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INTRODUÇÃO 

 

 

Este trabalho sempre despertou interesse do 

pesquisador, quando em reunião da categoria docente 

desde 1991 em Atalaia, participou da fundação da 

Associação dos Educadores de Atalaia (ASSEATA), que 

em 1993 evolui de associação para o Sindicato dos 

Educadores de Atalaia (SEATA), cujo autor deste trabalho 

participou ativamente da luta sindical em seu município, 

Atalaia-AL. Como também participou do conselho da 

merenda municipal. 

Contudo, são raros os registros que relatam a 

história do sindicalismo em Atalaia (apenas em ata de 

fundação e registros de ações no Ministério Público de 

Alagoas) como também pouquíssimo registro da luta 

sindical docente em Alagoas, ficando evidente a 

necessidade de se criar uma ideologia para a classe, capaz 

de influenciar na construção da identidade dos professores. 

Assim, este livro tem pretensão de ajudar na 

construção de uma memória histórica a respeito da luta 

dos trabalhadores da área de educação em Atalaia e no 

movimento sindical, tanto em Atalaia quanto em Alagoas, 

num processo perpétuo de envolvimento dos educadores 

na construção e formação de um ser crítico em busca do 

ser cidadão e da sua consciência de classe, considerando 

também a dificuldade em envolver esse ser na luta 

coletiva. 
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Contudo, este livro, de certa forma, insere-se no 

movimento de tantos trabalhos acadêmicos que tratam da 

luta sindical no Brasil e no mundo, em especial daqueles 

que se dedicam à regionalidade especifica de um local 

dentro de uma análise analítica, apesar desse tipo de 

trabalho não ser tanto desenvolvido em Alagoas e tão 

pouco em Atalaia, em cuja história não se encontra 

nenhum trabalho dessa matéria. 

O presente livro, a priori, buscou fazer um 

levantamento histórico da trajetória da classe trabalhadora 

brasileira da gênese de sua formação sindical dentro de 

uma perspectiva antropológica da formação do trabalhador 

brasileiro. Objetiva ela a compreensão e a busca de 

respostas para tantas questões colocadas e analisadas 

empiricamente pelo pesquisador durante a sua trajetória de 

professor do ensino fundamental e médio, com vistas à 

compreensão do comportamento dos 

professores/educadores com relação ao sentimento de 

classe e a formação profissional desses, e a influência que 

o sindicato docente exerce na formação política 

educacional nas atividades da classe em Atalaia. 

Enquanto a 1ª hipótese busca compreender a 

profissão do professor como produto tardio de uma 

concepção classista quando comparado com as demais 

profissões, a 2ª hipótese levantada indaga se há alguma 

relação entre o currículo estudado pelo professor no curso 

de formação e sua prática política na construção de uma 

consciência cidadã coletiva.  

Partindo das hipóteses propostas, faz-se 

necessário registrar, dentro de uma análise construída sob 
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a dialética da classe trabalhadora, a visão que os 

educadores de Atalaia têm da luta de classe, como ocorreu 

às lutas trabalhistas e o surgimento dos primeiros 

sindicatos no Brasil e qual a ideologia servida. Fazer uma 

análise antropológica da formação docente dos educadores 

e atores da educação atalaiense na perspectiva de 

transformações futuras. 

Assim, a reconstrução da memória da classe 

trabalhadora é descrita sob o olhar do trabalhador, uma 

vez que ela foi passada para os atuais educadores 

obedecendo à ótica da classe dominante. Neste ponto, os 

estudos oferecidos por Giannotti (1986), Júlio Cobos 

(1985), Prado Júnior (1995), Nascimento (2000), Vicentini 

(2009), Marcuse, Paulo Freire e Meszaros (2008) e outros, 

levarão os leitores a ter outra visão de como os direitos 

trabalhistas se consolidaram em lei aqui no Brasil. 

Enquanto que os saberes oferecidos por Marcuse e Paulo 

Freire levarão à reflexão filosófica sociológica marcusiana 

junto aos saberes docentes na perspectiva freiriana. São os 

elementos básicos da construção e desenvolvimento da 

reflexão crítica diante do papel da educação junto à atual 

conjuntura sócio-política do poder neoliberalista frente à 

atual sociedade. 

Assim, levará o trabalhador docente a refletir 

sobre o seu trabalho na sociedade capitalista e a 

importância que o ser professor tem para aquisição de 

novas concepções de sociedade, pois é ele que educa 

geração a geração. Logo, faz-se necessário que ele reflita 

sobre a sua prática docente e no produto do seu trabalho, 

levando-o a reflexão filosófica diante das relações 
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existentes entre professor-conteúdo-aluno, em como se dá 

o processo de ensino-aprendizagem, resultando na 

pergunta: esse tipo de educação está servindo a quem? 

Também leva o trabalhador da educação a refletir sobre as 

relações de classe, entre Estado e educadores. Em 

contrapartida, a relevância que teve o sindicato como 

instrumento de luta no processo de aquisição e de 

melhoras para a classe trabalhadora, como: redução de 

carga horária de trabalho; condições de trabalho num 

processo contínuo; lutas travadas em prol da 

desverticalização das relações de trabalho que ocorrem em 

dois campos, nas relações salariais e nas relações 

humanas. As conquistas históricas obtidas pela classe 

trabalhadora que agora mais do que nunca precisaram ser 

calcificadas na Constituição, uma vez que, estão passando 

por um processo de descalcificação de direitos.  

Quanto ao objeto de estudo, dedicou-se a análise 

dentro dos procedimentos educativos (na área de 

educação). Para esta dissertação, adotou-se o método 

teórico-metodológico e a pesquisa bibliográfica dentro da 

abordagem qualitativa, usando a análise comparativa dos 

conteúdos históricos, comparando-os e contextualizando-

os com a atualidade, buscando os fios que ligam o 

presente com o passado, dentro da conjuntura político-

econômica-filosófica aplicada pelo Estado e o papel 

desempenhado por esse modelo de educação. Em 

contrapartida, a atuação dos atores da educação e a postura 

da entidade classista diante de toda essa conjuntura 

regente da atual sociedade na perspectiva de reação à 
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busca de minimização nas relações de classe à 

transformação social. 

No entanto, a pesquisa adotou uma teoria 

descritiva à busca de compreender e entender a profissão 

docente, no contexto histórico. E, ao mesmo tempo, 

responder o porquê do não envolvimento dos educadores 

nas lutas da própria classe. Busca, também, fomentar 

saberes de cunho científico na busca de construir uma 

resposta para uma pergunta que tanto incomodou o 

pesquisador: por que o povo de Atalaia, mesmo tendo 

ciência de que é enganado, não rompe com o 

tradicionalismo político?  

A estrutura do presente trabalho, divide-se em 

quatro capítulos: o primeiro capítulo faz um levantamento 

da gênese da história do sindicato. As correntes filosóficas 

que serviram de plataforma do sindicato na Europa e que 

migraram para o Brasil com a importação de mão de obra 

europeia, atendendo ao interesse do Estado em duplo 

sentido de branquear a população e trazer mão de obra 

especializada. 

Porém, os imigrantes trouxeram para o Brasil 

estrutura e os ideais revolucionários anarquistas e 

socialistas para contrapor a política liberal da classe 

patronal brasileira que para Vito Gianotto (2007, p. 56): “o 

anarquismo e o socialismo, à construção da sociedade com 

a qual sonhavam começava pela luta operária nas fabricas 

por melhores salários e liberdade”. Assim, os imigrantes 

europeus trouxeram outras contribuições como criação de 

partidos políticos e experiências vivenciadas lá. 
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Contudo, faz-se uma análise descritiva dos 

períodos do sindicalismo operário brasileiro. Pois é esse 

que mais tarde, 111 anos depois, serve de espelho para o 

início e amadurecimento do sindicalismo docente no 

Brasil, ressalvando os ensinamentos de Paulo Freire que 

teve naquele período, levando os professores e educadores 

a aderir novas práxis nos seus espaços docentes. Tais 

práxis serão exploradas nos capítulos seguintes. Porém, o 

que a classe trabalhadora brasileira não contava naquela 

época era com o período das trevas “anos de chumbo” de 

1970 a 1974, (VICENTINE; LUGLI, 2009), mas que 

apesar de tanta violência sanguínea, não calou e nem 

parou os movimentos sociais e sindicais operários 

brasileiros, fazendo ressurgir em 1978 um sindicato 

combativo a todo vapor. 

Já segundo capítulo faz uma análise do papel da 

educação na sociedade capitalista, como instrumento de 

consolidação das ideias dominantes, que diante dessa 

proposição, se constrói num diálogo educacional 

sociológico da profissão docente como elemento de 

desenvolvimento e transformação social, em suma, busca-

se uma resposta nos princípios metodológicos da educação 

recebida pelos atores da atual conjuntura educacional da 

cidade de Atalaia-Alagoas. Em Marcuse, encontramos 

farto recurso sociológico para a compreensão do homem 

enquanto ser subjetivo ao social, ao mostrar que apesar de 

toda estrutura do sistema político econômico estatal de 

mais-repressão da lógica interna da organização social, 

nada impede do homem construir instrumentos capazes de 
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levá-lo a outras formas de organização, capazes de se 

contrapor aos princípios de realidade. 

Logo, não foi sem motivo que Herbet Marcuse foi 

um dos articuladores teóricos da greve de maio de 1968. 

Não é à toa, também, que leva o pesquisador a se apropriar 

da sua teoria como um dos instrumentos de fomentação do 

presente trabalho “as pessoas livres não necessitam de 

libertação e as oprimidas não são necessariamente fortes 

para libertarem-se” (MARCUSE, 1975). Acrescentou-se a 

teoria da libertação de Paulo Freire que tanto contribuiu no 

campo educacional pedagógico para a necessidade de uma 

leitura e releitura do mundo real como instrumento básico 

para o mundo ideal no dinamismo do próprio 

inacabamento do homem. 

Enquanto o terceiro capítulo tem por escopo a 

descrição dos procedimentos metodológicos utilizados 

nesta dissertação, bem como dos instrumentos e objetos de 

pesquisa com o fato de obter os conhecimentos científicos 

e empíricos visados pelo presente texto. O marco teórico 

aqui adotado é a base epistêmica da pedagogia brasileira e 

da filosofia existencial e social alemã. Assim, a partir da 

observação crítica (método observacional), foi feita uma 

análise estrutural do contexto sindical atalaiense, seja para 

localizar as tomadas de posições docentes no dia-a-dia de 

suas atividades (estudo pedagógico), seja para a crítica da 

postura obreira, frente às aversões políticas (postura 

político-filosófica do professor).  

Por fim, o quarto capítulo objetiva a análise dos 

dados, fazendo um levantamento da postura que deve 

tomar o sindicato da profissão docente obedecendo à 
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metodologia e a dialética freiriana no que se refere ao 

inacabamento do homem: se o homem vive em continua 

transformação, a profissão docente tem que estar em 

constante processo de transitividade. Nesse universo de 

continua mutação, cabe ao sindicato ser o espaço de 

assunção de mudanças de consciência, tendo como pilar a 

teoria de Paulo Freire no tocante aos tipos de consciência, 

como: consciência alienada, consciência negativa e 

consciência crítica. 

Os currículos escolares do ensino básico, 

fundamental, médio e universitário não são formadores de 

consciências críticas quanto à formação do ser com 

consciência ecológica-política-social-classe, como 

também não contemplam a formação profissional desses 

atores nos quesitos de apropriação da consciência crítica e 

consciência de classe, da formação do homem nas 

concepções humanistas da valorização do ser, enquanto 

ser capaz de transformar sua realidade a partir da 

coletividade. 

Assim, a pesquisa se apropria da gênese do 

sindicalismo como instrumento de combate contra 

políticas neoliberais da atualidade, que atuam de formas 

letais aos direitos conquistados, a sangue, pela classe 

trabalhadora; e ao mesmo tempo faz uma crítica sutil a 

postura atual dos sindicatos.  

Traz para esse capítulo o resultado das lutas 

iniciais da classe operária aqui no Brasil, as condições e os 

meios usados para se construir uma consciência operária 

no final do séc. XIX início do XX, cujo autor Giannotti 

(2007, p. 56) relata que: 
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[...] as primeiras formas de organização 

dos trabalhadores, entre 1880 e 1900, 

foram caixas beneficentes, caixa de 

socorros mútuos e associação de bairro... 

em 1900 os trabalhadores das fabricas 

brasileiras já começavam a se organizar 

em sindicatos, a fazer greves e a lutar por 

uma nova sociedade: justa, livre e 

igualitária. 

 

É por meio dessa postura do sindicato operário, 

agregado ao espaço social-geográfico-político, é que se 

apresenta o mundo real do ideal para a população 

geográfica do sindicato. Entende-se que os estudos 

oferecidos por Paulo Freire, Herbert Marcuse, Lobos, 

Vicentini, etc. e a vivencia de sindicalista, leva a 

necessidade do sindicato docente, e os demais sindicatos, 

ter/terem uma pedagogia sindical com metodologia e 

estratégias de educação voltas para o sindicato junto não 

só da classe representada, mas como instrumento de 

atuação à transformação social. 

Assim como os antepassados saíram do seu 

aconchego e foram até as comunidades envolver os 

familiares dos operários no debate, cabe ao sindicato, 

especialmente dos educadores, envolver todos atores da 

educação e comunidade para juntos debater a atual 

conjuntura da sociedade brasileira, alagoana, atalaiense e a 

importância da participação do povo na construção de uma 

sociedade justa, livre e igualitária.  
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CAPÍTULO 1 
 

MARCO TEÓRICO – MODERNIDADE, 

SOCIALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DAS 

IDENTIDADES SOCIAIS E PROFISSIONAIS 

 

 

Todo o Homem que trabalha tem direito a 

uma remuneração justa e satisfatória, que 

lhe assegure, assim como à sua família, 

uma existência compatível com a 

dignidade humana, e a que se 

acrescentarão, se necessário, outros meios 

de proteção social (DECLARAÇÃO 

UNIVERSAL DOS DIREITOS DO 

HOMEM, 1948, Art. 23). 

 

É com essa afirmação que se dá, aqui, início aos 

estudos sobre a história do sindicalismo operário e, 

principalmente, docente no Brasil. Diante das literaturas 

estudadas e analisadas a respeito da organização sindical 

docente, entende-se um sindicato tardio em relação à 

análise histórica da própria organização sindical pelo 

mundo com o sindicato operário, uma vez que o 

sindicalismo docente surgiu com cerca de 150 anos de 

atraso em comparação ao sindicato de organização 

proletária.  

A investigação inicial dar-se-á basicamente num 

estudo sobre a cronologia histórica do sindicalismo 

operário. Suas bases, fundamentação, estruturação ao 

longo do tempo, iniciado com o fim do trabalho 

escravocrata até os recentes acontecimentos. 



- 22 - 

Após essa etapa, será feito um semelhante estudo 

cronológico da história do sindicalismo docente, porém 

com um novo ponto: um paralelo da influência operária na 

organização docente. 

 

1.1 História do sindicalismo operário  

 

Nesse ponto do trabalho, objetivar-se-á construir 

a história do sindicalismo operário brasileiro. Analisar-se-

á o contexto de nascimento, a inferência de ideologias, a 

forma de ação, os aspectos construtivos e até destrutivos 

da estrutura sindical, do seu primórdio à atualidade. 

Estudar-se-á as bases históricas para entender os 

contemporâneos funcionamentos dessa estrutura de 

pressão tão forte sobre o poder dominante. 

A análise será firmada sob uma divisão 

cronológica da estruturação do sindicalismo: 

 Do Nascimento: 1850-1920. 

 Da Consolidação: 1920-1930. 

 Da Legalização: 1930-1945. 

 Do Período Populista: 1945-1964. 

 Do Período Revolucionário: 1964-1977. 

 Do Novo Sindicalismo: 1977-2000. 

 

É nessa divisão histórica que o estudo será 

realizado sobre o sindicalismo operário. 
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1.1.1 Do Nascimento (1850-1920) 

 

O período de estruturação sindical dá-se, de fato, 

em 1888, com o fim da escravidão. Mas já em 1824 estava 

previsto na Constituição o impedimento da união de 

trabalhadores com a proibição das “corporações de 

ofício”. Indo de encontro a essa ordem legal, formam-se 

associações mutualistas de trabalhadores de uma mesma 

classe. Segundo Lobos (1985), tais agrupamentos 

constituíram as primeiras organizações trabalhadoras com 

“vocação reivindicatória”.  

Giannotti (2007, p. 59) relata que “A primeira 

greve organizada da qual se tem notícias, no Brasil, foi a 

dos gráficos de três jornais do Rio de Janeiro, em 1858”. 

A partir dessa data e dessa greve ocorreu a abertura do 

caminho para a luta sindical em território brasileiro, 

dando, daquele momento em diante, uma sequência de 

vários eventos que se alternaram em períodos de maior e 

menor dinamismo social e sindical na organização e 

sistematização dos episódios que envolvessem a luta 

trabalhista, ocorrendo em um período cronológico iniciado 

com o fim da exploração escravocrata, 1888, até à atual 

estrutura sindical brasileira. 

Os primeiros episódios dessa história iniciam-se 

em decorrência da nova forma de manutenção da mão-de-

obra, a assalariada. As organizações de trabalhadores 

perceberam a necessidade de uma centralização sistêmica 

das ações e objetivos de suas lutas por melhores 

condições, sua nova posição na política econômica e sua 

estruturação. Outros três requisitos foram essenciais para o 
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início dessas uniões: o alto desenvolvimento urbano, a 

imigração europeia e a propagação em território brasileiro 

das novas ideologias sociais (socialismo e anarquismo).  

Antes do fim do século XIX, formam-se em São 

Paulo e Rio de Janeiro as primeiras uniões trabalhadoras 

de cunho sindical, segundo Lobos (1985, p. 73): 

 

[...] A Algemeiner Arbeiterreneim e a 

Socialistisher Lesezirkel eram de origem 

alemã (SP) e a Liga Democrática Italiana 

(SP) representava os trabalhadores 

italianos. O Centro Operário Radical, 

fundado em 1892, no Rio de Janeiro, não 

era apoiado exclusivamente por 

determinado grupo étnico de imigrantes. 

Mas seus objetivos eram claramente 

reinvidicatórios (ex.: modificação do 

regime de propriedade e regulamentação 

do trabalho), assim como sua orientação 

socialista também não deixava dúvidas. 

 

Fica claro sobre qual base cultural nasce as 

primeiras organizações proletárias no Brasil. A influências 

dessas nações, Alemanha e Itália, estão totalmente ligadas 

à formação moderna do Brasil social, o que influi 

diretamente na cultura de base do sindicato.  

Em 1906, é realizado em território fluminense o I 

Congresso Operário Brasileiro. O primeiro centro de 

debates operários da história brasileira. Nesse mesmo 

congresso, as influências anarquistas, que mais tarde 

desempenhariam papel fundamental na consolidação 

sindical, começam a ganhar território. As principais 

conquistas desse congresso foram a fomentação da 

organização de uniões com a nomenclatura “Sindicato”, 
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segundo Lobos (1985), e, segundo Giannotti (2007, p. 69), 

a concordância entre... 

 

[...] os participantes dos vários estados 

decidiram a realização de uma greve 

geral, no País, que se iniciaria no dia 1º de 

maio de 1907. Era mais uma luta pela 

conquista das 8 horas diárias. Este era o 

método adotado por todos os sindicatos 

do mundo: transformar o 1º de maio no 

estopim para a eclosão de muitas greves. 

E o Brasil se inseriu nesta prática. 

 

Em 1908 é formada a primeira Confederação 

Operária Brasileira que reunia 50 sindicatos espalhados 

pelo Brasil. A confederação teve apenas 5 anos de vida, já 

que a repressão policial conseguia eliminar qualquer 

tentativa de contestação. De fato, de 1908 a 1913, o 

movimento sindical perdera sua força diante do 

autoritarismo estatal (PINHEIRO; HALL, 1979). 

Em 1913 o movimento operário volta à tona com 

o II Congresso Operário. Com temas semelhantes ao 

primeiro, a diferença deu-se na forma do discurso, agora 

com uma roupagem mais agressiva e militante de cunho 

anarquista. Em 1917 ocorre em São Paulo a mais 

importante greve da história do nascimento do sindicato. 

O movimento espalhou-se por outras classes sociais. 

Politicamente é nesse final da década de 1910 que a 

ideologia socialista perde espaço para a ascensão 

anarquista (PINHEIRO; HALL, 1979). 
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1.1.2 Da Consolidação (1920-1930) 

 

A ideia principal propagada nessa nova fase do 

sindicalismo brasileiro de ideologização anarquista é a 

composição de uma central que unificasse os objetivos e 

ações no País. Mas no início da década de 1920 esse 

desejo parecia cada vez mais difícil de ser realizado.  

Logo no primeiro ano do decênio, ocorre o III 

Congresso Operário em São Paulo. Ele é marcado pela 

indefinição de novas diretrizes e pela confusão interna do 

movimento que, com cunho anarquista, adotou o sistema 

de “minorias militantes”. Esse sistema era baseado em 

sindicatos pequenos, mas ativos. Sua utilização para 

aquele momento era inapropriada, já que a base operária e 

o momento político demandavam uma maior unificação da 

própria base, e não uma fragmentação (PINHEIRO; 

HALL, 1979). 

