), denominada Pedagogia Histórico-Crítica.

Na perspectiva desta pedagogia, emerge a categoria de história, pois, é assumido que

os homens produzem a sua própria história, contudo, essa construção se dá a partir das bases

já encontradas por eles, isto é, os homens ao construírem sua própria história carregam nos

ombros o fardo do passado, bem como, as possibilidades de mudanças (MARX; ENGELS,



2007). Visto dessa forma, a Pedagogia Histórico-Crítica apresenta, com base no trabalho

como princípio educativo (SAVIANI; DUARTE, 2012), a concepção de que a educação deve

a partir do método dialético, corroborar para que os estudantes tenham o acesso/direito ao

arcabouço do conhecimento historicamente produzido pela humanidade, para que também se

entendam enquanto humanos (SAVIANI, 2013). E ainda, segundo Saviani (2013, p. 13):

Portanto, o que não é garantido pela natureza tem que ser produzido
historicamente pelos homens, e aí incluem os próprios homens. (...).
Consequentemente, o trabalho educativo é o ato de produzir, direta e
intencionalmente, em cada indivíduo singular, a humanidade que é
produzida histórica e coletivamente pelo conjunto dos homens.

Portanto, convém explicitar que, embasados pela Pedagogia Histórico-Crítica, pela

escola unitária em Gramsci (2004) e pelo conceito de politecnia, tal como evidenciado por

Shulgin (2013), buscamos encontrar um caminho que permita aos professores, enquanto

intelectuais orgânicos, comprometidos com a educação em seu potencial revolucionário, o

exercício da contra-hegemonia na sociedade capitalista, na qual a educação encontra-se

subsumida na ideologia do mercado, estampada nesta fase neoliberal com a teoria do capital

humano. Da mesma forma, esse exercício deve prevalecer para, no caso da sociedade

brasileira em que, as frações conservadoras e reacionárias da burguesia apontam para seus

projetos de escola, como demonstrado no Programa, impedirem que a educação torne-se

cenário de reprodução e naturalização da ideologia burguesa, ou seja, da manutenção da

ordem capitalista, da divisão da sociedade em classes, do domínio da propriedade privada e da

construção do consenso (combinado à coerção) dos valores conservadores e reacionários,

contrários à luta pela emancipação humana.

Isto porque, o trabalho do professor, ainda que subsumido na sociedade capitalista,

desponta como atividade intelectual e manual, promotora dessa relação dialética entre teoria e

prática e, desse modo, - tendo o trabalho (expresso ontologicamente) como princípio

educativo, isto é, como categoria central à formação humana - possui o potencial para a

resistência e a superação da ordem vigente.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A educação, enquanto especificidade humana, sob o capitalismo assume as formas

históricas deste sistema. Centrada na instrução, subsumida na formação de quadros para o

capital, encerra-se num modelo de escola capitaneado nesta fase neoliberal pela teoria do

capital humano.

Ao mesmo tempo em que recrudesce a formação para o capital em geral, e, no Brasil



em particular - dado a conjuntura histórica que desponta com a crise política iniciada a partir

de 2013 e sua posição subordinada ao capital internacional - se apresenta a partir do que

Fernandes (1976) expressou como o caráter permanentemente contrarrevolucionário da

burguesia brasileira que, na ânsia de manter seus privilégios revela sua essência autocrática,

conservadora e reacionária.

Assim, o Programa manifesta essa face de certas frações da burguesia brasileira,

herdeiras de um passado colonial e oligárquico, conservadora e reacionária e, neste sentido,

contribui para a manutenção e o recrudescimento das políticas neoliberais para a educação,

em especial, aquelas que expressam a formação para o capital humano.

Não obstante, na correlação de forças que emergiu da crise política, o Programa se

estruturou pela atuação de intelectuais orgânicos, enquanto dirigentes e organizadores,

comprometidos com os valores expressados pelo sistema do capital. Ao mesmo tempo,

interessa aos intelectuais orgânicos comprometidos, por sua vez, com a escola na totalidade da

educação brasileira exercer seu trabalho pedagógico baseado na crítica as concepções de

mundo que subsumem a educação na instrução e na forma mercadoria, na superação da

alienação e consequentemente na emancipação humana.

Portanto, explicitamos que os caminhos construídos e trilhados pela concepção da

escola unitária, pelo politecnismo com a escola centrada no trabalho socialmente necessário e,

resultante dos estudos dessas duas, a Pedagogia Histórico-Crítica configuram alternativas à

classe trabalhadora em que, por um lado, apesar de necessitarem de um novo tipo de

sociedade para um novo tipo de escola, por outro, dialeticamente, podem se estabelecer com

suas bases e contribuir para a construção do novo homem que poderá corroborar a construção

de uma nova sociedade.
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viii

ix Sobre o princípio educativo Gramsci irá descrever que: "O advento da escola unitária significa o início de
novas relações entre trabalho intelectual e trabalho industrial não apenas na escola, mas em toda a vida social"
(GRAMSCI, 2004, p.40). Entendemos que ao romper com essa separação entre trabalho manual e intelectual
configura a base para pensarmos mais adiante neste texto o princípio educativo.
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x Saviani compreende que na concepção de Bourdieu, centrada na ideia de violência simbólica, e escola encerra-
se na reprodução das desigualdades sociais (SAVIANI, 2012).

xi Em Althusser, a escola enquanto Aparelho Ideológico do Estado considera a luta de classes, no entanto, a
dominação burguesa é vista sem as possíveis resistências assim, não há perspectivas revolucionárias para a
classe trabalhadora (SAVIANI, 2012).