 Segundo Lobos (1985), o acontecimento que 

veio alterar os rumos da consolidação sindical foi a 

criação do Partido Comunista em 1922. Este partido 

influencia o sindicalismo em três vertentes. A primeira 

delas é a objetivação da luta sindical apoiada e ações 

imediatas que o sindicato representaria aos seus 

componentes. Ou seja, uma unidade de luta embasada em 

um bem comum. 

Em segundo lugar, buscaram criar o órgão 

unificador da estrutura sindical no Brasil: a Confederação 

Geral dos Trabalhadores. Em terceiro lugar, emanar para a 

sociedade uma representação do próprio Partido 

Comunista. Essa posição foi bastante interessante: o 
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objetivo era a politização do movimento sindical. Esse 

fator foi determinante para história do sindicalismo, já que 

abriu para ele o horizonte de efetivação de suas lutas: a 

política.  

Todo esse contexto foi confirmado com a 

ascendência do movimento grevista que deflagrou novas e 

variadas manifestações nos principais centros de 

aglomeração, São Paulo e Rio de Janeiro. É válido 

ressaltar também a reforma legislativa feita na época, com 

uma série de decretos que oscilaram em benefícios e 

atrasos para a luta sindical. A citar, o decreto nº 4.682, que 

concedia férias remuneradas de 15 dias, a criação, em 

1923, do Conselho Nacional do Trabalho (embrião de um 

futuro ministério) e, relacionada ao atraso, o decreto nº 

4.269, que reprimia a doutrina anarquista, e em 1927 é 

decretada a lei que repudia o Partido Comunista (BRASIL, 

1920-1929). 

No panorama político ocorre a Revolução de 

1930, iniciando um novo e forte período da história 

brasileira, em geral, e da história sindical: a Era Vargas. 

 

1.1.3 Da Legalização: Era Vargas (1930-1945) 

 

Em decorrência da defasagem do sistema político 

e econômico da Primeira República, ocorre a Revolução 

de 1930, comandada por Getúlio Vargas. Com esse 

episódio, inicia-se um novo panorama em todas as 

estruturas componentes da sociedade. Ocorrem profundas 

mudanças na política interna e externa, alterações na 

forma de produção econômica, maior evolução da 
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indústria de base, avanços nos campos de conquistas 

feministas, nova Constituição (1934), etc. Todos esses 

acontecimentos influenciaram de forma decisiva os rumos 

do sindicalismo, principalmente por parte da política 

interna adotada por Vargas, um político de caráter 

populista e paternalista das grandes massas sociais 

(BRAGA, 2017). 

Com Vargas, a cultura do sindicalismo brasileiro 

ganhou novas discussões, uma vez que em tempos 

passados, seja no Império ou na Primeira República, o 

trabalhador sempre foi esquecido e desprotegido do 

Estado diante das relações e negociações com os donos 

dos meios de produção. Fato esse gerador de uma quebra 

de braços que sempre tendia e ainda hoje muitas vezes 

tende para o lado que detém a dominância na esfera 

econômica do corpo social.  

Mas é de fundamental importância lembrar-se 

que mesmo diante de um isolacionismo e não atuação 

estatal perante a luta por direitos trabalhistas, a massa 

operária brasileira sempre persistiu no processo de batalha 

contra os abusos burgueses, realizando manifestações, 

paradas gerais, conflitos diretos com o aparato de força do 

Estado representativo das classes dominantes e, é claro, 

realizando greves que já vinham ocorrendo desde o fim do 

Império. Esse movimento de contestação iniciado na 

década de 1920, quando as ideologias socialistas e 

anarcossindicalistas tiveram maior coerção na sociedade, 

continuaram a ocorrer no período varguista, mas sua 

atuação era agora castrada pela influência estatal 

(PINHEIRO; HALL, 1979). 
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Vargas tinha consciência do posicionamento 

operário brasileiro. Vargas também demandava uma mão-

de-obra eficaz e condizente com seu novo interesse: a 

industrialização, que, naquele momento, era o seu 

principal objetivo. Para conseguir sua governabilidade e 

confiança social em seu governo, Vargas deveria suprir as 

demandas de uma dualidade de forças que, mesmo sendo 

antagônicas, coexistem na sociedade capitalista. De um 

lado os espoliados (operários trabalhadores), do outro os 

espoliadores (donos dos meios de produção, comerciantes 

burgueses e a massa burocrática do Estado) (LEVINE, 

2008). 

Os interesses dessas duas válvulas de pressão 

sobre o Estado foram a causa da derrocada da Primeira 

República. O então presidente não podia deixar que 

fossem o fator de sua própria derrocada. Pelo contrário, 

dar-se-á a contextualização do nascente e novo panorama 

econômico do Brasil sob o governo de Getúlio Vargas 

(LEVINE, 2008). 

De 1930 a 1945, primeiro período do governo de 

Vargas, a indústria brasileira de base deu um grande salto 

rumo à evolução qualitativa e quantitativa de seus 

estabelecimentos, havendo uma forte transformação na 

política econômica, gerando inovações nos processos 

produtivos, melhoras no condicionamento e sistemática da 

produção industrial-capitalista brasileira; inovações nos 

maquinários baseados na indústria primária europeia e 

estadunidense e implantação de industrias em áreas 

estratégicas para o Estado. Foi diante desse contexto 

socioeconômico que o Estado resolveu intervir nas 
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questões trabalhistas, já que para ele o controle das 

grandes massas operárias fornecia a base de sua própria 

política de avanço industrial, aliado com a castração 

operária para manutenção da ordem dominante, adotando 

um posicionamento paternal para com a massa operária, 

em claro jogo político de conquista popular (LEVINE, 

2008).  

Para realizar sua intervenção na questão 

trabalhista e em suas organizações de contestação da 

ordem estabelecida, Vargas se espelhou nos países de 

característica fascista-autoritária, que para conquistar a 

dominação perante os aglomerados sindicais adotavam 

uma postura corporativista. 

O corporativismo é a ideia de “corpo social”, 

sendo a sociedade um corpo onde as instituições que a 

integram, influem decisivamente para o funcionamento do 

corpo em si que possui o cérebro representado pelo 

Estado. Sendo o sindicato uma instituição social, ele deve, 

segundo o corporativismo, oferecer condições para a 

gerencia harmoniosa da sociedade comandada pelo 

cérebro. O sindicato seria apenas um órgão de colaboração 

ao Estado. E essa corporificação sindical se daria a partir 

da própria legislação trabalhista criada pelo “pai dos 

trabalhadores” (LEVINE, 2008). 

 Aliada a essa dissolução organizacional do 

sindicalismo, vê-se, concomitantemente, a gênese do 

desenvolvimento racional da indústria brasileira. Isso 

refletiu em um forte crescimento econômico e social, no 

campo das conquistas materiais, para a população do País, 

pois a evolução que o Brasil vivia naquele momento, 
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servia para a satisfação de suas próprias necessidades 

internas. Valida-se fazer essa ressalva relativa ao 

crescimento interno à luz do contexto internacional, pois 

no panorama sociopolítico da década de 1930, as nações 

que mais consumiam os produtos primários da antiga 

economia estavam em um período conturbado, o que 

enfraqueceu bastante as relações econômicas brasileiras 

com esses países. Como relata Prado Júnior (1995, p. 

292): 

 

[...] Apesar da crise e das dificuldades de 

toda ordem neste momento de subversão 

econômica internacional, veremos crescer 

a produção econômica brasileira de 

consumo interno, tanto agrícola como 

industrial. Acentua-se assim novamente o 

processo de nacionalização da economia 

do País. A grave crise que sofria seu 

sistema tradicional fornecedor de 

matérias-primas e gêneros tropicais, 

resultava no progresso de sua nova 

economia voltada para necessidades 

próprias. 

 

Prado Júnior faz essa análise e dá um fiel retrato 

do momento socioeconômico que o país passava. Aqui 

fica claro o quanto o cenário era positivo para a tomadas 

de ações de Vargas, o crescimento ocorria de todos os 

lados, a situação política já estava estabelecida com a  

figura populista do “pai dos trabalhadores” se consolidava. 

Quanto ao social na conjuntura trabalhador-

patrão-governo, a relação desigual de forças continuava a 

existir, só que agora estava mascarada em uma fantasia de 

igualdade comandada pelo Estado paternal. As 
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negociações continuavam cupulistas, desiguais e sempre 

para a satisfação do lado mais forte.  

Vargas em seu primeiro ano de governo já toma 

uma de suas principais medidas relativas ao trabalho de 

massas, ele cria, em 26 de novembro de 1930, o Ministério 

do Trabalho, Indústria e Comércio que tinha o dever de 

tratar da problemática da relação entre classes, 

representando o Estado e os altos industriais nesse 

intermédio entre os oprimidos e os opressores. Sua 

principal função era quebrar a unidade operária e castrar 

qualquer ação sindical ao gosto do poder público. Como 

diz Giannotti (1991, p. 12): 

 

Este ‘novo’ sindicalismo deve se basear 

na colaboração entre todas as classes. A 

paz social será, portanto, o fruto mais 

bonito desta nova estrutura sindical. Essa 

era a visão global da nova classe que 

estava gradativamente se instalando no 

poder na década de 30.  

 

Mesmo diante da dinâmica das relações tão 

complexas de trabalhadores e patrões, o ministério recém-

criado responsabilizou-se por projetar as leis que 

intermediassem da maneira mais eficaz as relações 

supracitadas. Tais normas vieram a melhorar a vida da 

classe operária, reprimindo a submissão à superestrutura 

estatal em seu próprio leito sociossindical. Entretanto, 

ainda não condiziam com as reais e justas causas 

demandadas pela massa. As principais medidas foram: 

 Leis de regulação e proteção de trabalhos de 

crianças e mulheres; 
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 A limitação de 8 horas diárias de trabalho; 

 Criação da Previdência; 

 Criação do salário mínimo e da carteira de 

trabalho; 

 Direito a férias anuais remuneradas. 

Sobre o cerne de tais criações e ações, estavam as 

reais intenções do poder público e social. Mas a 

subordinação deste último ao primeiro e deste primeiro a 

um terceiro: o poder socioeconômico da classe dominante, 

é de forma fantástica analisada por Giannotti (2007, p. 

116), que alia essas pressões às demandas sócio históricas 

da sociedade brasileira: 

A implantação das leis trabalhistas e sociais 

atendia a três necessidades históricas: 

1. Racionalizar e regulamentar as relações de 

trabalho, possibilitando o desenvolvimento 

capitalista, que estava emperrado. Esta necessidade 

devia-se à visão estratégica da equipe do Governo 

Vargas que projetava um rápido crescimento da 

indústria e, consequentemente, da classe operária. 

2. Esvaziar as pressões da classe operária, que 

visavam conquistar os mesmos direitos das classes 

operárias de outros países. Entre esses direitos, 8 

horas de trabalho diários, salário-mínimo, descanso 

semanal, regulamentação do trabalho da mulher e 

dos menores, previdência social. 

3. Atender às pressões da OIT, que exigia um mínimo 

de igualdade de condições para não desequilibrar a 

concorrência entre os vários países. Junto com as 

leis de proteção do trabalhador, também são 
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criadas normas regulamentadoras da vida sindical, 

visando um maior controle sobre ela, para castrá-

las. Ao mesmo tempo, esses anos, para o Brasil, 

foram palco de grandes disputas políticas que 

refletiram os acontecimentos mundiais.  

 

Fica claro que o governo de Vargas se relacionava 

com os sindicatos de forma diferenciada. Aquele sindicato 

que era contra a posição corporativista do presidente e 

fazia oposição à castração sindical era excluído, fechado e 

ilegitimado perante a figura legitimadora que atendia aos 

seus próprios e convenientes interesses. Assim os novos 

sindicatos nasceram já atrelados ao Estado, e era por ele 

tutelado, pois tinha sua legitimidade apenas reconhecida 

pela organização representativa dele: o Ministério do 

Trabalho, Indústria e Comércio. Pode-se ainda destacar 

outras amarras promovidas por Vargas para realizar uma 

coerção ainda mais forte nos sindicatos: 

 A pirâmide hierárquica da estrutura trabalhista e 

sindical que desconsidera qualquer atitude que não 

seja legitimada pela autoridade estatal; 

 O próprio corporativismo estatal exercido sob as 

variadas esferas de atuação sindical, desde o 

pequeno sindicato municipal até as grandes 

confederações trabalhistas; 

 O assistencialismo que possibilita uma maior 

sindicalização e, consequentemente, em um 

contexto corporativo, um maior raio de dominação 

estatal sobre a massa trabalhadora; 
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 As decisões cupulistas tomadas pela dualidade 

atrelada de ações do sindicato e do governo, que 

exclui do leito a base das demandas populares; 

 A carência de uma organização de base que 

também é promovida pelo Estado a partir do 

momento que ele descentraliza a organização 

sindical em “classes”, pulverizando assim a 

unidade proletária; 

 A figura do pelego na estrutura sindical, que 

favorece sempre aquele que lhe oferta maior 

poderio;  

 A lambança antidemocrática dos processos de 

eleições sindicais, que favorecem a manutenção 

das ordens conservadoras convenientes aos 

interesses dos mais poderosos e contrários aos 

interesses revolucionários de base; 

 E, por último, o mais coercitivo, o atrelamento 

através do imposto sindical. Instrumento de 

manutenção, até a contemporaneidade, da atuação 

estatal nas decisões de muitos sindicatos em 

território nacional (GIANOTTI, 1991).  

 

Todos esses pontos acima citados estão baseados 

em uma visão esclarecedora de Giannotti (1991) ao 

descaracterizar a ideia paternalista de Vargas, 

contextualizar medida por medida e ofertar a real dialética 

estabelecida na formulação da legislação trabalhista, onde 

a conveniência de poucos é mais importante que a 

necessidade de muitos. 
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É nessa política de ditadura trabalhista disfarçada 

de paternalismo operário que os trabalhadores tiveram que 

viver durante o período que Vargas governou. Em 1937, 

as ações repressivas do presidente o levaram a adoção de 

uma ditadura fascista explícita, quando inaugurou o 

Estado Novo, período ditatorial de sua estada no poder. 

Por temer represálias e sua grande massa alienada 

com a política populista, o proletariado brasileiro passou a 

assistir passivamente as atitudes do regime sem expressar 

sua indignação diante desse universo sociocultural de uma 

ditadura. De um lado o governo dá a liberdade de 

nascimento do sindicato. Por outro, castra, poda e regula o 

desenvolvimento sindicalista. 

Todo esse aparato da estrutura sindical construída 

ao longo da década de 1930 pelo então presidente Getúlio 

Vargas com sua idealização de origem fascista é 

sintetizado na principal “contribuição” varguista à luta 

operária, a CLT – Consolidação das Leis Trabalhistas – 

formulada em 1943. Cada ação, cada lei, decreto, posição 

tomada pelo Estado naquele momento histórico com 

relação ao operariado foram resumidas no texto da CLT 

(BRASIL, 1943). 

No tocante à organização sindical, Vargas 

reservou todo um capítulo da legislação para tratar do 

assunto. O Título V da CLT, que sistematiza a 

organização sindical, constitui uma forte estruturação 

social e ideológica em 99 artigos, com um objetivo 

principal: “garantir um sindicalismo dócil, manso, incapaz 

de atrapalhar a acumulação de capital do País” 

(GIANNOTTI, 1991, p. 9). Todo o sindicalismo 
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idealizado no início do governo Vargas e agora legitimado 

com a CLT foi elaborado com o objetivo central de castrar 

o sindicato ao gosto do Estado. Esta mesma serviu durante 

muito tempo à submissão sindical, à ordem dominante, 

como explana Giannotti (1991, p. 10): 

 

Esse sindicalismo que podemos chamar 

de estatal ou oficial serviu tão bem a 

todos os governos que o Brasil 

experimentou de 1930 até hoje que nada 

foi mudado dos seus fundamentos. 

Essa estrutura sindical foi criada e julgada 

ótima pelo ditador fascista Getúlio 

Vargas.  Também serviu aos governos da 

época democratizante do imediato pós-

Segunda Guerra Mundial. Serviu 

otimamente bem para os governos duros 

com os trabalhadores como o do general 

Dutra. Quando Vargas voltou, mascarado 

de democrata, a estrutura sindical que ele 

criou como ditador continuou a servi-lo; a 

mesma estrutura serviu aos governos que 

precederam o golpe de 64 quando todas as 

forças conservadoras se diziam assustadas 

com aquela época de agitação sindicalista 

que eles chamavam de ‘baderna’. 

O mais estranho de tudo isso é que a 

mesma estrutura sindical continuaria a 

servir aos governos dos generais-ditadores 

que se instalaram no Brasil de 1964 a 

1984.  
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Toda essa estrutura montada lá na era Vargas, 

rotulada de beneficiadora do operariado, de nada o foi para 

os operários em sua liberdade de luta trabalhista. Pelo 

contrário, castrou a luta sindical e a cercou com suas 

armas legislativas e ideológicas, levando-a a um estado de 

quase conformação.  

A estruturação normativa esquematizada na CLT 

de 1943 relativa à organização sindical, constitui uma 

“cruzadinha” de leis que de tudo tem em comum: a 

dominação e castração sobre as ações sindicais. Envolver 

o sindicalismo à amarra estatal flexibiliza as ações 

públicas ante as próprias ações contestadoras do 

operariado. Esse esquema ideológico montado nesses 99 

artigos do Título V deixam bem claro como o Estado e a 

classe dominante desejam que seja o comportamento do 

trabalhador.  

Somado a esse panorama legislativo, tem-se 

também a questão do Imposto Sindical, outra amarra 

legitimada por lei na CLT. Giannotti (1991) diz que o laço 

que prende o sindicalismo ao Estado é constituído de dois 

cordões: um administrativo e um financeiro. O 

administrativo já foi bem explicado com a exposição 

legalista feita há pouco. O financeiro o será. 

Esse Imposto Sindical equivale ao salário de um 

dia de trabalho por ano. É ele que representa a receita que 

mantém vivo o sindicato. Giannotti (1991, p. 43) reproduz 

o discurso da Oposição Metalúrgica de São Paulo em 

1969, quando ela escrevia, de forma objetiva, os 

fundamentos desse tributo: 
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Na realidade, porém, o Imposto Sindical 

veio causar muitos e maiores prejuízos do 

que os benefícios que porventura 

trouxera. A certeza de um fundo muito 

grande, que chega às suas mãos todos os 

anos, fez muitas diretorias sindicais se 

acomodar e não procurar a 

arregimentação da sua categoria em torno 

do sindicato. O baixo índice de 

sindicalização em nosso País (10 a 20% 

em média), em parte tem como 

responsável o Imposto Sindical. É graças 

a ele que se mantém uma estrutura 

sindical artificial, cupulista e sem raízes 

na grande massa de trabalhadores. 

 

Outra forte e contundente declaração sobre o 

mesmo tributo é feita no III Congresso dos metalúrgicos 

de São Bernardo, realizado em 1978: 

 

A contribuição sindical é a pedra angular 

de sustentação da estrutura vigente há 

mais de quarenta anos. É através dele que 

o Estado atribui aos sindicatos funções de 

colaborarem como órgãos públicos, 

impossibilitando, por esta via, a 

organização dos trabalhadores em 

sindicatos autônomos e independentes do 

Estado. Por isso propomos: Abolição do 

imposto sindical; [...] (GIANNOTTI, 

1991, p. 43-44). 

 

Toda essa infraestrutura sindical só seria possível 

com o imposto sindical que era repassado pelo poder 

público, como forma de manutenção de controle sobre as 

entidades obreiras, constituindo uma verdadeira amarra 

governamental. No mais, fica também claro outro ponto 
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que esse tributo contribui para a ideologia conformista que 

o Estado deseja impor sobre o proletariado: o 

assistencialismo. 

Portanto, o efeito da estrutura montada por 

Vargas em suas ações nas questões trabalhistas nesse 

período de 15 anos e resumidas na CLT foi de 

“beneficiamento” para o trabalhador individual, mas de 

negativas consequências para o sindicalismo. Segundo 

Lobos (1985, p.89) “Em termos simples: no que se refere à 

regulamentação das condições de trabalho, a Consolidação 

das Leis do Trabalho praticamente ‘esgotou o tema’”. 

 

1.1.4 Da estagnação ao populismo: o “Piscar de Olhos” 

Democrático (1945-1964) 

 

O contexto político internacional influi 

diretamente no panorama político interno do Brasil. O fim 

da Segunda Guerra Mundial e a derrota dos países de 

cunho fascista fez sentir os seus efeitos democratizantes 

aqui no Brasil. As primeiras atitudes de Vargas são a 

anistia para os oprimidos pelo Estado Novo e a legalização 

do Partido Comunista (LOBOS, 1985). 

O partido após sua legalização cresce 

significativamente. Nesse novo contexto, como não podia 

deixar de ser, a evolução do sindicalismo influenciado 

pelo partidarismo comunista acontece. Segundo Lobos 

(1985), o número de sindicatos aumenta de 873 para 939, 

e o de sindicalizados de 475.000 para 789.000. Em abril 

de 1945 é criado pelo partido comunista o Movimento 

Unitário dos Trabalhadores (MUT). Essa é a primeira 
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organização sindical não enquadrada em “categorias”, mas 

sim uma união dessas mesmas. A luta principal desse 

movimento é a autonomia sindical ante o aparato 

normativo e ideológico criado por Vargas. É nesse 

contexto de ascensão sindical que Vargas, no final de 

1945, é derrubado (LOBOS, 1985). 

Quem assume é o General Dutra. A ação sindical 

administrada pelo partido comunista já é forte nos dois 

primeiros meses, o que totalizou 60 greves. A repressão 

não iria demorar. O Decreto 9.070 de 1946 aboliu o 

“direito à greve”, mas os movimentos não foram contidos. 

Em 1947 o governo decide cessar de vez os direitos de 

contestação pondo o Partido Comunista, a MUT e a CGT 

na ilegalidade. Concomitantemente, os sindicatos são cada 

vez mais influenciados pelo Ministério do Trabalho 

(LOBOS, 1985). 

Em 1950 ocorre as eleições diretas para 

presidente, e quem a vence é Vargas. Sua primeira atitude 

após ser empossado é aumentar em 100% o salário 

mínimo, seguida da liberação operária à união sindical, 

que estava espoliada desde Dutra. Diante dessa nova 

realidade, os trabalhadores voltam à atividade sindical. 

Apesar desse posicionamento positivo do governo, o 

Partido comunista adota uma posição adversa da tomada 

pelo Estado (LOBOS, 1985).  

A ação do partido influencia na greve dos têxteis 

do Rio de Janeiro em 1953, onde esta amplia-se em um 

movimento grevista unido com as principais classes de 

São Paulo (metalúrgicos e têxteis). O governo reage com o 

decreto nº 9.070 criado no governo passado, que 
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considerava ilegal o movimento grevista, mas mesmo 

legalmente correto o Estado não consegue frear o 

movimento que atingia grande amplitude (LOBOS, 1985). 

Segundo o autor supracitado (1985, p. 92): 

 

No decorrer da greve ocorre um 

fenômeno tão novo quanto relevante. Os 

grevistas organizam o Comando-Geral da 

Greve, ao mesmo tempo sendo formadas 

comissões de greve por setor. Em seguida 

é instruída uma comissão intersindical, 

composta de dirigentes sindicais, que 

assume a direção do movimento. Ou seja, 

uma organização sindical informal, 

apoiada na estrutura sindical oficial, 

mantém em vigor uma greve ilegal. Após 

20 dias o movimento grevista é encerrado 

com vitória total dos grevistas. 

 

Na explicação de Lobos é fundamental relacionar 

as posições adotas pelos grevistas ante a nova frente de 

poder. O fato do movimento sindical agir de forma 

autônoma em organização não dependendo da gestão do 

Partido Comunista nesse episódio, é importantíssimo. 

Livrar-se das amarras partidárias e legalistas significa uma 

maior, não completa, independência do movimento 

operário e de seus componentes. A organização de base é 

fundamental (LOBOS, 1985). 

O vigor grevista de contestação deflagra pouco 

tempo depois uma nova onda de greves. A principal foi a 

dos operários marítimos, que chegou a reunir quase 100 

mil pessoas. Vargas vendo a insustentabilidade daquele 

momento, atende aos apelos por um novo ministro do 

trabalho, que seria João Goulart. A resposta a essa atitude 
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vem de imediato, e três dias após a posse do novo ministro 

a greve é encerrada (LOBOS, 1985).  

A primeira inciativa de Goulart foi dobrar o piso 

salarial já adotado em 1951. A medida é vista com maus 

olhos pela categoria empresarial e contestada na Justiça. A 

ação da classe dominante não demora. João Goulart é 

demitido. O operariado manifesta-se ante a posição 

dominante, e após algumas greves, consegue um aumento 

de 42% (LOBOS, 1985). 

A oposição de forças contra as atitudes de Vargas 

faz com que ele, ameaçado de ser retirado da presidência, 

se suicide. Sua morte causou mudanças em várias esferas 

políticas, principalmente na sindical. Quem assume a 

presidência é Café Filho. Seu período é marcado pela 

opressão ao sindicalismo. Os sindicatos sofrem fortes 

intervenções do Estado, que buscava desestimular os 

movimentos e seus líderes. Seu objetivo é concretizado e, 

por um curto espaço de tempo, o sindicalismo contestador 

se mantém estagnado (LOBOS, 1985). 

Em 1955, quem assume é o presidente Juscelino 

Kubitschek. Ao assumir, o então presidente procura 

estabelecer uma passiva relação com os sindicatos, 

chegando a demandar seu apoio. Seu “erro” foi centralizar 

suas obras em “setores de classe” não tradicionais daquela 

época. Esses setores tradicionais passam a demandar 

melhorias salarias e contestar as posições do presidente 

entreguista. É nesse contexto de divergências que surgem 

lideranças com novos alinhamentos ideológicos: católicos 

de esquerda, comunistas dissidentes, comunistas 
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independentes de amarras políticas, etc. (GIANNOTTI, 

2007). 

Os novos dirigentes sindicalistas passam a 

esquematizar suas ações, procurando livrar-se ao máximo 

das amarras legalistas do corporativismo estatal. Aos 

poucos, começam a organizar de forma autônoma da 

política vigente grandes reuniões que surtiriam em 

organizações interssindicais. Os primeiros frutos desse 

novo posicionamento nascem em 1956 com a criação da 

Comissão Permanente das Organizações Sindicais do Rio 

de Janeiro (RJ) e o Pacto da Unidade Intersindical (SP) 

(GIANNOTTI, 2007). 

No final da década de 1950 ocorre uma forte 

intensificação do movimento grevista. Apesar do 

crescimento econômico proporcionado pela política de 

Kubitschek, o trabalhador ainda não possuía o que era seu 

de direito: a melhoria salarial que era afetada pela inflação 

crescente do governo JK. Em 1959, a intensificação da 

greve atinge o seu auge e chega ao patamar de 1,5 milhão 

de trabalhadores em greve. Após concessões do governo, 

em 1960 o movimento grevista desacelera, mas sua 

organização continua evoluindo. Nesse mesmo ano é 

formado o Pacto de Unidade e Ação, que tramava uma 

grande greve no setor dos transportes (GIANNOTTI, 

2007). Para o autor (2007), todo esse contexto político-

econômico do governo de JK foi importantíssimo para a 

identidade de luta sindical, e isso refletiu nas próprias 

conquistas salarias após os movimentos grevistas: 
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Essas e inúmeras outras greves, durante 

todo o governo de JK, garantiram a 

recomposição dos salários constantemente 

corroídos pela inflação. Com isso, houve 

uma elevação constante do salário real, 

que havia sido arrochado durante oito 

anos (GIANNOTTI, 2007, p. 168). 

 

No início dos anos 60, já no governo do 

“presidente da vassourinha”, Jânio Quadros, o movimento 

sindical brasileiro é marcado pelo aparecimento de novas 

frentes ideológicas de contestação. O período político de 

Jânio foi curto e não caracterizou grandes mudanças na 

estrutura sindical e nem no movimento grevista. 

Já em 1962, governo de João Goulart, ocorre uma 

nova intensificação do movimento. Agora o sindicalismo e 

suas lideranças apoia a nova ordem, mas sofre cisões 

devido às divergências ideológicas que se intensificavam 

no interior do movimento. Mas, economicamente, o País 

viu sua situação piorar, a causa disso tinha sua origem no 

governo de JK, e a dívida na qual ele deixava para a 

Nação. 

As reformas promovidas por Goulart, as 

conhecidas “reformas de base”, foram vistas com bons 

olhos pelos movimentos sociais. Prova disso foi a 

gigantesca elevação da sindicalização rural. Segundo 

Lobos (1985, p. 95): 

 

De 6 sindicatos camponeses existentes em 

1961, passa-se a 1.300 em 1964, 

chegando a congregar quase meio milhão 

de representados. Naquela época o 

número total de trabalhadores 
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efetivamente sindicalizados no País era de 

1.203.570, ou seja, 61% mais do que dez 

anos antes.  

 

Em 1961 inicia-se uma luta pela conquista de um 

abono salarial relativo ao período do fim do ano. O “abono 

do natal”, como ficou conhecido, teve posição favorável 

do governo, mas o Congresso se opôs. Em retaliação ao 

Congresso tem início a greve em julho de 1962, e é 

caracterizada por muitos pela primeira greve, de fato, 

nacional, pois espalhou-se por todo o País. Os 

trabalhadores se organizam no IV Congresso Nacional dos 

Sindicatos e oficializam a formação do Comando-Geral 

dos Trabalhadores (CGT) como órgão de organização e 

lideranças dos movimentos que viriam a ocorrer 

(GIANNOTTI, 2007). 

A CGT transforma-se na força política do 

sindicalismo e inicia sua retaliação ao congresso e às 

bancadas conservadoras do poder. Seu principal meio de 

contestação é a greve. No final de 1963 é declarada a 

greve de 78 sindicatos paulistas que demandavam 

negociação justa e direta com os setores dominantes. A 

greve foi duramente reprimida, entretanto grande parte das 

reinvindicações foram atendidas. Esta seria a última 

conquista do sindicalismo durante muito tempo, pois, em 

1964, iniciava-se a escuridão social da ditadura militar 

(GIANNOTTI, 2007). 
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1.1.5 Da Repressão Ditatorial à Explosão das Greves (1964-

1980) 

 

A história política brasileira entra agora em seu 

período mais escuro. A partir do golpe promovido pelos 

militares, em 1964, toda a estrutura política do Brasil é 

alterada, e isso, é claro, foi decisivo para o sindicalismo. O 

governo militar trata o sindicalismo de acordo com sua 

conveniência castradora, apoiando-se no cumprimento 

pleno da legislação varguista, a CLT (GIANNOTTI, 

2007).  

O Estado autoritário passa a exercer forte controle 

sindical, tomando por base os primeiros artigos do Título 

V da CLT, do art. 513 ao 521, onde é legislado sobre 

quase tudo relativo ao movimento sindical. Atua desde a 

manutenção corporativa, fiscalização do imposto sindical 

e sua utilização castradora assistencialista. O Ministério do 

Trabalho age com o objetivo fiscalizador de destinar todo 

o tributo sindical às práticas assistencialistas. De acordo 

com Lobos (1985, p. 96) “Não é mais possível financiar 

atividades reivindicatórias, quer sejam elas políticas ou 

salariais”. 

No tocante às organizações intersindicais, o 

Estado providencia logo uma ação de castração 

conformista, embasada na atuação de pelegos. As grandes 

lideranças foram enfraquecidas com o peleguismo e pela 

ação do ministério nas eleições, vetando aqueles 

candidatos considerados “ideologicamente contaminados”. 

Para restringir ainda mais a ação sindical, o 

governo cria outras reformas normativas. A “reinvenção 
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contextualizada” da lei de greve que ilegaliza o 

movimento grevista, o novo plano de reajustes, etc. A 

máquina repressora ainda contava com a força física legal, 

e uma bateria de ações que só viriam a piorar a situação do 

cidadão e do trabalhador. Giannotti (2007, p. 188-189) 

lista algumas dessas atitudes: 

 

Criação dos Atos Institucionais (AI’s); 

Aplicação, com todo rigor da Lei de 

Segurança Nacional; Cassação dos 

mandatos e suspenção dos direitos 

políticos de governadores, prefeitos, 

vereadores, deputados, senadores, 

sindicalistas e demais pessoas 

indesejáveis; Intervenção em centenas de 

sindicatos dirigidos pela esquerda. No 

primeiro ano após o Golpe, houve 452 

intervenções em sindicatos e 49 em 

federações e confederações. Até 1970 o 

número de intervenções em sindicatos 

aumenta para 652; os 17 líderes do CGT 

foram condenados, no total, a 184 anos de 

prisão; Proibição total às greves; Arrocho 

salarial para todos os trabalhadores, ou 

seja, reajustes sempre abaixo da inflação. 

 

Esse contexto de defasagem da situação do 

trabalhador é ainda mais acirrado com a eliminação do 

Partido Comunista e de outros de frente contrária à ordem 

dominante. O sindicalismo, que era fortemente apoiado 

por essas frentes partidárias, perde quase que por completo 

seu significado político-partidário, “assumindo de vez seu 

caráter assistencialista” (LOBOS, 1985). 

Em 1968 tem-se o nascimento de movimentos 

grevistas. Devido à nova política do arrocho salarial, 
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ocorrem duas greves, uma em Contagem (MG) e outra em 

Osasco (SP). O principal objetivo de ambas era acabar 

com o arrocho, para isso adotam uma postura “agressiva”. 

É válido fazer uma ressalva sobre esses sindicatos, ambos 

participam do “minigrupo” de sindicatos cuja a diretoria 

estava ligada à base e não ao peleguismo. Isso foi 

fundamental para o movimento. No entanto os seus 

resultados foram diferentes. Em Contagem os revoltados 

conseguem o atendimento parcial de suas reivindicações, 

já em Osasco os trabalhadores e dirigentes não conseguem 

o que demandam e ainda acabam com seus direitos civis 

cassados (RUY, 2010).  

A repressão à classe trabalhadora chega ao ápice 

em 1972-3. Ocorrem greves em grande parte das grandes 

empresas do eixo RJ-SP; os protestos se baseavam na 

contestação das condições de trabalho, nas ameaças de 

desemprego e na repressão política do Estado. Tais 

experiências de um “renascimento do movimento” foram 

essenciais para a reviravolta do movimento 

(GIANNOTTI, 2007). 

A maior conquista fundamentada nas ações do 

triênio 1972-3-4 foram as formações dos “Conselhos de 

Fábrica”, adotados em 1978. Tais organizações 

fundamentadas basicamente na unicidade da base 

trabalhadora, obrigaram os sindicatos a adotarem posições 

contrárias ao Estado, contestando as bases assistencialistas 

e peleguistas do poder dominante, sendo elas 

fundamentais para as grandes greves e o renascimento da 

força sindical em 1978 (GIANNOTTI, 2007). 
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No ano de 1977 é constatado uma grande 

elevação quantitativa no número de sindicatos e 

sindicalizados no Brasil. Essa estatística demonstra que 

apesar de toda a repressão e exacerbação na aplicação 

normativa da CLT, o sindicalismo conseguiu sobreviver 

institucionalmente. Porém deve-se ressaltar que a principal 

conquista do movimento brasileiro nesses 13 anos não foi 

a melhoria quantitativa, mas sim o avanço qualitativo na 

organização e estruturação sindical. O maior salto do 

sindicalismo foi sua concentração de base (GIANNOTTI, 

2007).  

A partir de 1978 constata-se uma cisão interna 

entre os conservadores e os reformistas (ou “autênticos”). 

Ambas constituem as duas frentes de força dentro da 

própria estrutura sindical. De um lado, o conservadorismo 

contra qualquer forma de contestação, do outro o 

reformismo do renascer sindical. São elas que irão, a partir 

de agora, formar a força trabalhadora, sobressaindo-se a 

segunda (GIANNOTTI, 2007). 

O sindicato de maior representatividade e força 

era o Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do 

Campo e Diadema, que ordenavam os vários movimentos 

nas regiões industriais do eixo RJ-SP. É nessas cidades 

que iniciam os primeiros movimentos de 1978. Diversas 

greves paralisaram empresas automobilísticas e de 

indústrias de base. O movimento amplia-se aos municípios 

vizinhos, influenciados pelas centrais irradiadoras: São 

Bernardo e Diadema, chegando até São Paulo. Todos esses 

movimentos constituem-se mais em paralisações pacíficas 

e objetivas do que em grandes greves. A real função delas 
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seria o protesto de descontentamento (NASCIMENTO, 

2000).  

Ante a essa movimentação operária, o 

empresariado busca conter o movimento por vias legais 

pela Justiça, que acatando às ordens dos bons senhores, 

decretou ilegal as greves. O próprio empresariado 

esperava uma atitude mais repressiva do Estado, mas isso 

não ocorre e o movimento das paralisações grevistas 

continuam. O poder público parecia querer adotar a 

postura que outrora dominava: a negociação direta do 

empregador com o empregado (NASCIMENTO, 2000). 

Esse movimento grevista da região do ABC 

paulista em 1978 se alastrou por outros Estados de modo 

progressivo e gerou de certa forma uma “evolução” do 

posicionamento sindical e estatal: por parte do governo 

ocorre uma abertura na negociação entre o empregado e o 

empregador. Fez-se também sentir o poder da força 

sindical entre os mandamentos legais da justiça e a 

consciência da abrangência psicossocial de um 

movimento, fruto das greves que se alastravam para vários 

setores da sociedade (GIANNOTTI, 2007). 

Outro fator evidenciado nesse movimento de final 

de década foi a expansão do sindicalismo em outras 

classes profissionais. A esse deve-se também estabelecer 

uma relação sobre o carisma das novas lideranças e seu 

poder de discurso, o que influenciou bastante essa 

expansão quantitativa. Em 1979, o principal líder sindical 

e comandante da greve dos metalúrgicos de 1980 em São 

Bernardo do Campo era Luís Inácio Lula da Silva. Mas 
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devido às pressões empresarias, a greve que começou 

gigantesca acabou esvaziada (GIANNOTTI, 2007).  

O mais importante desse novo movimento 

sindical foi a retomada daquilo que a ditadura lhe furtou: a 

organização de base.  

 

1.1.6 Da Formação Estrutural do Novo Sindicalismo (1978-1990) 

 

O período iniciado em 1978 significou o renascer 

do sindicalismo brasileiro. O enfraquecer da ditadura 

militar, a fragilidade com que o Estado passou a ter depois 

do início da contestação não temerosa, o renascer 

ideológico do povo e a defasada estrutura econômica 

compuseram um novo panorama sociopolítico interno 

brasileiro, um período que parecia se alinhar com as 

renovações e dissidências políticas que vinham nascendo 

nas repúblicas, antes espoliadas pelas ditaduras apoiadas 

pelo Tio Sam (NASCIMENTO, 2000). 

A abertura “lenta, gradual e segura” do sistema 

vigente para a democracia libertava o povo das amarras 

físicas das torturas e da repressão, e das amarras 

ideológicas do “desenvolvimento com segurança”. É nesse 

contexto de libertação sociopolítica que o movimento 

sindical volta a florescer sua rosa da dissidência e brotar 

no seu estrutural caule os espinhos que representavam sua 

força ante o Estado, espinhos esses conhecidos como 

“greve” (NASCIMENTO, 2000).  

É a partir de 1978 e fundamentado em 1979 que 

no Brasil renasce o movimento grevista, que por anos 

ficou castrado pela ditadura. Greves iniciadas em São 
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Bernardo do Campo (SP) espalham-se para outros 

interiores do mesmo Estado, e duas semanas depois de sua 

deflagração chega a São Paulo (SP). Era o primeiro 

movimento depois de 14 anos. Outros fatores foram 

importantíssimos para o novo sucesso sindical e a 

derrocada ditatorial: a anistia concedida em 1979 e a 

extinção do AI-5, o mais repressivo de todos os Atos 

Institucionais. O País rumava “em vias de 

democratização” (GIANNOTTI, 2007). 

Neste momento de reestruturação apoiada e 

demandada pela base operária, ocorre uma cisão dentro do 

movimento sindical, cuja expressão está na velha 

dicotomia de forças: conservadores e a ordem dominante 

versus revolucionários e (a objetivada) nova ordem social. 

De modo que, essa dualidade é composta pelas bases da 

“Unidade Sindical” que luta pela manutenção daquela 

ordem dominante – os pelegos de sempre –, e os 

“Autênticos” que lutavam por uma nova ordem, aquela 

estabelecida pela reação operária (OLIVEIRA, 2010).  

É válido ressalvar um importantíssimo 

acontecimento que já se estruturava, o nascimento de um 

partido político composto, em sua cúpula, por 

trabalhadores. Esse partido vai sendo formulado pelas 

principais lideranças sindicais que estavam presentes no 

grupo dos “Autênticos”. Naquele momento, o presidente 

de um dos mais importantes sindicatos do Brasil, o 

Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo, era Luís 

Inácio Lula da Silva, conhecido como Lula, que também 

compunha o grupo dos que buscavam revolucionar uma 

nova ordem. Esse fato é interessante, visto que Lula 



- 54 - 

figuraria com um dos “pais” do partido de origem operária 

que viria a nascer em janeiro de 1979 em Lins, (SP) 

(OLIVEIRA, 2010). 

A organização grevista dos “Autênticos” começa 

em 1980, onde, segundo Giannotti (2007, p. 246), ocorre a 

primeira grande greve do grupo: “A principal greve de 

1980, iniciada em 1º de abril, a dos Metalúrgicos de São 

Bernardo, durou 45 dias e mostrou a nova prática do 

Bloco dos Autênticos”. O movimento começou a ganhar 

relevância nas centrais sindicais. Foi reprimido até certo 

ponto, mas a luta operária não cessou, como relata ainda 

Giannotti (2007, p. 247): 

 

(...) No Estado de São Paulo, 300 mil 

metalúrgicos entraram em greve. O 

governo tentou acabar com ela através da 

repressão: a diretoria do sindicato foi 

cassada e preso os líderes do movimento. 

Lula, com mais 14 companheiros, foi 

levado à Polícia Federal. Pretendiam 

cortar a direção da base e, com isso, 

garantir o retorno ao trabalho. O governo 

intervém no Sindicato dos Metalúrgicos 

de Santo André. Ao todo, às vésperas do 

1º de maio, há 42 sindicalistas cassados 

no ABC. Mas os líderes que haviam 

escapado da prisão se organizaram e 

criaram o Fundo de Greve. O Fundo 

aglutinava as forças dos trabalhadores e 

garantia a continuidade da greve, 

organizava piquetes, distribuía alimentos 

e até imprimia jornais da greve. 

 

Fica claro que esse novo movimento de 

organização sindical no início da década de 1980 estava 
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baseado na organicidade de base, em uma estrutura 

horizontal na tomada de decisões dos sindicatos. As forças 

repressivas e coercitivas do poder público não mais 

surtiam os efeitos apassivadores de outrora, agora a união 

de base fortalecia os trabalhadores e os punham em mão a 

força que a união os dera. Os Autênticos sobressaem sobre 

os velhos escravos pelegos do poder público, representado 

pela manutenção da ordem militar. 

Esse Fundo de Greve criado para manutenção 

mútua da grande greve entre os próprios trabalhadores que 

passaram a se ajudar assistencialmente foi de fundamental 

importância. Ele quebrava com a velha estrutura 

assistencialista montada no Título V da CLT e inaugurava 

uma nova metodologia de assistência: aquela mutualística 

entre o operariado para a manutenção da greve. Era uma 

espécie de “assistência da contestação grevista” e não 

aquela “assistência apassivadora para o trabalhador”. Essa 

velha estrutura visava a castração reivindicatória do 

trabalhador, a nova visava a assistência que daria 

manutenção a um movimento de greve, de contestação da 

ordem dominante. A sociedade nacional, e até 

internacional, se solidariza com o movimento de união do 

trabalhador na luta por seus direitos. Ocorreram, inclusive, 

doações em ajuda ao Fundo (GIANNOTTI, 1986). 

Outro fato importante ocorre em 1º de maio de 

1980, Dia do Trabalhador. Ainda no calor das 

manifestações de abril, cem mil pessoas de sindicatos do 

Brasil inteiro reúnem-se em São Bernardo, com um único 

fim: o fim das estruturas repressivas no sindicalismo e na 

política. Não temeram em nenhum momento o aparato de 
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violência “legítima” do Estado. Nesse encontro é marcado 

o início do movimento por aclamação da unidade central 

do sindicalismo brasileiro, que anos depois resultou na 

formação da Central Única dos Trabalhadores 

(GIANNOTTI, 1991).  

Nele também nasce o grito de guerra e a busca 

fundamental do novo movimento sindical daquele 

momento em diante. Buscavam o fim das estruturas 

ideológicas montadas pelo aparelho coercitivo do governo 

para com o sindicalismo, desde seu nascimento com 

Vargas até suas atualizações do final da década de 1970. 

Lutavam “Pelo fim do Título V da CLT”. O fim dessa luta 

seria a formulada unicamente pelo operário, não pelo 

governo que age pela conveniência do empresariado 

(GIANNOTTI, 1991).  

Vários movimentos passaram a clamar pela 

central unida da base trabalhadora. O Encontro de 

Monlevade (1980), Conclat (1º Conferência Nacional das 

Classes Trabalhadoras, 1981, responsável pela comissão 

de criação, a Pró-CUT), Anampos (Articulação Nacional 

dos Movimentos Populares e Sindicais, representando os 

Autênticos, 1982) e a Greve Geral de julho de 1983 foram 

acontecimentos que culminaram na criação da Central 

(GIANNOTTI, 1986). 

Em 28 de agosto de 1983 as aclamações sindicais 

resultaram em um encontro em que se fizeram presentes 

mais de 5 mil pessoas, e sua resolução base foi a da 

formulação e fundação da Central Única dos 

Trabalhadores, a CUT. Seu primeiro presidente foi Jair 

Meneghelli, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de 
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São Bernardo. O trabalhador estava agora de fato 

organizado em uma central una de sistematicidade da luta 

operária. A CUT nasce totalmente desvinculada de 

qualquer amarra política e ideológica que venha a 

prejudicar a luta por direitos, uma organização nova que 

simbolizou o Novo Sindicalismo brasileiro 

(NASCIMENTO, 2000). 

Giannotti (2007, p. 255) expõem de maneira 

fantástica a articulação base da nova ordem sindical, de 

sua gênese a seu fim: 

 

[...] em São Bernardo do Campo, nasce a 

Central Única dos Trabalhadores (CUT). 

Seu programa defende a luta por um 

sindicalismo classista, desatrelado do 

governo; a preparação de uma greve 

geral; e a luta ‘por uma sociedade sem 

exploração onde impere a democracia 

política, social e econômica’. 

 

Em resposta da ordem dominante peleguista 

contra a organicidade de base da CUT, é formada a 

Comissão Organizadora Nacional das Classes 

Trabalhadoras (Conclat). Age como oposição 

representativa da direita conservadora da política sindical. 

 É de fundamental importância relacionar a 

situação econômica, política e social do País naquele 

momento. A política vivia o fim do regime militar em uma 

abertura democrática “lenta, segura e gradual”, que seria 

realizada para promoção da seguridade dos que antes 

cometeram as maiores atrocidades da história social 

brasileira, os militares. Na economia, a situação era 
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altamente crítica. Os planos e medidas adotas no início e 

meio do período ditatorial que se escondiam em um falso 

crescimento, culminaram na falácia do crescimento 

econômico do País. Esse panorama foi desmascarado no 

início da década de 1980 com a exposição da profunda 

crise à qual o País se inseria. O PIB caia, falava-se em 

retração socioeconômica do padrão de vida e da economia 

em si. Socialmente o País surtiu bons efeitos: abertura 

democrática, movimentos sociais, anistia, certa liberdade 

de expressão. Era o fim da repressão. É esse o contexto da 

efervescente “década perdida”, mas perdida não para todos 

(NASCIMENTO, 2000). 

A efervescência sociopolítica na qual o país vivia 

resultou em dois importantes movimentos em 1984: a 

“Diretas já” e o movimento em apoio à “Emenda Dante de 

Oliveira”. Os dois de base social e política clamavam por 

eleições diretas para o executivo federal, já nas eleições de 

1985. O deputado Dante de Oliveira formulou a emenda 

que atendia aos anseios sociais e ao próprio movimento 

“Diretas Já”.  

O principal movimento sindical desse ano de 

1985, que marca a grande mudança política, é a luta da 

CUT pelo estabelecimento da jornada normal de trabalho 

semanal, estipulada em 40 horas semanais. É instaurada 

uma série de greves nos pátios das fábricas, criaram-se 

Comissões de Fábricas que passaram a organizar as ações 

até a conquista de um fundamental direito (GIANNOTTI, 

1991).  

Em resposta a esses movimentos da CUT, 

ocorrem algumas iniciativas do peleguismo para 
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manutenção do combate às revoltas trabalhistas, 

promovidas pela central. É criada a União Sindical 

Independente (USI), em uma iniciativa conjunta do 

Ministério do Trabalho e organismos do sindicalismo 

estadunidense. Um ano depois, 1986, nasce a 

Confederação Geral dos Trabalhadores (CGT), antiga 

Conclat, que tem como primeiro presidente um 

empresário. Ou seja, de nada representam os 

trabalhadores, mas sim a tentativa de apassivamento dos 

operários (GIANNOTTI, 1991) 

 Em meio à efervescência do pleito que se 

formava, em 1988 ocorre a promulgação da Constituição, 

conhecida por “Constituição Cidadã”. Ela refletiu grandes 

avanços na história social do Brasil, deu ao cidadão 

brasileiro uma representatividade e importância que 

outrora não tivera. Em relatividade ao sindicalismo, a nova 

Carta representou o fim das imposições legislativas 

impostas em antigas Cartas. Em seu texto há menção 

expressa acerca do direito à organização sindical (art. 8º), 

onde é descortinado os direitos e deveres das organizações 

obreiras na realidade social.  

Essa parcela sindical da Constituição representa 

em parte a luta sindical travada ao longo do final da 

ditadura. Ela engloba, segundo Giannotti (2007, p. 265): 

 

Muitos dos direitos trabalhistas 

assinalados na Constituição são resultados 

das lutas e reinvindicações dos 

trabalhadores a partir das greves de 1978 

e 1979. Entre eles, citamos: jornada de 44 

horas; ampliação da licença-maternidade 

para 120 dias; criação da licença-
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paternidade de cinco dias; 1/3 adicional 

de férias; e seguro desemprego. Além 

dessas conquistas, a Constituição passa a 

garantir o direito de voto do analfabeto e 

os direitos dos índios de terem seus 

territórios reconhecidos (...). Sem dúvida 

alguma, esses e vários outros foram 

pontos positivos dessa Constituição, que 

refletia uma década de lutas populares. 

 

Entretanto, na análise sindicalista da Central 

Única dos Trabalhadores, apesar da Constituição de 1988 

representar grandes avanços para o trabalhador individual, 

para a organização sindical ela não representava nenhum 

grande avanço rumo à organicidade de base. Por isso, em 

1988 ainda, no 3º Congresso Nacional da CUT, é rejeitado 

o apoio da central à nova Carta (GIANNOTTI, 1991).  

O governo tenta estabelecer laços com a 

organização, mas essa relação é renegada em assembleia 

no 4º encontro da CUT. O Estado percebe que não irá 

conseguir estabelecer laços conformadores com a central e 

cria uma oposição sindical à CUT; nasce assim a Força 

Sindical, representando o velho peleguismo sindical à 

ordem dominante (GIANNOTTI, 1991). 

Com o governo do início da década de 1990 

nasce a ideologia neoliberal da economia política perdurou 

nos governos de Collor, Itamar Franco e FHC. Ou seja, 12 

anos de dominação. Ela foi exaltada no último governo de 

FHC, quando foi privatizada uma série de empresas 

estatais. Sua ótica foi cessada em 2002, com a entrada do 

presidente ex-sindicalista Lula, que adotou um 

posicionamento keynesiano na política econômica. A 

inferência neoliberal parece voltar a atuar no cenário 
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brasileiro, que desde a crise de 2008 está cada vez mais se 

inserindo nesse modelo de atuação com o governo de 

Dilma Rousseff (TEIXEIRA; PINTO, 2012). 

No cenário sindical, a formulação do sindicalismo 

brasileiro já está concluída. O sindicato funciona agora 

não mais com aquela estrutura passiva e pelega de um 

corporativismo promovido pelo Estado, mas sim com 

autonomia de movimento sociopolítico. Entretanto, sabe-

se que o poder coercitivo do Estado ainda impera em 

várias “organizações de contestação”. Mas o seu aparato 

ideológico perdeu sua onipotente força de outrora.  

 

1.2 Histórias do sindicalismo docente no Brasil 

 

O movimento sindical docente é um marco na 

própria fundamentação da categoria de educadores como 

classe. A estruturação do sindicalismo docente no Brasil 

começou muito tempo depois da organização sindical 

operária. Enquanto a primeira greve operária ocorreu em 

1852, a primeira greve de profissionais da educação só 

veio ocorrer em 1963. Ou seja, 111 anos de espera para 

que os educadores se identificassem como grupo operário 

e passassem a reivindicar seus direitos (VICENTINI; 

LUGLI, 2009). 

A explicação se dará em dois enfoques: o 

primeiro será relativo à formação da classe docente, seu 

período de amadurecimento e sua fundamentação 

embasada no novo sindicalismo. O segundo é relativo a 

uma tomada de posição desta pesquisa, por isso será mais 

descritivo. Far-se-á uma análise dos primeiros 
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movimentos e as mais importantes ações da classe docente 

na luta por seus devidos direitos.  Esses dois aspectos irão 

compor juntos a análise, que será elaborada para o 

esclarecimento da fundação da classe social trabalhadora 

dos funcionários da educação.  

Dar-se-á início à amostra, explicando a gênese de 

associativismo sindical docente e sua evolução, até o 

sindicalismo apoiado nas lutas operárias do final da 

década de 1970.  

A criação de associações de professores e 

funcionários da educação possui sua base semelhante aos 

primeiros movimentos operários, a união mutualística de 

um grupo de trabalhadores com um propósito comum. A 

diferença no início dá-se no posicionamento do grupo 

diante da opressão dos que comandam: o operário da 

fábrica vai à luta grevista e reformista já no início do 

movimento; os educadores não, foi preciso mais de um 

século para adentrarem no movimento de militância do 

sindicalismo reivindicador. Sua luta dar-se-á inicialmente 

visando uma maior notoriedade dentro do sistema de 

organização de ensino. Sua busca era a própria influência 

desejada pela classe para o exercício da profissão; e até de 

compensação material do salário o que ocorreria um pouco 

mais tarde (VICENTINI; LUGLI, 2009).  

São essas demandas iniciais de representatividade 

dentro do sistema educacional que levam a classe docente 

a organizar-se dentro de um contexto sindical. É de 

fundamental relevância relatar que as primeiras 

organizações não constituem sindicatos em si, já que o 

sindicato é o associativismo grupal em pró de 
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determinados objetivos, lutas e conquistas de 

representatividade e força do grupo em si. No início, final 

do século XIX, as atividades dão-se de modo isolado, e 

ainda não há uma união objetivada a partir de um 

pensamento de classe que luta, e que lutando busca seus 

direitos, e que buscando seus direitos se fundamentam 

enquanto classe em si. São essas associações corporativas 

de atuação apenas dentro do sistema que se pode demarcar 

como a semente de um futuro sindicalismo. Os primeiros 

locais dessa gênese se dão na organização de professores 

do ensino primário na cidade do Rio de Janeiro (RJ), São 

Paulo (SP), Recife (PE) e Porto Alegre (RS) 

(VICENTINI; LUGLI, 2009).  

Apesar de terem sua fundação em um período 

próximo ao do sindicalismo operário, as junções de 

educadores possuíam como característica daquele 

momento, segundo os autores supracitados (2009, p. 97), 

suas “trajetórias curtas e que, muitas vezes, ressurgiam 

com outro nome e uma nova constituição”. Por isso 

mesmo a demora para uma organização seguramente 

unida em sua base, a liquides das relações do professorado 

daquele momento não fazia solidificar uma organização 

combatente, e nem os próprios professores o queriam 

assim.  

Vê-se surgir com essas características as 

associações nos locais já indicados. A primeira encontrada 

nos dados teóricos pesquisados foi o Grêmio de 

Professores Primários em Recife, Pernambuco, fundada 

em meados de 1879, tinha como principal caraterística o 

assistencialismo com relação ao auxílio no exercício do 
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professor. A segunda organização identificada é a 

Associação dos Professores Paroquiais Católicos Teuto-

brasileiros do Rio Grande do Sul, uma associação 

puramente religiosa de defesa do ensino valorativo do 

cristianismo nas escolas (VICENTINI; LUGLI, 2009). 

Já no século XX, em 1901, nasce a primeira 

instituição em São Paulo, a Associação Beneficente do 

Professorado Público de São Paulo. Entretanto, sua 

idealização já havia começado cinco anos antes de sua 

materialização, com doze professores da Escola Normal, 

que já pensavam na publicação da revista. Ela possui 

como principais características a publicação regular de 

uma revista cientifica de exposição dos interesses de 

organicidade e de ensino do grupo, e os seus participantes 

vinham da primeira Escola Normal de São Paulo, 

relegando seus interesses científicos da revista à profissão 

docente, e não a uma formalização de ação sindical 

(VICENTINI; LUGLI, 2009).  

As outras instituições nascidas nesse início do 

século XX são de fundamentação religiosa cristã, que 

pregam essa doutrina na formação conteudista das escolas 

que estão presentes em um Estado laico decretado na 

Constituição de 1891. São as associações que se tem 

conhecimento: Liga do Professorado Católico em São 

Paulo (SP, 1919) e Associação do Professorado Católico 

do Distrito Federal (DF, 1928). A maior dessas uniões 

católicas deu origem à Conferência do Professorado 

Católico, em 1933 (VICENTINI; LUGLI, 2009).  

Correndo paralelamente à essas organizações 

docentes, a organização operária já vinha figurando com 
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muita força no cenário contextualizado da sociedade 

daquele momento. Ações de dissidência como 

paralizações, greve e articulações interssindicais já 

ocorriam. A força do proletariado de fábrica só 

aumentava, enquanto os docentes ainda migravam para 

uma futura associação de cunho reivindicatório de direito. 

A primeira organização de base sindical ocorre 

em 1931, período de ascensão fortificada do sindicalismo 

com Vargas, no Rio de Janeiro. É a Sinpro-Rio, que 

iniciou sua ação em 1931 agregando servidores do setor 

privado e futuramente do setor público. É esse o primeiro 

sindicato docente de fato. Mas deve-se entender que ele 

surge como uma exceção, um caso isolado, do 

sindicalismo docente. Sua atuação ocorreu de forma 

individual ao longo de quase 15 anos; só depois da queda 

da ditadura varguista que se vê a fundação de organismos 

de representatividade no sindicato educacional de 

professores e servidores (VICENTINI; LUGLI, 2009).  

A fundamentação ideológica dessa primeira 

identidade docente no sindicalismo aproximava-se 

bastante do ideário anarco-sindicalista preponderante nos 

galpões dos sindicatos operários, o que revela uma tímida 

aproximação entre os movimentos sindicais. A objetivação 

do Sinpro-Rio (Sindicato dos Trabalhadores do Ensino do 

Rio de Janeiro) é a base de qualquer sindicato; a 

representação da defesa e dos interesses do grupo que 

somava professores, monitores e outros agentes 

participativos do ambiente escolar. Era o primeiro, e 

único, sindicato docente durante muito tempo 

(VICENTINI; LUGLI, 2009). 
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Na década de 1940 ocorrem uma série de fatos 

que influenciariam o nascimento de organizações de base 

sindical. A promulgação da CLT e seu Título V foi de 

fundamental importância na vida dos sindicatos. Apesar de 

seu malefício à organização sindical, sua relevância e 

atuação na formação de novos sindicatos foi essencial. Sua 

base assistencialista e pelega fez com que nascesse um 

bom número de instituições docentes, não sindicatos, pois 

estas que nasciam o faziam isso apenas em benefício de 

meia dúzia, não da classe à qual outrora representara 

(VICENTINI e LUGLI, 2009). 

Além desse fato, o fim do período ditatorial de 

Vargas representou uma abertura à gênese de união, já que 

outrora essa era combatida e tida como uma ameaça à 

ordem dominante. Como diz Vicentini e Lugli (2009, p. 

99): 

 

O movimento de constituição de 

associações representativas do magistério 

primário teve um novo impulso nos anos 

1940, sobretudo após a queda da ditadura 

Vargas, em 1945. A partir desse período 

houve a criação de entidades nos Estados 

do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro, 

da Bahia e no antigo Distrito Federal 

(transformado no Estado da Guanabara a 

partir de 1960). 

 

Esses movimentos surgem ainda com caraterística 

representativa não da luta de classe, mas da representação 

do funcionário da educação, da formação do exercício de 

sua profissão conjuntamente com o Estado. Surge ainda 

nessa década de 1940, mais precisamente 1945, a 
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Associação dos Professores do Ensino Secundário e 

Normal Oficial do Estado de São Paulo (APESNOESP). 

Essa organização figuraria um protagonismo primordial 

para o sindicalismo docente no Brasil, mas isso será 

discutido depois (VICENTINI; LUGLI, 2009). 

Continuando a análise, todo esse aumento 

quantitativo das associações também pode ser explicado 

com o próprio aumento na rede de ensino e do número de 

professores em todo o Brasil, principalmente na região 

Sudeste. Esse aumento demandou, consequentemente, o 

associativismo organizacional da nova massa docente, o 

que elevou o número das mesmas. A década de 1950 

manifesta esse mesmo acontecimento: aumento no número 

das instituições, elevação da população docente e 

crescimento do associativismo (VICENTINI e LUGLI, 

2009).  

Na década de 1960 ocorre o marco tido fundador 

do movimento contestatório do sindicalismo docente no 

Brasil. Pouco tempo antes do golpe militar de 1964, ocorre 

em São Paulo a primeira grande greve de um sindicato 

docente. A APESNOSP que nasceu em 1945 tinha como 

plano de fundo a luta por melhores condições materiais 

para o exercício da profissão. Sua base de organização era 

a luta salarial, e foi nessa luta que se originou a primeira 

grande greve docente. Na década de 1960 a APESNOSP 

volta aos ares da combatividade sindical intitulada agora 

APEOSP. O motivo do movimento foi o mesmo que os 

levara para as ruas na década de 1940, a questão salarial 

(VICENTINI e LUGLI, 2009). 
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Essa é a primeira greve do professorado do 

Estado de São Paulo, e a primeira movimentação da classe 

docente que teve grande relevância na sociedade. Esse 

movimento inaugura a participação do professorado na 

política de Estado. É uma autoidentificação fundamental, 

mesmo que tardia da classe, como classe em si que deve 

lutar e não esperar de braços cruzados para ter seus 

devidos direitos (VICENTINI e LUGLI, 2009).  

É evidente que o sindicalismo naquele momento 

alcançava sua gênese no meio docente. É a partir desse 

momento que o grupo docente se enxerga como classe 

social que deve lutar por seus direitos contra as 

deliberações falaciadas do poder público. É nesse instante 

que o classicismo da sociedade líquida do capital assume a 

posição de combatividade, de batalha. É aí que a classe 

passa a ter ciência de seu dever de busca por igualdade de 

direitos. O movimento daquele momento em diante 

encontra seu caminho: o combate, a luta. O movimento foi 

tão enérgico que as páginas dos principais jornais do País, 

a saber: O Estado de São Paulo e Folha de São Paulo, 

passaram a noticiar o fato da primeira relevante greve 

docente na primeira página. E ainda mais: declarando 

apoio à ação (VICENTINI e LUGLI, 2009).  

Após o atraso dos salários, ocorre uma 

organização na base do grupo APEOSP. A greve é 

oficialmente deflagrada em 15 de outubro de 1963, e 

acaba uma semana após a campanha salarial, e de 

conseguirem 60% dos atrasados. Os que lecionavam no 

primário e os professores do secundário em quase nada 

foram atendidos. Nessa situação ainda pensaram em 



- 69 - 

continuar a greve, mas a situação sociopolítica do País 

guiava a caminhos não favoráveis (VICENTINI e LUGLI, 

2009). 

Entretanto, setores sociais conservadores 

criticaram a radicalização com a qual os professores se 

apresentaram naquele momento. Em sua fundação de base, 

circula até então uma ideia meritocrática, ou seja, uma 

divisão superiorizada da classe docente para com a classe 

operária, onde a última, por mérito, seria “mais avançada” 

no sentido sociocultural e a ela não era de ordem meter-se 

em movimentos de cunho social. Essa ideia era pregada 

pelos conservadores críticos da entrada do funcionário da 

educação nessa novíssima inserção nos movimentos 

sindicais. Foi esse meritocratismo que simbolizou a 

barreira ideológica que separou os educadores das 

articulações contestadoras, e foi ele mesmo quebrado com 

toda a conotação social que o movimento de 1963 causou 

(VICENTINI e LUGLI, 2009). 

É válido também ressalvar a grande importância 

que os ensinamentos de Paulo Freire tiveram naquele 

momento. O novo pedagogismo proposto por Freire dá ao 

educador uma nova perspectiva da práxis do ambiente de 

atuação docente, abrindo um leque baseado no 

beneficiamento dicotômico dos professores e dos alunos. 

É a educação para a liberdade. Uma liberdade, como já foi 

dito, embasada nos dois lados da moeda, onde um 

contempla a liberdade de exercício mutual do 

professorado; uma liberdade associativa e contestadora. 

Um trecho que resume bem a ideia de Freire encontrado 

em seu título: “Educação como Prática da Liberdade”; 
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nesta obra é sintetizado a fomentação do criticismo na 

própria alfabetização humana. Porém é de se destacar que 

a teoria freiriana expande-se do discente para o docente, 

quando o assunto está localizado na formação crítica, pois 

assim como o aluno demanda a todo instante um conteúdo 

pedagógico, o professor demanda a todo instante uma 

nova forma de emprego e, consequentemente, uma nova 

manifestação de um novo conteúdo. Freire (1983, p. 104) 

diz: 

 

Desde logo, afastáramos qualquer 

hipótese de uma alfabetização puramente 

mecânica. Desde logo, pensávamos a 

alfabetização do homem brasileiro, em 

posição de tomada de consciência, na 

emersão que fizera no processo de nossa 

realidade. Num trabalho com que 

tentássemos a promoção da ingenuidade 

em criticidade, ao mesmo tempo em que 

alfabetizássemos. 

 

A alfabetização referida por Freire é aquela ligada 

principalmente ao corpo discente, mas contempla o 

professorado nessa forma evolutiva de entendimento da 

dialética social do movimento docente. Foi essa teoria de 

Paulo Freire que influiu ao longo da segunda metade do 

século XX o pensamento dos educadores (FREIRE, 1983). 

Voltando para a conjuntura histórica está falando 

do início da década de 1960, mais precisamente 1963, o 

momento sociopolítico do Estado brasileiro é delicado, 

encontra-se em uma forte contradição da política 

partidária, passa-se por uma forte crise econômica e os 

setores sociais das mais diferentes esferas da comunidade 
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divergem em seus posicionamentos, que são cada vez mais 

conflitantes. O cenário é tão drástico, que seis meses após 

esse primeiro relevante movimento docente ocorre a 

imposição de um novo regime político: a ditadura militar 

(VICENTINI e LUGLI, 2009). 

Não dar-se-á maiores detalhes do assunto, pois 

tudo isso já foi referido mais acima. O fundamental a ser 

citado é que o movimento que nascia em 1963 tão 

imaturo, mas, não obstante, forte e coercitivo sofre um 

baque. O docente passa quase uma década de silêncio 

perante os anos de instauração do regime ditatorial, que 

extraia da repressão física e ideológica a principal arma de 

contensão de qualquer ordem que ameaçasse o 

“desenvolvimento com segurança”. E é nesse início que é 

decretado a ilegalidade de todo e qualquer movimento 

sindical.  

Relativo à docência e a organização dos 

estudantes, segundo Ghiraldelli (1992, p. 171), o regime 

sob... 

 

O Congresso Nacional, castrado e 

mutilado pelas cassações, acabou 

aprovando sob pressão do Executivo a 

“Lei Suplicy” (Lei 4.464 de 9/11/64) que 

extinguiu a UNE (União Nacional dos 

Estudantes) e demais entidades 

representativas, assegurando novas 

formas de representação de mais fácil 

controle governamental. 

 

É esse o panorama do movimento docente, 

movimento estudantil de base acadêmica e do 
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sindicalismo brasileiro agora atuando às sombras da 

ilegalidade. Na análise educacional, as coisas começam a 

mudar de rumo no início da década de 1970. Duas 

reformas relativas à educação adotadas pela ditadura 

foram as principais do período, e uma delas marcou a 

insurreição de um forte movimento do educador, que em 

associação contestou junto ao alunado a revogação dessa 

lei de liquidação do Ensino Superior. Está-se falando aqui, 

concretamente, da Lei 5.692/71 da reforma universitária. 

Em breves palavras, a reforma universitária, além de 

estipular novos parâmetros para o vestibular, o que levaria 

a uma elitização no acesso à instituição pública, ela marca 

a desparlamentalização dos cursos acadêmicos, que se 

refletia em uma liquides e desorganicidade de união no 

movimento estudantil e docente, que representavam uma 

ameaça à evolução do regime (GHIRALDELLI, 1992).  

Essa lei causou uma grande ação dentro do 

ambiente da universidade pública brasileira. Segundo 

palavras de Ghiraldelli (1992, p. 172): “A universidade 

tornou-se, rapidamente, um polo de resistência ao regime 

ditatorial” e essa situação aumentou ainda mais a 

preocupação do Estado para com a comunidade 

acadêmica, e uma maior energização dos que compõe esta 

comunidade. Sendo que é, ainda segundo o autor 

supracitado (1992, p. 171): 

 

[...] preciso lembrar que a reforma 

universitária promovida pela Lei 5.692/71 

nunca foi aceita pelos setores 

progressistas e não chegou a empolgar 

nem mesmo as parcelas da comunidade 
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acadêmica simpáticas às inovações 

conservadoras do governo. 

 

Mas outro lado dessa regulação normativa não 

pode ser deixado de lado. Essa lei praticamente 

uniformizou o ensino primário e o secundário, eliminando 

em grande escala as divergências pedagógicas e sistêmicas 

dos dois períodos. Esse acontecimento foi de fundamental 

importância, pois desde as primeiras sociedades de auxílio 

houve uma forte divisão dessas organizações em torno do 

período relativo, ou seja, os sindicatos dividiam-se de 

acordo com o período do exercício do magistério, com o 

associativismo de profissionais de primário separados dos 

profissionais do secundário. A “junção”, segundo 

Vicentini e Lugli (2009, p. 101): 

 

[...] refletiu-se no movimento docente 

brasileiro, conforme evidenciam as 

entidades criadas após essa mudança nos 

Estados da Paraíba, Maranhão, Sergipe, 

Ceará, Mato Grosso, Amazonas, Pará, Rio 

de Janeiro e Minas Gerais, cuja 

denominação já não expressava a 

distinção que havia anteriormente na 

categoria. Além disso, as associações já 

existentes se reorganizaram para 

representar os docentes 

independentemente do nível de ensino em 

que seus associados lecionassem. 

 

A promoção dessa maior unicidade e 

organicidade do sistema de contestação na classe docente 

serviu para quebrar mais uma barreira ideológica de 

divisão de acordo com a categoria de ensino. O governo 
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ditatorial nem sabia, mas ajudava o sindicalismo a 

institucionalizar-se na unidade sem divisão de classe 

dentro da própria classe.  

Apesar dessa forte conquista no campo da 

unidade, deve-se deixar claro que apesar dessa junção 

periódica e consequentemente docente, os antagonismos 

dentro da classe não deixaram de existir. O fato que revela 

isso é a forte divergência nas regalias e recompensas que 

as diferentes formas de magistério possuem. Vicentini e 

Lugli (2009, p. 103) sobre isso fala de forma 

particularmente feliz: 

 

[...] alguns docentes experimentaram 

notável progressão na carreira, ocupando 

posições de destaque no campo 

educacional, exercendo funções de 

coordenação e administração no sistema 

escolar. Isso certamente conduziu a 

divergências, disputas e antagonismos 

entre os professores, dificultando as 

tentativas de articulação da categoria no 

âmbito do movimento docente. 

 

Essa movimentação em torno de uma 

“unificação” de interesses, sejam materiais, sejam sociais, 

sejam representativos, passou a ser a meta buscada para a 

classe docente. Seria sua conquista o marco final da 

fundamentação da classe docente, em quanto classe una, 

organizada, sistematizada em prol de interesses comuns, 

independente de “subdivisões” internas (VICENTINI e 

LUGLI, 2009). 

Esse período de frutificação reacionária dos 

funcionários da educação foi esbarrado no momento mais 
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repressivo da ditadura militar. Essa agitação do início da 

década de 1970 foi cessada e calada (no que tange ao caso 

grevista), pois é no final, embora já ocorresse desde o 

início de forma “não tão perversa”, que a crueldade das 

torturas, da repressão, do ufanismo de seus dominadores, 

da ideologia da militarização social ganha total força no 

governo Garrastazu Médici, que coíbe os movimentos 

sociais a sangue de inocentes e a cabo de vidas. São os 

“anos de chumbo” que durariam até 1974, mas que 

deixaria a marca do medo (VICENTINI; LUGLI, 2009).  

Em 1974, ocorre a entrada de um novo ditador, o 

general Ernest Geisel. Imerso numa crise econômica, 

afundado na desconsideração social cansada da opressão 

sofrida e com o sistema burocrático da ditadura totalmente 

defasado, ele não vê saída que não seja a da reabertura à 

democracia. Ele anuncia o seu projeto político baseado 

numa abertura de “liberalização ordenada ao sistema 

democrático” que ocorreria enfatizada em três adjetivos 

que a classificaria: “lenta, gradual e segura”. O 

simbolismo da abertura promovida pelo presidente foi 

fundamental para o ressurgir do movimento operário 

sindical (VICENTINI; LUGLI, 2009).  

O final dessa década de 1970 e década de 1980 

são os períodos históricos do florescimento do mais novo 

modo de exercer o sindicalismo. A grande parcela 

populacional anteriormente calada com um fuzil na boca, 

agora poderia proclamar os seus sentimentos e suas 

demandas. Mesmo ainda na ditadura, o movimento do 

sindicalismo operário vem com toda força de 1978 em 

diante. Greves, manifestações, paralizações, tudo isso 
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ocorre naquele momento, marcando a gênese do Novo 

Sindicalismo Brasileiro. Este modelo já foi explicado, mas 

nesse momento far-se-á um paralelo das primeiras 

ideologias sindicais com essa nova modalidade 

(VICENTINI; LUGLI, 2009). 

A primeira ideologia dominante no território 

sindical do Brasil foi anarco-sindicalista. No limiar das 

mais importantes manifestações da classe operária da 

história brasileira, meados da década de 1980, surgia uma 

nova forma de pensar o sindicalismo. Ambas procuram 

uma mesma objetivação: fim da dominação estatal na 

castração sindical e equidade nas condições de trabalho, 

independentemente da ideologia meritocrática enfincada 

no leito capitalista. São posicionamentos convergentes, 

que agora influenciariam decisivamente no nascer do atual 

e vigente sindicalismo docente (VICENTINI; LUGLI, 

2009). 

Toda a heterogeneidade da classe educacional 

parece agora, com a criação do novo sindicalismo, 

encontrar no exemplo operário um caminho para sua 

formalização iniciada em 1963, e que amadurecia em cada 

ação, mesmo que de forma tímida. O modelo empregado 

agora era muito ligado ao pregado no interior dos 

sindicatos operários: o associativismo combatente. Tais 

associações sindicais buscavam melhorar as condições de 

trabalho e de vida daqueles representados, formulavam e 

encaminhavam as propostas dos trabalhadores, lutavam 

pelos seus direitos garantidos por lei para a formação de 

uma rede de auxílio diário na vida dura dos trabalhadores 

(um assistencialismo não castrador). Mas que acima 
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dessas características, possuíam a consciência do dever da 

luta de classes. Vicentini e Lugli (2009, p. 190-191): 

 

[...] não se tratava mais do profissional 

que lutava de forma disciplinada e ordeira 

por uma remuneração condigna, mas sim 

do trabalhador politizado que se insurgiu 

contra as práticas associativas do 

magistério, bem contra as formas de 

contratação temporária e os salários 

miseráveis pagos pelo Estado. 

 

As greves que ocorrem no final dessa década de 

1970, em 1978 e 1979, declaram a nova posição: educador 

como operário, Estado e poder privado como patrões. A 

luta dar-se-ia principalmente pelo reajuste de salários. As 

principais organizações eram a CPP e a APEOSP, e suas 

lutas extrapolariam o campo meramente salarial, chegando 

à reforma do Estatuto do Magistério de acordo com suas 

reivindicações. Novamente o apoio social de certas 

categorias, como a mídia, foi de fundamental relevância 

social para o grupo (VICENTINI; LUGLI, 2009). 

É nesse reconhecimento com o novo sindicalismo 

operário que a classe docente se vê no mesmo ponto que 

eles. A classe agora é classe trabalhista, pois desse 

momento de alinhamento com a nova ideologia sindical 

ela passa a guiar seus passos nesse caminho iniciado 

agora. Todas as ações sindicais dos funcionários da 

educação da década de 1980 à atualidade se dão quase que 

em conformidade com a ação sindical do proletariado 

(VICENTINI; LUGLI, 2009).  
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É válido ressalvar que não se irá listar mais 

acontecimentos, entretanto explicar a resolução do 

processo geral iniciado em 1963 e concluído nos últimos 

anos da década de 1970. 

A dialética das manifestações populares e das 

greves no sindicalismo docente foi fundamental para as 

conquistas de direitos da classe. Já na década de 1980 as 

grandes paralizações no ramo educacional frutificaram em 

uma fundamental conquista para os profissionais docentes 

públicos e em geral: o direito do sindicalismo no setor 

público garantido na Constituição de 1988 (VICENTINI; 

LUGLI, 2009). 

Essa mesma infraestrutura sindical do corpo 

docente lutou contra as investidas do sistema neoliberal 

vigente aqui no Brasil durante a década de 1990, 

realizando grandes paralizações anualmente. É ainda ela 

que atualmente pressiona o governo e a sociedade privada 

para abrirem os olhos para a educação. É esse sistema 

sindical que apanha das armas de defesa do Estado, é 

ainda ele que tem que atuar nas mais péssimas condições 

de trabalho, com uma estrutura física e pedagógica 

amplamente defasada. É ele que se sustenta com 

recompensas salariais ínfimas. Mas, acima de tudo, é ele 

que continua lutando para poder ter um futuro melhor para 

si e para aqueles que dele se serve: todos os cidadãos do 

corpo comunitário (VICENTINI; LUGLI, 2009). 

Deve-se ficar atento, como cidadão, deve-se ter 

consciência do poder, direitos e deveres que a ordem 

sindical tem com relação à sociedade. Pois é no leito de 

cada classe que o movimento fundamenta sua busca. E 
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sendo a sociedade composta de classes, o sindicalismo 

passa então a buscar o bem individual de cada grupo, mas 

que posto no coletivo social, passa a integrar a gama de 

condições que faz viver aquilo que se denomina de vida 

social. 
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CAPÍTULO 2 
 

FUNDAMENTAÇÃO EPISTEMOLÓGICA DA 

EDUCAÇÃO COMO PRÁTICA LIBERTADORA DO 

HOMEM SOB A ÓPTICA MARCUSIANA E 

FREIRIANA 

 

 

2.1 Uma análise antropológica da educação à sociedade de 

classes  

 

É importante deixar claro que falar em educação 

é antes de tudo saber qual é o tipo de educação que está 

em questionamento, uma vez que há dois conceitos 

básicos de educação: O primeiro (lato senso) surgiu do 

próprio homem arraigado ao homem, vital à raça humana; 

é ontológico ao homem, e é imutável, uma vez que se 

funde com a própria existência humana. Enquanto o outro 

(stricto sensu), ao contrário do primeiro, não surgiu do 

homem, foi criado pelo o homem para satisfazer seus 

anseios sociais. 

A educação lato sensu não se presta a ninguém 

como fonte de interesse, essa é a própria existência do 

homem e está para todos como produto de todos. 

O que se deve falar é da educação em stricto 

sensu, que foi criada pelo homem para servir os interesses 

do homem, lógica criada pela sociedade capitalista para 

servir ao próprio capitalismo; logo é dessa educação que 

se trata quando fala-se em sociedade de classe. 
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Para iniciar, deve-se basear através da história da 

raça humana se sempre a escola e a sociedade tiveram a 

mesma relação, ou se perguntar se nas sociedades 

primitivas havia escolas como instituição social. E se 

sempre teve educação. E como era ministrada a educação 

na sociedade primitiva. Se ela servia a todos ou apenas 

uma parcela da sociedade. Diante desses questionamentos 

é que se busca compreender a relação existente entre 

educação versus sociedade, fazendo alguns levantamentos 

históricos sobre sociedade e educação.  

Para início, na sociedade primitiva não existia 

classes sociais, as pessoas produziam o suficiente para 

viver, uma vez que a produção era pouco desenvolvida, 

não havendo produção excedente. Diante dessa sociedade, 

o que estava em jogo era o bem comum, o ensino era para 

a vida por meio da própria vida, Assim, Mészáros defende 

que: 

 

“(...) a educação deve ser continuada, 

permanente, ou não é educação. Defende 

a existência de práticas educacionais que 

permitam aos educadores e alunos 

trabalharem as mudanças necessárias para 

a construção de uma sociedade na qual o 

capital não explore mais o tempo de lazer, 

pois a classe dominante impõe uma 

educação para o trabalho alienante, com 

objetivo de manter o homem alienado” 

(MESZÁROS, 2008, p. 12). 

 

Assim a educação ocorria com a participação das 

crianças diante de uma relação direta com a coletividade, o 

ensino era a própria vida, ensinar uma criança a manusear 
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o arco era, simplesmente, leva-lo para caça; ensinar a 

pescar era praticar a própria pesca, ocorrendo uma 

culminância entre a teoria e prática, ou seja, a aula era a 

vida e a vida era aula. E o interessante é que não havia 

castigo diante do aprendizado, ensinamento sem castigo. 

Dessa forma as crianças se educavam através da 

convivência com a coletividade, sendo respeitada em 

todos os sentidos, tornando-se homens produtos da 

coletividade a serviço do coletivo. Ponce assinala que na 

coletividade os adultos eram idênticos uns aos outros, 

encontrando-se ligados a ela por um verdadeiro cordão 

umbilical (PONCE, 1981). 

A educação nas sociedades primitivas era 

praticada e vivenciada no sentido amplo lato sensu e surge 

a partir do momento que o homem toma consciência de 

que as descobertas devem ser repassadas para as gerações 

vindouras, ocorrendo a transferência de valores, ideias, 

conhecimento, habilidades, hábitos, afinal, tudo que está 

em torno do homem; e isso ocorria harmoniosamente. 

 

2.1.1 A complexidade da relação entre educação e trabalho na 

sociedade de classe 

 

É de fundamental importância fazer uma reflexão 

sobre trabalho numa visão antropológica, uma vez que ele 

é inerente apenas à raça humana e elemento determinante 

do próprio homem tal enquanto é, sendo por meio dele que 

o homem provoca mudanças para satisfazer o seu próprio 

ego, porém, tal processo não se dá no mundo individual, 

subjetivo. Dá-se genericamente e de forma objetiva, 
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universal, provocando no próprio homem a necessidade de 

se readaptar às novas realidades, num processo histórico 

social que está inserido. Ficando evidente que foi por meio 

do trabalho que se deu início ao “mundo dos homens” 

(homem explorador do homem), levando-o à 

transformação da sociedade primitiva para a moderna, e 

foi naquele momento que a educação se tornou o 

instrumento da universalização, dos saberes adquiridos e 

promovedora de novos conhecimentos e novas habilidades 

facilitadores da manipulação do trabalho. Foi aí que a 

educação deixou de ser espontânea e passou a ser 

atividade “fundada pelo trabalho” a serviço do trabalho, 

satisfazendo os anseios da minoria patrocinadora. 

Assim, a educação passa a assumir dentro do 

contexto social que está inserida um papel importante e 

peculiar para quem a promove, assumindo o compromisso 

de repassar todos os saberes acumulados historicamente, 

culturalmente, economicamente e socialmente, tendo 

como base o contexto real de cada época. Cabe a ela 

também ser a alavanca mestra para promover mudanças 

em cada época histórica.  

Quanto ao homem, a educação é atividade 

necessária promovedora de mudanças ideológicas, que vão 

desde os planos subjetivos aos universais, levando o 

indivíduo a grandes transformações comportamentais. 

Diante desse processo discutível, é importante ressaltar 

que a natureza da educação vem mantendo-se em todos 

momentos históricos, uma vez que a essência da educação 

é dar continuidade à sociedade e promover mudanças na 
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mesma, evitando que os conhecimentos adquiridos se 

percam de uma geração para outra. 

É importante ressaltar que com a sociedade de 

classe a educação não perdeu a sua função de educação 

dentro do caráter ontológico. Porém, ela passou a adquirir 

o “sentido restrito”, e nesse sentido ela passa a servir a 

classe social que comanda a sociedade. E quem comanda a 

sociedade de classe é o capital, e quem detém o capital é 

uma elite. Essa passa a determinar o que cada classe deve 

saber, fazendo da educação escolar instrumento para 

alienação, uma vez que ela não reage, apenas funciona 

como máquina de reprodução social, que para Mészáros 

(2008), em “A educação para além do capital”, afirma. 

 

No reino do capital a educação é, ela 

mesma uma mercadoria (...). Digam-me 

onde está o trabalho em um tipo de 

sociedade e eu te direi onde está a 

educação. Em uma sociedade do capital, a 

educação e o trabalho se subordinam a 

essa dinâmica, da mesma forma que em 

uma sociedade em que se universalize o 

trabalho uma sociedade em que todos se 

tornem trabalhadores somente aí se 

universalizará a educação (MÉSZÁROS, 

2008. p. 17). 

 

Nesse tipo de sociedade deve-se ter presente que 

a educação é regida sob o domínio do capital. Ela perde o 

seu caráter universal e passa a defender os valores de 

quem ela está a servir. 

Passando, assim, a ocorrer dois tipos de 

educação: um para a classe social que comanda a 
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sociedade, educação recebida pelos filhos da classe social 

dominante (elite) que se preparam para ser os futuros 

dirigentes da sociedade. O exemplo mais claro ocorreu 

nessa política partidária de 2014, no Brasil, especialmente 

no Estado de Alagoas, onde deputados e senadores 

lançaram seus filhos e a população – incauta – elegeu pais 

e filhos, ocorrendo a perpetuação do poder. O segundo 

tipo é o da educação fornecida aos filhos dos 

trabalhadores, que prepara apenas para o trabalho, ou seja, 

eles têm acesso apenas ao conhecimento básico necessário 

à produção, ficando inerte a participação ativa do processo 

político como atores protagonistas. 

Produção essa que é desenvolvida pela maioria 

(classe trabalhadora), mas que não pertence a ela, e, sim, 

pertence a uma minoria (elite burguesa) que passa a deter 

a riqueza material, e política, controlando o nível de 

educação que cada classe deve receber. E passa também a 

controlar a educação quando dita que o rico receberá 

educação para o comando e o trabalhador para obediência. 

Diante desse processo dicotômico, é importante saber que 

o filho do trabalhador não dispõe do ócio para preparação 

educacional, e é nessa ociosidade que a classe dominante 

se perpetua no poder. É nessa conjuntura escola-sociedade 

que a educação serve ao capital, pois é exatamente a classe 

detentora do capital que diz as regras sociais que deve se 

seguir, assim a educação é o próprio utensílio de 

manipulação “alienação” de massa, que para Mészáros “É 

por isso que é necessário romper com a lógica do capital 

se quisermos contemplar a criação de uma alternativa 

educacional significativamente diferente “ (2008, p. 12). 
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Quando se fala em alienação, refere-se de não ser 

a mesma para todos, ocorrendo duas educações: uma para 

quem comanda e outra para quem é comandado, uma para 

o rico outra para o pobre. Nessa análise é a educação o 

instrumento da própria desigualdade social, uma vez que, 

ela ocorre em um processo classificatório, diferenciando A 

de B, e se B quiser chegar a A, deve ser por mérito próprio 

e não por uma educação que seja aplicada para a 

coletividade, porque se fosse, seria ela o meio de garantir a 

igualdade entre os homens. Porém deve-se saber que a 

desigualdade social se inicia no processo educativo, e 

reforça-se na dinâmica. Das relações de produção, onde 

tantos produzem para tão poucos. Assim Mészáros diz que 

“temos de reivindicar uma educação plena para toda a 

vida, para que seja possível colocar em perspectiva a sua 

parte formal, a fim de instituir, também aí, uma reforma 

radical” (2008, p. 55).  

E quando se fala do sistema educacional, essa 

relação de dominante e dominado é bem mais complexa 

do que a relação entre empregador e empregado, passando 

pelas concepções políticas governamentais e não 

governamentais, como afirma István Meszáros. 

 

Na concepção de educação há muito 

dominante, os governantes e os 

governados, assim como os 

educacionalmente privilegiados (sejam 

esses indivíduos empregados como 

educadores no controle das instituições 

educacionais) e aqueles que tem de ser 

educados, aparecem em compartimentos 

separados, quase estanques 

(MÉSZÁROS, 2008, p. 69). 
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Diante desses questionamentos, fica claro que a 

educação institucionalizada é o canteiro da fertilidade do 

capital, abastecendo o mercado de saber e mão de obra à 

perpetuação do capital, dentro das legalidades sociais, sob 

a ótica e os valores defendidos pela classe dominante. 

Uma vez que tem todo o aparato tecnológico a seu dispor, 

como afirma Marcuse (1964) em ideologia da sociedade 

industrial: 

 

Em virtude da racionalização das formas 

de trabalho, a eliminação das qualidades é 

transferida do universo da ciência para o 

da experiência cotidiana. (...) não me 

preocupo aqui com a relação histórica 

entre racionalidade cientifica e social no 

início do período moderno. O meu 

propósito é demonstrar o caráter 

instrumentalista interno dessa 

racionalidade cientifica em virtude da 

qual ela é tecnologia apriorística, e o a 

priori de uma tecnologia especifica a 

saber, tecnologia como forma de controle 

e dominação social (MARCUSE, 1964, p. 

153). 

 

Contudo, é preciso que a inquietude instintiva 

ganhe na educação impulsos capazes de rebelar-se, de 

transcender-se, como afirma Freire (1996), na Pedagogia 

da Autonomia. 

 

O necessário é que, subordinado, embora 

à prática “bancária”, o educando 

mantenha vivo em si o gosto da rebeldia 

que, aguçando sua curiosidade e 



- 88 - 

estimulando sua capacidade de arriscar-

se, de aventurar-se, de certa forma o 

“imuniza” contra o poder apassivador do 

“bancarismo”. Neste caso, é a força 

criadora do aprender de que fazem parte a 

comparação, a repetição, a constatação, a 

dúvida rebelde, a curiosidade não 

facilmente satisfeita, que supera os efeitos 

negativos do falso ensinar. Esta é uma das 

significativas vantagens do ser humano – 

a de se terem tornado capazes de ir mais 

além de seus condicionantes. Isto não 

significa, porém, que nos seja indiferente 

ser um educador “bancário” ou um 

educador “problematizador” (FREIRE, 

1996, p. 13). 

 

É diante dessa proposição colocada por Freire que 

se faz necessário educadores que sejam também movidos 

pela inquietude que dê vida aos impulsos instintivos 

capazes de se rebelar contra esse modelo social 

escravizador do homem contemporâneo. Professor que 

incentive, que promova, que estimule o potencial da 

juventude para ações transcendentes ao poder opressivo e 

mais repressivo da atual conjuntura social, como afirma 

Marcuse, em Eros Civilização. 

 

Não existe estrutura instintiva “fora” da 

estrutura histórica. Contudo, isso não 

elimina a necessidade de se fazer a 

distinção exceto o fato de que deve ser 

feita dentro da própria estrutura histórica. 

A última parece estar estratificada em 

dois níveis: a) o nível filogenético-

biológico, o desenvolvimento do homem 

animal na luta com a natureza; e d) o 

nível sociológico, o desenvolvimento dos 
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indivíduos e grupos civilizados na luta 

entre eles e com o respectivo meio. Os 

dois níveis estão em constante e 

inseparável interação, mas os fatores 

gerados no segundo nível são exógenos 

para os do primeiro e tem, portanto, um 

peso e validades diferentes (embora, no 

curso do desenvolvimento, possam 

“afundar” no primeiro nível); são mais 

relativos; podem mudar mais depressa e 

sem fazer perigar ou inverter o 

desenvolvimento do gênero. Essa 

diferença na origem da modificação 

instintiva sublinha a distinção que 

introduzimos entre repressão e mais 

repressão; esta última tem sua origem e é 

mantida no nível sociológico 

(MARCUSE, 1975, p. 125-126). 

 

Assim, mais do que nunca, faz-se necessário que 

o professor compreenda a sua formação geo-histórica-

biológica diante da atual conjuntura social epistemológica 

que lhe foi conduzido. Ele deve atuar criticamente à 

compreensão social, política, econômica da atual 

conjuntura social, em que se encontra inserido. De modo 

que transcenda a combater a subordinação que lhe foi 

conduzido e lhe conduziu a se comportar de forma mansa, 

apassivado, alienado, à conjuntura social capital, 

educacional, política. Dessa forma em Eros civilização, 

Marcuse nos alerta: 

 

Produtividade social seja reorientada para 

a gratificação universal das necessidades 

individuais: muitos teriam de renunciar a 

seu conforto manipulado, para que todos 

vivessem uma vida humana. Além disso, 

a estrutura internacional predominante da 



- 90 - 

civilização industrial parece condenar ao 

ridículo semelhante ideia. Isso não 

invalida a insistência teórica em que o 

princípio de desempenho se tornou 

obsoleto. A reconciliação entre o 

princípio de prazer e o de realidade não 

depende da existência da abundância para 

todos. A única questão pertinente é se um 

estado de civilização pode ser 

razoavelmente preconizado, no qual as 

necessidades humanas sejam cumpridas 

de modo tal e em tal medida que a mais-

repressão possa ser eliminada” 

(MARCUSE, 1975, p. 140). 

 

Contudo, chega a ser absurdo para os adeptos e 

para a elite dominante tal ideia, porém dentro da sociedade 

atual precisa-se de uma estrutura sociopolítica que venha 

despolarizar o poder, desverticalizar as relações sociais. 

Assim a educação tem por excelência a função reveladora, 

questionadora, sendo o instrumento para ação capaz de 

desnormalidade, de não aceitação como afirma Freire em 

Pedagogia da Autonomia: 

 

O educador democrático não pode negar-

se o dever de, na sua prática docente, 

reforçar a capacidade crítica do educando, 

sua curiosidade, sua insubmissão. Uma de 

suas tarefas primordiais é trabalhar com 

os educandos a rigorosidade metódica 

com que devem se “aproximar” dos 

objetos cognoscíveis. E esta rigorosidade 

metódica não tem nada que ver com o 

discurso “bancário” meramente 

transferidor do perfil do objeto ou do 

conteúdo (FREIRE, 1996, p. 13). 
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2.1.2 Análise sociopsicológica da formação do professor 

atalaiense 

 

O Estado por sua vez tem prazer em reprimir e 

oprimir o indivíduo, uma vez que ele é formado por 

sistemas criados para servi-lo. E se esse está para o 

Estado, ele há de propor o que venha ser satisfatório para o 

próprio Estado. É ilusório pensar que o sistema capitalista 

está para servir o que está fora dele. Ele volta-se para si 

próprio, logo, ele está para o interior, para o bojo de sua 

existência, pensar em transformação partindo do próprio 

sistema é uma inocência, e quando ele modifica-se, 

modifica-se para fortalecer-se ainda mais com um poder 

maior de escravização do operário. E esse que está tomado 

do sentimento do ter, esquecendo completamente a 

condição do ser. Assim tal percepção torna-se cada vez 

mais forte, a ponto de escravizar o homem ao seu próprio 

sistema, fazendo com que ele se perca diante da sua 

própria realidade, levando-o ao esquecimento da sua 

história, ao ponto, de rebela-se contra sua própria gênese, 

pois o que lhe interessa é o prazer de ter e de poder, e o 

poder para o opressor é concreto. 

Por outro lado, deve-se levar em conta que o 

homem é produto do seu inacabamento, o qual nunca 

atingirá na sua subjetividade um estado de satisfação 

pleno, tornando-o vítima do seu próprio ego, levando-o a 

uma eterna luta em busca de realizações do universo 

individual e social. Mas se o homem é o “vir a ser” 

(PIETTRE, 1968) ele, na sua gênese orgânica, nunca será 

o ser, pois satisfação plena é algo inatingível às estruturas 
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do ser, onde tais regras serve o mundo do ter/poder. E 

aquele que os detém, não aceitou, não aceita e nem 

aceitará a perda de tais poderes – econômico e político. 

Contudo, é necessário que a educação fortaleça o 

inacabamento do homem, a tal ponto que o leve a 

transcender do real ao ideal, do ideal ao real, dentro de um 

processo cíclico e diacrônico e prognóstico contínuo. É 

essa a resposta que cabe à educação dar ao espaço sócio 

histórico epistemológico e cultural que ela está inserida. 

Assim, Freire (1996) nos diz sobre a raiz da educação e 

nos alerta para a constante formação do ser e a não 

neutralidade da educação em Pedagogia da Autonomia.   

 

A raiz mais profunda da politicidade da 

educação se acha na educabilidade mesma 

do ser humano, que se funda na sua 

natureza inacabada e da qual se tornou 

consciente. Inacabado e consciente de seu 

inacabamento histórico, necessariamente 

o ser humano se faria um ser ético, um ser 

de opção, de decisão. Um ser ligado a 

interesses e em relação aos quais tanto 

pode manter-se fiel à eticidade quanto 

pode transgredi-la. É exatamente porque 

nos tornamos éticos que se criou para nós 

a probabilidade, como afirmei antes, de 

violar a ética (FREIRE, 1996, p. 42). 

 

Tratando de uma sociedade jovem, vale ressaltar 

que esses poderes sempre obedeceram a ordem dos 

fatores, econômicos políticos hereditários. Contudo, o 

indivíduo é dotado de faculdades mentais presas à gênese 

do homem quanto ao ser. Implica-se dizer que ele é desde 

a sua gênese um ser submetido a outro ser, e isso, desde o 
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ser primitivo à sociedade moderna, nas relações mais 

intimas às adversas. 

 

Se o princípio de Nirvana é à base do 

princípio de prazer, então a necessidade 

de morte aparece sob uma luz 

inteiramente nova. O instinto de morte é 

destrutividade não pelo mero interesse 

destrutivo, mas pelo alivio de tensão. A 

descida para a morte é uma fuga 

inconsciente à dor e às carências vitais. É 

uma expressão da eterna luta contra o 

sofrimento e a repressão. E o próprio 

instinto de morte parece ser afetado pelas 

mudanças históricas que influem nessa 

luta (MARCUSE, 1975, pág. 47). 

 

A luta à busca de transformação e da conquista 

leva o indivíduo ao prazer, e essa conquista tão sonhada 

faz parte de uma luta eterna, pois aquele que era reprimido 

pelos instintos (indivíduos) passa a ser pelo sistema que 

atende ao poder político. Assim, se antes era uma opressão 

subjetivamente id/ego/superego, hoje foi substituída pelo 

sistema social, no qual o homem faz parte, que exerce essa 

opressão. Opressão essa que dependente do nível de 

criticidade, ele não consegue detectar nem analisar, outras 

ocorrem diretamente. O comportamento do homem como 

ator social são inseparáveis, o homem enquanto ser 

individual e enquanto ser social.  Implica dizer que ocorre 

uma exteriorização de comportamentos. Contudo, quando 

se fala em sistemas, seja em qual for o entendimento, ele 

ajusta-se à realidade e as mudanças quando ocorrem, e se 

ocorrem dão-se para servir-lhe à sua própria acomodação. 
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E é nesse processo de acomodação que será reprimido 

qualquer impulso que não atenda seus interesses. 

Assim, o sistema é capaz de tudo para controlar e 

massificar o povo, onde esse processo dá-se 

historicamente, e vem se propagando de geração a 

geração, e o homem não consegue se libertar e nem 

desverticalizar as relações de diminuição da espécie 

humana. Como afirma Paulo Freire, em Pedagogia da 

Autonomia. 

 

É preciso deixar claro que a transgressão 

da eticidade jamais pode ser vista ou 

entendida como virtude, mas como 

ruptura com a decência. O que quero dizer 

é o seguinte: que alguém se torne 

machista, racista, classista, sei lá o quê, 

mas se assuma como transgressor da 

natureza humana. Não me venha com 

justificativas genéticas, sociológicas ou 

históricas ou filosóficas para explicar a 

superioridade da branquitude sobre a 

negritude, dos homens sobre as mulheres, 

dos patrões sobre s empregados. Qualquer 

discriminação é imoral e lutar contra ela é 

um dever por mais que se reconheça a 

força dos condicionamentos a enfrentar 

(FREIRE, 1996, p. 25). 

 

É nessa concepção colocada por Freire que se 

deve analisar as relações educacionais propostas pelo 

governo, sabendo que o mesmo está para o capital assim 

como o capital está para o poder político, um agregado ao 

outro como parte de uma mesma moeda. Poder político 

versus poder capital. Assim, o poder capital busca destruir, 

aniquilar, isolar, neutralizar qualquer ação que se oponha a 
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seus ideais, passando o poder político a criar mecanismos 

que venham servir ao capital na sua concepção unicamente 

lucrativa, tendo o dinheiro como seu único Deus. Assim, 

para esse sistema a única coisa que importa é o seu próprio 

poder a serviço do seu bem-estar, fato que o leva a perder-

se dentro da ambição do ter. 

É nessa concepção de ter que ele busca 

neutralizar qualquer ação política educacional que venha 

contradizer e reverter esse sistema diante da maldade que 

causa ao homem na essência do seu ser, capaz de 

converter o homem ao estado de “coisa”, como afirma 

Paulo Freire em Pedagogia do Oprimido “Se a 

humanização dos oprimidos é subversão, sua liberdade 

também o é. Daí a necessidade de seu constante controle. 

E, quanto mais controlam os oprimidos, mais se 

transformam em coisa, em algo que é como se fosse 

inanimado” 1970 (p.26). É para dar uma resposta 

subversiva a essa relação capitalista que se deve fomentar 

a educação. 

 

2.1.3 Análise sociopsicológica a respeito da submissão do 

professor de Atalaia na ótica de Marcuse 

 

Na formação do ser social, assim como no ser 

individual, o homem sofre influência, que vai da gênese 

nos aspectos intrínsecos à formação genética e influências 

sociais, culturais racial e econômicas, onde toda essa gama 

de quesitos irão se propagar na sua consciência, 

solidificando o comportamento do indivíduo, pois aquilo 

que foi implantado pela família e sociedade passa a fazer 
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parte e, ao mesmo tempo, assume o comando da 

consciência do ser. Dessa forma, a sociedade vem se 

comportando desde a sociedade primitiva à civilizada, 

implantando e produzindo no homem o medo, inibindo 

toda a liberdade instintiva. Assim, o homem é um ser 

oprimido na sua própria subjetividade orgânica, deixando-

o fragilizado. De maneira que a sociedade moderna se 

apropria da fragilidade instintiva orgânica e cria artefatos 

que reforça organicamente sentimentos que levam o 

homem a um estado de maior fragilidade.   

Eis aí a resposta para compreender o 

comportamento das pessoas na sociedade, ou como parte 

de uma classe social, elemento de uma entidade classista, 

etc. Logo, no plano subjetivo o homem carrega na sua 

gênese psíquica a subordinação, a opressão, que são 

transportadas por meio de instituições sociais como 

família, escola e nas demais relações sociais. A respeito, 

Marcuse (1975) afirma: 

 

Qualquer forma do princípio de realidade 

exige um considerável grau e âmbito de 

controle repressivo sobre os instintos, as 

instituições históricas específicas do 

princípio de realidade e os interesses 

específicos de dominação introduzem 

controles adicionais acima e além dos 

impensáveis à associação civilizada 

humana. Esses controles adicionais, 

gerados pelas instituições especificas de 

dominação, receberam de nós o nome de 

mais-repressão (MARCUSE, 1975, p. 52). 
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O homem na sua gênese já se constitui em um 

indivíduo em conflitos internos de opressor e oprimido 

determinado por meios de conceitos institucionais e 

princípios familiares, desde a sociedade primitiva, e vem 

se estendendo à sociedade civilizada. Assim, não é difícil  

compreender que o homem, na sua gênese biológica-

psicológica, é um ser antítico entre mundo real x ideal, 

onde esse jogo extrapola o mundo subjetivo, tornando-se a 

chave do comando, para dar-se início a vida em sociedade, 

onde essa tem sua organização primária nos preceitos 

patriarcais, desenvolvendo-se e ganhando um caráter 

universal, assim “toda a civilização tem sido uma 

dominação organizada, e que o desenvolvimento histórico 

adquire a dignidade e a necessidade de um 

desenvolvimento biológico universal” (MARCUSE, 1972, 

p. 50-51). 

Seja qual for a sociedade, primitiva ou civilizada, 

seja em sociedade onde o trabalho é operante a todos, seja 

onde o trabalho é para apenas uma parcela, toda sociedade 

tem normas próprias para seu autocontrole. A respeito, 

Freire (1967) faz a seguinte analise: 

 

Do ponto de vista das elites, a questão se 

apresenta de modo claro: trata-se de 

acomodar as classes populares 

emergentes, domesticá-las em algum 

esquema de poder ao gosto das classes 

dominantes. Se já não é possível aquela 

mesma docilidade tradicional, se já não é 

possível contar com sua ausência, torna-se 

indispensável manipulá-las de modo a que 

sirvam aos interesses dominantes e não 
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passem dos limites (FREIRE, 1967, p. 

17). 

 

Assim a classe trabalhadora vive sendo vigiada 

pela elite dominante, que no seu processo histórico 

escravo era vigiada pelo feitor diretamente e pelo dono 

indiretamente, essa figura de feitor no transcorrer do 

tempo apenas mudou de nome, pois a figura do senhor de 

escravo passou a ser a elite dominante. Durante toda a sua 

existência, a classe trabalhadora vive sob o olhar da classe 

dominante. 

Contudo, o que chama atenção é a sociedade 

moderna, onde os atos de repressão vão além dos seus 

próprios limites dentro do mesmo universo-país, pois as 

esferas sociais aproveitam a demissão das leis para 

ampliar o grau de repressão, sendo uma exclusão de 

direitos, que vai adequando, apropriando-se do 

neoliberalismo para aplicar mais e mais repressão.  

O homem enquanto vivia em harmonia com a 

natureza, retirando dela o suficiente para suprir as 

necessidades básicas, estava bem, o problema se dá 

quando ele toma consciência que pode transformá-la à 

busca de satisfação. É quando ela passa ser fonte geradora 

de prazer. Foi a partir desse momento que ele desenvolve 

uma sede insaciável de dominação, passando a fazer uso 

dos instintos repressivos em busca constante de satisfação, 

prazer e status. Assim, esses estão intrinsicamente 

interligados aos princípios de satisfação do “eu” no auto 

dominação com geradora de prazer, onde tal prazer 

transcende as relações instintivas psicológicas às 

dominações externas do homem com a natureza, do 
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homem com os demais animais, do homem com o homem. 

Como diz Marcuse (1975): 

 

O poder de restringir e orientar os 

impulsos instintivos, de transformar as 

necessidades biológicas em necessidades 

e desejos individuais, em vez de reduzir, 

aumenta a gratificação: a “mediatização” 

da natureza, a ruptura de sua compulsão, é 

a forma humana do princípio de prazer. 

Tais restrições dos instintos podem ter 

sido primeiro impostas pela carência e 

pela prolongada dependência do animal 

humano, mas tornaram-se depois um 

privilégio e distinção do homem, que o 

habilitaram a transformar a necessidade 

cega de satisfação de uma carência numa 

gratificação desejada (MARCUSE, 1975, 

p. 53). 

 

Marcuse levanta hipóteses do princípio de prazer 

como um estado de satisfação que se converte em um 

estado de ambição e de dominação do homem sobre o 

homem e do mundo (sociedade na qual está inserido). 

Sendo domínio das suas faculdades mentais e o 

entendimento dos mesmos princípios para dominação e 

aniquilação de ações contrarias. 

Assim, a repressão é um instrumento letal, 

impedindo no oprimido os instintos revoltosos onde essa 

repressão age de forma própria. Contudo, obedecendo ao 

contexto sociocultural e histórico, onde está sendo 

operado. E essa ou essas ação-ações não tem limite, indo 
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do amedrontamento psíquico a castigos físicos, à morte de 

um indivíduo, ou a um grupo de indivíduos. 

 

Entretanto todo o progresso da civilização 

só se torna possível mediante a 

transformação e a utilização do instinto de 

morte e seus derivativos. O desvio da 

destrutividade primária do ego para o 

mundo externo alimenta o progresso 

tecnológico; e o uso do instinto de morte 

para a formação do superego realiza a 

submissão punitiva do ego de prazer ao 

princípio de realidade, assim como 

assegura a moralidade civilizada 

(MARCUSE, 1975, p. 63). 

 

Sabendo-se que nessa relação opressão/oprimido, 

o homem carrega etimologicamente durante a gênese à 

atualidade, como algo nato do homem enquanto ser único 

capaz de modificar a natureza para sua acomodação e 

satisfação, transbordando o mundo do eu para o mundo do 

ser social, como Marcuse (1975) nos explica: “se o id é 

oprimido pelo ego sendo o primeiro mundo ideal; segundo 

mundo real e que o ego é reprodutor dos conceitos, 

vontade do julgamento do superego” onde esse por sua 

vez reproduz os paradigmas pragmáticos das convenções 

sociais. Sabe-se que a lei é uma convenção social 

formulada, promulgada e outorgada pela classe opressora, 

encontrando-se nela, dentro do seu bojo, o comportamento 

que as pessoas (sociedade) devem seguir. No caso do ser 

oprimido, explica-se pela formação social do trabalho, que 

aqui no Brasil sempre esteve ligado à etnia brasileira, de 

sociedade escravocrata, que carrega os cromossomos do 
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opressor e do oprimido; porém o cromossomo do opressor, 

historicamente falando, é o da raça branca. E do oprimido 

é o da raça negra, cuja herança passou para o mestiço, que 

são os trabalhadores de hoje. 

 

Ao longo de toda a história documentada 

da civilização, a coação instintiva imposta 

pela escassez foi intensificada por 

coações impostas pela distribuição 

hierárquica da escassez e do trabalho; o 

interesse de dominação adicionou mais-

repressão à organização dos instintos, sob 

o princípio de realidade. O princípio de 

prazer foi destronado não só porque 

militava contra o progresso na civilização, 

mas também porque militava contra a 

civilização cujo progresso perpetua a 

dominação e o trabalho esforçado e 

penoso. O medo de uma revolta entre os 

oprimidos converte-se, então, num motivo 

para uma regulamentação ainda mais 

rigorosa (MARCUSE, 1975, p. 54). 

 

Nesse momento o mais importante não é saber 

como se deu ao trabalho na história da humanidade. O 

importante é saber que ele se desenvolveu, servindo a 

interesses individuais e não à coletividade, e sim para 

satisfazer os interesses de um grupo de indivíduos, onde 

tal grupo promove educação reacionária aos seus 

servidores, de forma que impossibilite qualquer ação 

revolucionária que venha provavelmente lhe incomodar a 

zona de conforto. Assim, pode-se entender porque a nossa 

sociedade vem sendo comandada por um mesmo grupo 

durante a sua história. Daí a necessidade de se promover 

saberes verdadeiros, que relatem o passado e o presente, 



- 102 - 

articulando um ao outro, onde o passado explique o 

presente, e esse sirva à transformação do trabalhador 

brasileiro na perspectiva de ser, ser crítico do seu processo 

histórico, onde ele seja ator sujeito e não mero objeto de 

produção e reprodução da mesmice. Fazendo-se 

necessário um pensar diferente, e para pensar diferente, 

precisa-se de uma educação diferente, precisa-se de 

posturas diferentes dos professores e educadores. 

Professor seja mais professor, educador seja mais 

educador, e ambos deixem de ser “tios”.  

A educação deve promover na criança ações 

proporcionadoras da criticidade, dando-lhe a liberdade de 

expressar a sua subjetividade; contudo, nessa perspectiva 

de educação, o educador deve ter o domínio das situações, 

de tal modo que não jugue a criança de modo opressivo, 

que venha reprimir, e, sim, que o educador detenha 

conhecimentos e saberes capazes de promover uma 

educação libertadora. 

 

Ensinar não é transferir conhecimento, 

mas criar as possibilidades para a sua 

produção ou a sua construção. ” [...] “me 

considero como um paciente que recebe 

os conhecimentos- conteúdos-acumulados 

pelo sujeito de sabe e que são a mim 

transferidos. Nesta forma de compreender 

e de viver o processo formador, eu, objeto 

agora, terei a possibilidade, amanhã, de 

me tornar o falso sujeito da “formação” 

do futuro objeto de meu ato formador. ” 

[...] “quem forma se forma e reforma ao 

formar e quem é formado forma-se e 

forma ao ser formado. ” [...] “quem ensina 

aprende ao ensinar e quem aprende ensina 
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ao aprender. ” [...] “homem e da mulher 

como seres históricos e inacabados 

(FREIRE, 1996, p. 12). 

 

Historicamente, a educação da classe 

trabalhadora brasileira sempre foi de servidão e não de 

transformação, aonde o ensino bancário vem prevalecendo 

no transcorrer da História. Contudo, o mundo global o 

(universo terrestre) urge por um novo homem. Um homem 

que saiba o valor do homem enquanto ser, e que esse faz 

parte de um nicho que precisa ser preservado, 

verdadeiramente, e não no mundo de faz de conta. Porém, 

não se pode pensar em um novo homem, fazendo uso de 

práticas educacionais racionarias e reacionárias. Assim, a 

educação precisa ser viva, real, concreta, com mais 

interrogações. Esse modelo não tem que prevalecer apenas 

na universidade, ou apenas no ensino médio, ou apenas no 

fundamental, deve iniciar no berçário, e perpetuar todo o 

processo educacional do homem. Fato que levará a criança 

a refletir de modo que possa construir um senso crítico 

sobre o mundo que lhe rodeia, conduzindo-a a 

transformações do seu próprio mundo e da sociedade em 

que está inserida, em um espaço humanizado, onde o 

futuro homem dê valor igual aos atos de construir e de 

preservar, onde essas duas ações superem as atividades de 

destruir. 

 

Faz parte igualmente do pensar certo a 

rejeição mais decidida a qualquer forma 

de discriminação. A prática 

preconceituosa de raça, de classe, de 

gênero ofende a substantividade do ser 
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humano e nega radicalmente a 

democracia. ” [...] “A grande tarefa do 

sujeito que pensa certo não é transferir, 

depositar, oferecer, doar ao outro, tomado 

como paciente de seu pensar, a 

inteligibilidade das coisas, dos fatos, dos 

conceitos. A tarefa coerente do educador 

que pensa certo são, exercendo como ser 

humano a irrecusável prática de inteligir, 

desafiar o educando com quem se 

comunica e a quem comunica, produzir 

sua compreensão do que vem sendo 

comunicado. ” [...] “Não é possível a 

assunção que o sujeito faz de si numa 

certa forma de estar sendo sem a 

disponibilidade para mudar. Para mudar e 

de cujo processo se faz necessariamente 

sujeito também. (MARCUSE, 1975, p. 

17-18). 

 

É essa a explicação científica que nos leva a 

compreender o comportamento do professor/educador 

atalaiense, diante das ações governamentais, também, 

ajuda na compreensão do professor educador como um ser 

submisso ao sistema político educacional. E do ser ator de 

seus espaços no mundo em que atua, levando em 

consideração, o contexto sociocultural desses educadores, 

buscar descobrir as origens destes docentes e de todos 

envolvidos no processo educativo é o primeiro passo para 

saber a razão de tanta passividade em aceitar e calar diante 

das forças opressoras, e do fato de se deixar ser levado por 

poucos privilégios que se dá no universo individual de 

classe. Como lembra Marcuse (1975): 

 

Os princípios morais “que a criança 

absorve através das pessoas responsáveis 
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por sua criação, durante os primeiros anos 

de vida”, refletem “certos ecos 

filogenéticos do homem primitivo”. A 

civilização é ainda determinada por sua 

herança arcaica, e essa herança, afirma 

Freud, inclui “não só disposições, mas 

também conteúdos ideacionais, vestígios 

de memória das experiências de gerações 

anteriores. ” [...] “Essa concepção reveste-

se de implicações de extraordinário 

alcance para o método e a substancia da 

ciência social. Na medida em que a 

Psicologia rasga o véu ideológico e 

descreve a construção da personalidade, é 

levada a dissolver o indivíduo: sua 

personalidade autônoma surge-nos como 

a manifestação congelada da repressão 

geral da humanidade. A autoconsciência e 

a razão, que conquistaram e deram forma 

ao mundo histórico, fizeram-no à imagem 

e semelhança da repressão, interna e 

externa (MARCUSE, 1975, p. 67). 

 

Por outro lado, sabe-se que no plano individual o 

homem está preso à submissão do próprio ser (eu), fato 

que o leva a exteriorização da submissão, levando ao 

plano sócio coletivo. Entender o contexto sócio cultural e 

histórico é primordial para se promover uma educação 

libertadora e crítica, sendo o educador protagonista de 

seres, pois é diante desse confronto do indivíduo com o 

saber que o professor vai extrapolar o seu mundo oculto e 

irá confrontar com o exterior, fato que provocará um 

desequilíbrio. Porém o professor irá se encontrar diante do 

seu mundo interior. É nesse plano que se entende que há 

uma necessidade de promover uma educação voltada para 
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a classe trabalhadora, onde os personagens atores deverão 

ser provocadores reais de revoluções. 

 

Não nos reporta à imagem de um paraíso 

que o homem perdeu em castigo de seu 

pecado contra Deus, mas ao domínio do 

homem pelo homem, estabelecido por um 

pai-déspota sumamente terreno e 

perpetuado pela rebelião malograda e 

incompleta contra ele. O “pecado 

original” foi contra o homem e não foi 

pecado, porque foi cometido contra um 

que era, ele próprio culpado. É essa 

hipótese filogenética revela que a 

civilização madura está ainda 

condicionada pela imaturidade mental 

arcaica. A memória de impulsos e feitos 

pré-históricos continua assediando a 

civilização: o material reprimido retorna, 

e o indivíduo ainda é castigado por 

impulsos que foram dominados há muito 

tempo e feitos que há muito se 

resolveram. (MARCUSE, 1975, p. 69). 

 

Precisa-se saber que a educação recebida pelos 

atuais atores foi uma educação opressora, sob o olhar do 

mais forte, como punição, castigo, negar direitos, ou seja, 

tudo sobre a ótica da dominante “educação bancária”, e 

nesse contexto educacional o professor não é o mais forte, 

ilusoriamente, alienadamente, ele pode até achar que é, 

mas é apenas robô para formar robôs. E dentro dessa 

perspectiva, o docente torna-se um mero reprodutor de 

modelos educacionais robóticos. Daí a necessidade de 

recusar o ensino bancário, que apesar de tantos 

questionamentos, se mantém mais do que nunca tão vivo 

na sociedade atual. Nele, o homem só age 
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egocentricamente com uma única visão ter/poder, servindo 

de modelo para aqueles que não os têm e não podem. 

Onde aqueles para manter o ter/poder são capazes de tudo, 

sendo o próprio sistema capitalista materializado no 

homem. 

 

2.2 Relação sociopsicológica do poder político com o educador 

(com a educação) sob a ótica de Marcuse 

 

Assim como Freud usou o princípio de Édipo 

para explicar através dos instintos o sentimento de culpa, o 

poder político (governo) faz uso desse mesmo princípio 

para implantar nas relações sociais, especialmente na 

educação (professores/educadores), esse sentimento, 

levando os envolvidos no processo educativo a 

autopenalização, seja no fracasso escolar dos seus alunos, 

seja nas relações sociais de classe, conduzindo os 

servidores à renúncia ou à acomodação, como explica 

Marcuse (1975), em Eros e Civilização: 

 

E à medida que o pai é multiplicado, 

suplementado e substituído pelas 

autoridades da sociedade, à medida que as 

proibições e inibições se propagam, o 

mesmo ocorre com o impulso agressivo e 

seus objetos. E, concomitantemente, 

cresce, por parte da sociedade, a 

necessidade de fortalecimento de suas 

defesas a necessidade de reforçar o 

sentimento de culpa”. [...] “Como a 

cultura obedece a um impulso erótico 

interior que a manda unir a humanidade 

numa massa estreitamente interligada, tal 

finalidade só pode ser conseguida por 
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meio de sua vigilância para que um 

sentimento sempre crescente de culpa seja 

fomentado (MARCUSE, 1975, p. 84). 

 

Tal explicação nos leva a entender as colocações 

que são feitas pelos governantes através da mídia, nos 

momentos de greve, que as condições precárias da 

educação, que o índice de reprovação, a não aquisição de 

saberes que leve o aluno ao sucesso, é tudo devido ao 

professor, isso no universo político social e no universo 

pedagógico. Também ocorre na mesma forma embutindo 

remorso nos educadores que não têm, infelizmente, o 

senso crítico aguçado, sem a devida formação ideológica 

consistente, capaz de suportar absurdos ataques e 

acusações, deixando-se levar à proporção que as 

autoridades governantes fazem uso desses recursos. 

Nesta dinâmica dicotômica, dos debates entre 

entidade classista e falácia dos governantes, deve ser feita 

observações e refletir sob a gênese desse professores e 

educadores de Atalaia, como eles se fizeram professores? 

De que tipo de sociedade deriva a atual conjuntura sócio 

política? É importante saber em qual contexto deu-se a 

formação dos atores da educação de Atalaia, por escolha 

ou por opção, ou ausência de opção, quais os tipos de 

trabalho eram proporcionados? E quais os tipos são 

proporcionados à classe trabalhadora? Marcuse (1975) faz 

as seguintes observações sobre o trabalho. 

 

Em primeiro lugar, nem todo trabalho 

envolve dessexualização, nem todo 

trabalho é desagradável, é renúncia. 

Segundo, as inibições impostas pela 
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cultura também afetam e, talvez, afetem 

mesmo principalmente os derivativos do 

instinto de morte: os impulsos de 

agressividade e destruição. A este 

respeito, pelo menos, a inibição cultural 

contribuiria para a força de Eros. Além 

disso, o próprio trabalho na civilização é, 

em grande medida, uma utilização social 

dos impulsos agressivos e é, portanto, 

trabalho a serviço de Eros. ” [...] “O 

trabalho que criou e ampliou a base 

material da civilização foi principalmente 

labuta, trabalho alienado, penoso e 

desagradável e ainda é. O desempenho de 

tal trabalho dificilmente gratifica as 

necessidades e inclinações individuais. 

Foi imposto ao homem pela necessidade e 

forças brutais; se o trabalho alienado tem 

algo a ver com Eros, deve ser de um 

modo bastante indireto e com um Eros 

consideravelmente sublimado e debilitado 

(MARCUSE, 1975, p. 87, 88). 

 

Nessa análise feita por Marcuse (1975), deve-se 

compreender e saber que tanto a elite detentora do poder 

quanto a atual classe trabalhadora em educação deriva de 

uma sociedade patriarcal paternalista, mesmo vivendo em 

mundos opostos, onde a gênese dessa sociedade é a 

sociedade escravocrata, uma na condição de senhores de 

escravos e a outra na condição de escravos, que na sua 

evolução irrevolucionária’, passou a condição de senhor 

de engenho, dos coronéis, latifundiários e fazendeiros. 

Enquanto aquela passou de escravos, a ser trabalhadores 

escravos, a ser trabalhadores alienados submissos ao poder 

e as condições de trabalho que sempre lhe foram impostas. 

Onde essa imposição de trabalho deu-se e dá-se no plano 
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material, ao ideal de viver para o trabalho; fato que 

impediu, bloqueou a reflexão sobre as condições de 

trabalho que o homem está submetido. Nesse sentido, qual 

a participação de ser sujeito da execução do trabalho 

docente em Atalaia. Marcuse (1975) reforça toda essa 

ideia. 

 

A verdadeira liberdade está só na ideia. 

Assim, a libertação é um evento 

espiritual. A dialética de Hegel mantém-

se dentro do quadro fixado pelo princípio 

estabelecido. ” [...] “Entre o princípio e o 

fim está o desenvolvimento da razão 

como lógica da dominação -  o progresso 

pela alienação. A libertação do reprimido 

é sustada -  na ideia e no ideal. ” [...]  

No sentido da renúncia produtiva que fez 

os homens escravos de seu trabalho e 

inimigos de sua própria gratificação”. [...] 

“a própria vontade é ainda escrava”. [...] 

“com a sua crescente utilização social, o 

progresso tornou-se, necessariamente, 

uma repressão progressiva. Nesse 

caminho não existe alternativa; e 

nenhuma liberdade espiritual e 

transcendente pode compensar os 

alicerces repressivos da cultura. As 

“feridas do espirito”, se acaso se curam, 

deixam cicatrizes, de fato. O passado 

torna-se senhor do presente e a vida um 

tributo à morte (MARCUSE, 1975, p. 

113, 114). 

 

Marcuse faz importantes revelações 

antropológicas, etimológicas, epistemológicas e política 

que norteia a compreensão do comportamento dos atores 

(professor/educador) da educação contemporânea, da 
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ausência de participação em aceitação, omissão, assim 

como já foi colocado, esse é o produto da educação 

bancária, servindo de instrumento para manutenção, 

continuação desses fatores de limitação e diminuição do 

homem. 

Contudo, atualmente há casos isolados que já 

transcenderam essas condições de trabalho, onde existe 

prazer e reflexão, criticidade, inovação na prática da 

atividade docente, como também se encontra essas 

características nos professores em fase de aposentadoria, 

porém com menor frequência. 

Nesse ínterim, deve-se fazer uma análise de como 

e de que forma esses professores se fizeram professores, 

sabendo que ser professor-educador é um trabalho, e que a 

escolha dessa profissão, na maioria das vezes, não foi por 

escolha, porém por opção, é também fator que leva o 

professor a ver seu trabalho como algo penoso, labuta, 

desagradável. Fato que forma o educador um ser 

desvinculado do ser transformador e formador de mundos, 

ou seja, trabalhador infeliz na sua profissão, isso ocorre 

simplesmente, pelo ato de ele ter sido formado como mero 

objeto participante, e não se ter encontrado na profissão 

durante a sua carreira acadêmica, em outros, pela própria 

fragilidade dos cursos (faculdades). E quando falamos nos 

professores de Atalaia, eles tiveram a conclusão do curso 

superior tardia. Assim, a maioria assume o papel de mero 

objeto participante no processo de construção e 

reconstrução de mundos. 
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2.3 Educação como instrumento de liberdade e transformação 

do eu e do mundo na construção da democracia 

 

Cabe à educação proporcionar condições voltadas 

aos princípios de liberdade, pois ela deverá ser o caminho 

para se alcançar a liberdade plena, contudo, sabe-se que a 

liberdade plena é uma utopia colocada pelo próprio 

homem e que a educação serve de sustentação, tentáculo 

da sociedade, servindo de manutenção. Ou assumindo um 

aspecto revolucionário capaz de provocar transformações 

de dentro para fora, no homem, e consequentemente no 

espaço social a que está inserido. 

Sabendo que a hermenêutica da educação deve 

ser de cunho universal e não algo pertinente à 

subjetividade de professor A ou B, que deve ser uma 

bandeira levantada por todos envolvidos no processo geo-

histórico-político-social-cultural dos seus atores 

(professor-educando-educador). Onde esses atores possam 

manifestar-se diante das ações de repressão, e mais 

repressão imposta pelos opressores e pelo estado, portanto, 

cada modelo de governo traz no seu programa um 

processo opressivo oculto, que é preciso ser desmitificado, 

e essa responsabilidade de desmitificar é do professor, 

cabendo-lhe a criticidade de se posicionar a favor ou 

contra. Assim, Marcuse (1975) nos faz o seguinte 

comentário: 

 

O desenvolvimento de um sistema 

hierárquico de trabalho social não só 

racionaliza a dominação, mas também 

“contém” a rebelião contra a dominação. 
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No nível individual, a revolta primordial 

está contida na estrutura do conflito 

normal de Édipo. No nível social, às 

rebeliões e revoluções recorrente 

seguiram-se as contrarrevoluções e 

restaurações. Das revoltas de escravos no 

mundo antigo à revolução social do nosso 

tempo, a luta dos oprimidos terminou no 

estabelecimento de um novo e “melhor” 

sistema de dominação; o progresso teve 

lugar através de um aperfeiçoamento da 

cadeia de controle. Cada revolução foi 

esforço consciente para substituir um 

grupo dominante por outro; mas cada 

revolução desencadeou também forças 

que “ultrapassaram a meta”, que lutaram 

pela abolição da dominação e da 

exploração. (MARCUSE, 1975, p. 92). 

 

Diante de toda essa dinâmica de eficiência do 

trabalho como mecanismo de dominação e manipulação 

do homem, a educação passa a ser para o Estado, é o 

instrumento usado para controlar a sua estabilidade e o seu 

modelo de gerenciar, governar, doutrinar. Cabe ao 

professor ter a criticidade para ver por dentro, fazer uma 

análise filosófica da conjuntura em que está se dando a 

operacionalidade de governo. 

Assim, a educação passa a ser elemento que 

promoverá nos seus atores ações capazes de promover o 

desenvolvimento da criticidade de um povo. Levando-o a 

condição de sair de massa a povo; capaz de se encontrar e 

desencontrar, de desiquilibrar e equilibrar, de unir e 

desunir, de unificar e de se espalhar, de construir e 

reconstruir sua história, de confortar e desconfortar, ou 

seja, ela deve ser a inquietude do homem diante do 
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homem enquanto universo individual ao modelo de 

sociedade que se está inserido, assim, em cada rebelião 

cometida pelo homem ele dá um passo significativo à 

liberdade, quanto mais quebrar as algemas individuais e 

sociais mais o homem configura a democratização da 

sociedade. Pode-se acrescentar e reforçar o que foi 

exposto com Marcuse (1975). 

 

A cultura da civilização industrial 

converteu o organismo humano num 

instrumento cada vez mais sensível, 

diferenciado e permutável, e criou uma 

riqueza social suficientemente grande 

para transformar esse instrumento num 

fim em si mesmo. Os recursos existentes e 

disponíveis facilitam uma transformação 

qualitativa nas necessidades humanas [...] 

(MARCUSE, 1975, p. 92). 

 

Porém o que está em jogo é o poder do opressor 

massacrando cada vez mais a classe trabalhadora, levando-

a ao estado de redução e diminuição. A tecnologia que 

deveria ser para o bem-estar da coletividade, preservação 

do homem e da natureza, beneficiar a vida, não só do 

homem, mas de todas as espécies existentes no planeta 

terra, é usada, contrariamente, servindo ao poder político e 

ao capital com a ostentação e maior poder de repressão. 

 

A civilização tem de se defender contra o 

espectro de um mundo que possa ser livre. 

Se a sociedade não pode usar a sua 

crescente produtividade para reduzir a 

repressão (pois tal uso subverteria a 

hierarquia do status quo), então a 

produtividade deve ser voltada contra os 
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indivíduos; torna-se um instrumento de 

controle universal. O totalitarismo 

propagou-se nos tempos mais recentes da 

civilização industrial sempre que os 

interesses de dominação prevaleceram 

sobre os de produtividade, chamando a si 

e desviando suas potencialidades. O povo 

tinha de ser mantido num estado de 

permanente mobilização interna e externa. 

A racionalidade da dominação progrediu 

a um ponto tal que ameaçou invalidar 

seus próprios alicerces; portanto, tem de 

ser reafirmada de um modo mais efetivo 

que nunca (MARCUSE, 1975, p. 94). 

 

Diante dessa colocação feita por Marcuse, 

reforça-se a necessidade de um homem consciente do seu 

inacabamento, da sua necessidade de inovação, da sua 

necessidade de constante mutação, porém para atingir esse 

modelo transitável de homem, é preciso, primeiramente, 

que ele venha de um sistema educacional com essas 

mesmas características transcendentais, colocando o ser 

em posição de destaque, em constante análise crítica da 

conjuntura social-política do homem como ser sujeito do 

seu espaço geo-histórico. 

Contudo, a educação deve ter no seu bojo 

características inovadoras capazes de dar diversas 

respostas a um único impulso, dentro de um grau elevado 

de criticidade, pois se o processo repressivo está em 

constante mutação e inovação, faz-se necessário que a 

educação se propague com as mesmas características 

inovadoras, uma vez que o opressor se fortalece no próprio 

ato, onde o organismo opressor seja cada vez mais forte, a 

fim de manter a ordem das coisas e dos fatores, e na 
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medida em que condiciona todo o poder tecnológico para 

mais repressão e opressão. Mezáros adverte. 

 

Esperar da sociedade mercantilizada uma 

sanção ativa -ou mesmo mera tolerância- 

de um mandato que estimule as 

instituições de educação formal a abraçar 

plenamente a grande tarefa histórica do 

nosso tempo, ou seja, a tarefa de romper 

com a lógica do capital no interesse da 

sobrevivência humana, seria um milagre 

monumental (MÉSZÁROS, 2008, p. 45) 

 

A única arma capaz de combater essa repressão 

organizacional é o desenvolvimento da massa alienada à 

condição de povo pensante, conhecedor de direito e 

deveres, aberto ao debate pronto para inovação, capaz de 

entender a turbulência das mudanças que são de 

fundamental importância no processo evolutivo do homem 

e da sociedade. A criticidade é o fomento da liberdade no 

plano individual ao plano social. 

Levando em consideração que o homem passa a 

maior parte das suas horas trabalhando, convertendo 

energia bruta em riqueza, onde essa riqueza não é 

desfrutada pelos que produzem, e nem tão pouco gozam 

da sua produção, faz-se necessário parar para pensar o 

modelo educacional em que a educação do povo está se 

dando, e nessa dinâmica a escola é apenas o espaço de 

reprodução social. 
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2.4 Educação e a tomada da consciência da classe em Atalaia 

 

A educação deve ser o instrumento da 

transformação pragmática de modelo social existente, é 

preciso que a educação vá além do mundo individual e 

estenda-se ao social, desenvolver o ser que seja sujeito das 

suas ações e do espaço social, classe social a que está 

inserido. O professor deve tomar posse da consciência de 

classe para promover em seus pares e discentes 

possibilidades reais de mudanças coletivas, onde essas 

mudanças não sejam apenas joguetes, mas que sejam um 

reencontro depois do desencontro, algo construído por 

meio de processo democrático. Como afirma Marx e 

Engels: 

 

A teoria materialista da mudança das 

circunstâncias e da educação esquece que 

as circunstâncias fazem mudar os homens 

e que o educador necessita, por sua vez, 

ser educado. Tem, portanto, que distinguir 

na sociedade duas partes, uma das quais 

colocada acima dela (MARX; ENGELS, 

2011, p. 41). 

 

Faz-se necessário promover a criticidade e o 

caminho que provocará a mudança de olhar, saindo do 

olhar unilateral para o plurilateral, criando assim 

mecanismo de sustentação e desenvolvimento como 

elementos de combate a repressão, que a cada dia está 

mais atuante e se fortalecendo dentro da sua própria 

mutação. É para combater essa constante mutação que se 

necessita o alcance da consciência de classe, para 
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combater as atitudes opressoras em que se dão as relações 

entre as classes. E como se sabe, a educação é a estratégia 

mais significativa à transformação e formação de 

consciência, ou não. Da sua criação à atualidade, a escola 

é o espaço propício para implantar e controlar consciência 

e manter perpetuação de poder. Ela atua na fomentação de 

massificação do povo. A propósito, Marcuse (1975) nos 

faz a seguinte declaração. 

 

A responsabilidade pela organização de 

sua vida reside no todo, no ‘sistema’, a 

soma total das instituições que 

determinam, satisfaz e controla suas 

necessidades. O impulso agressivo 

mergulha no vácuo melhor, o ódio 

encontra-se com sorridentes colegas, 

atarefados concorrentes, funcionários 

obedientes, prestimosos trabalhadores 

sociais, que estão todos cumprindo seus 

deveres e são todos vítimas inocentes 

(MARCUSE, 1975, p. 98). 

 

É necessário e fundamental que o sistema venha 

atender a todos envolvidos, e não apenas as partes, como 

está ocorrendo. Mesmo sabendo que a classe trabalhadora 

está sendo afetada pelas políticas públicas e 

governamentais através de suas reformas, como: reforma 

trabalhista, terceirização, trabalhistas, previdência e 

educacional. Pelas políticas educacionais celetistas, onde 

todas essas reformas são opressoras e mais repressivas, 

exercendo uma força esmagadora sobre todos 

trabalhadores, e esses não conseguem intervir. 
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Fica claro que as instituições educacionais não 

têm no seu programa curricular suporte pedagógico e 

científico na fomentação da criticidade desses futuros 

profissionais. Um desinteresse proposital em não conceder 

saberes capazes de ir além do técnico-profissional, uma 

educação para o ter e não para o ser, levando a população 

à massificação, obediência, mansidão; a ser cordeira, ao 

ópio. E esse programa curricular não deixa de lado os 

cursos formadores de professor, não. Assim Marcuse nos 

leva a refletir sobre o mundo do ter. 

 

Em troca dos artigos que enriquecem a 

vida deles, os indivíduos vendem não só 

seu trabalho, mas também seu tempo 

livre. A vida melhor é contrabalançada 

pelo controle total sobre a vida. As 

pessoas residem em concentrações 

habitacionais e possuem automóveis 

particulares, com os quais já não podem 

escapar para um mundo diferente. Tem 

gigantes geladeiras repletas de alimentos 

congelados. Têm dúzias de jornais e 

revistas que esposam os mesmos ideais. 

Dispõe de inúmeras opções e inúmeros 

inventos que são todos da mesma espécie, 

que as matem ocupadas e distraem sua 

atenção do verdadeiro problema que é a 

consciência de que poderiam trabalhar 

menos e determinar suas próprias 

necessidades e satisfações. [...] O 

indivíduo paga com o sacrifico do seu 

tempo, de sua consciência, de seus 

sonhos; a civilização paga com o sacrifico 

de suas próprias promessas de liberdade, 

justiça e paz para todos (MARCUSE, 

1975, p. 99). 
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Os professores pela necessidade de dar a seus 

descendentes aquilo que eles não tiveram como escola 

melhor: saúde, lazer, etc., até mesmo necessidade de 

conseguir bem materiais como casa, carros e outros, 

embebecido em servir apenas o ter, cai nas armadilhas do 

sistema que é de tornar-se um ser manso, cordeiro ao 

sistema de opressão, sob pena de sofrer retalhamento por 

parte de seus superiores imediatos e do Estado. Onde 

Marcuse (1975), em Eros Civilização, nos explica: “O 

indivíduo paga com sacrifício do seu tempo, de sua 

consciência, de seus sonhos; a civilização paga com o 

sacrifício de suas próprias promessas de liberdade, justiça 

e paz para todos” (MARCUSE, 1975, p. 99). 

Fato que, muitas vezes, faz o homem calar diante 

do poder social, poder governamental, poder do patrão 

sobre o empregado, poder do escravocrata sobre o escravo. 

Assim foi o passado historicamente e literalmente falando, 

e dessa forma acontece hoje, especialmente na realidade 

de Atalaia. Marcuse (1975) nos faz um importante 

comentário sobre o homem no contexto histórico-

antropológico: 

 

A vontade ainda é prisioneira porque não 

tem poder sobre o tempo: o passado não 

só permanece por libertar, mas, 

prisioneiro, continua impedindo toda a 

libertação. A menos que o poder do tempo 

sobre a vida se desfaça e rompa, não 

poderá haver liberdade:  o fato do tempo 

não “voltar atrás” alimenta a ferida da má 

consciência; sustenta a vingança e a 

necessidade de punição, as quais, por seu 
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turno, perpetuam o passado e a angustia 

da morte (MARCUSE, 1975, p. 144). 

 

As pessoas não conseguem transcender os 

tempos, mantêm o comportamento de servidão 

independentemente do nível de estudo ou de 

intelectualidade é visível o professor com raiva do outro 

professor quando consegue algo melhor, honestamente, 

quando vê uma pessoa da classe trabalhadora se destacar 

politicamente, mesmo mantendo-se digno. É a corrupção 

transcendendo o materialismo, é a classe trabalhadora não 

acreditando na própria classe, é o professor fazer um 

discurso verdadeiro, transparente, e a própria categoria 

acreditar no falso, pois desacredita o profissional. É 

preciso liberta-se do cromossomo opressor que vem se 

mantendo organicamente e historicamente no homem, 

levando-o a um estado menor de repressão e diminuição. 

Fazendo uma análise conjuntural no governo de esquerda. 

Como afirma o mestre pernambucano Freire (1967): 

 

Tínhamos de nos convencer desta 

obviedade: uma sociedade que vinha e 

vem sofrendo alterações tão profundas e 

às vezes até bruscas e em que as 

transformações tendiam a ativar cada vez 

mais o povo em emersão, necessitava de 

uma reforma urgente e total no seu 

processo educativo. Reforma que 

atingisse a própria organização e o 

próprio trabalho educacional em outras 

instituições, ultrapassando os limites 

mesmos das estritamente pedagógicas. 

Necessitávamos de uma educação para a 

decisão, para a responsabilidade social e 

política (FREIRE, 1967, p. 88). 
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 Foi à rua pedir fora Dilma, realizando vários 

panelaços e passeatas. Manifestações foram feitas até que 

ocorresse o impeachment da presidente. Já com o seu 

sucessor, é a maior dificuldade para se fazer manifestação 

contra uma série de medidas, o que condiciona a classe 

trabalhadora trabalhar até a morte. E quando se faz, vê-se 

a dupla face da imprensa em diminuir o ato só buscando o 

lado negativo, buscando generalizar e culpar o movimento 

por algum ato de vandalismo, porém, antes não, quando a 

manifestação era contra a ex-presidenta, acontecia os 

mesmos atos, mas a imprensa não generalizava, usando o 

termo “são marginais infiltrados”, hoje é o movimento.  

É esse modelo de comportamento que se torna 

nocivo à classe docente, uma vez que estes professores se 

prestam como fiéis escudeiros contra qualquer 

manifestação de luta a busca de garantir direitos. Que 

servirá a todos, até mesmo os fiéis escudeiros do poder, 

quando se consegue. Quando não, por virtude da 

organização do estado ou da empresa, fortalece o conceito 

de alienação de vários profissionais (professores) de que 

sempre o vencedor é o mais forte. Fato que é real e que só 

vem a desagregar, desestruturar, individualizar a luta de 

classe. Fazendo “Os homens escravos de seu trabalho e 

inimigo de sua própria gratificação” (MARCUSE, 1975, p. 

114). Tudo isso dá-se devido à conjuntura sócio 

econômica defendida pela sociedade capitalista selvagem 

(neoliberalismo), onde o espaço dessa defesa é a própria 

escola.  

 



- 123 - 

2.5 Currículo: instrumento de doutrinação e manutenção do 

poder político econômico 

 

É preciso criar ações capazes de transcender o 

capital e ir ao encontro do ser sujeito, do ser humano, 

levando-o a buscar atividades que elevam o estado de 

prazer vital inerente à civilização da própria espécie 

humana. Se todo trabalho é gratificado por um salário, é 

de grande importância “vital” que esse salário seja 

suficiente, justo e merecedor de respeito. Socialmente 

falando, é preciso que o trabalhador se realize com o valor 

recebido, dando-lhe satisfação em sua realização 

profissional comparando com as demais, onde o princípio 

da isonomia seja realmente respeitado. A negação dos 

princípios de igualdade dentro de uma sociedade leva o 

trabalhador especialmente o professor, que deve ser um 

intelectual por excelência – ao desprazer 

profissionalmente.  

Uma profissão onde o piso salarial vira teto para 

reajuste arranca, nega ao professor/educador o princípio de 

satisfação instintivo de realizações profissionais, passando 

o professor a executar atividade docente apenas como 

obrigação; desprovido de qualquer sentimento de vida. E o 

pior, a conjuntura social-econômica-geográfica da 

sociedade atual leva os discentes a verem os professores 

como coitados, profissionais fracassados, etc. pois esses já 

não são mais exemplos a serem seguidos, uma vez que a 

juventude está contaminada pelo materialismo social. O 

professor já não é o espelho que deveria ser para o 

alunado, porque já não reflete mais a luz que ofusca os 
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olhos de quem o assiste. Em torno do assunto, Marcuse 

(1975) faz os seguintes comentários: 

 

Sob condições ótimas, a prevalência, na 

civilização madura, da riqueza material e 

intelectual seria tal que permitisse a 

gratificação indolor de necessidades, 

enquanto a dominação deixaria de 

obstruir sistematicamente tal gratificação. 

Nesse caso, a porção de energia instintiva 

a ser ainda desviada para o trabalho 

necessário (por seu turno, completamente 

mecanizado e racionalizado) seria tão 

pequena que uma vasta área de coerções e 

modificações repressivas, sem contarem 

mais com o apoio de forças externas, 

entraria em colapso. Consequentemente, a 

relação antagônica entre o princípio de 

prazer e o princípio de realidade alterar-

se-ia em favor do primeiro. Eros, os 

instintos de vida, seriam libertados num 

grau sem precedente. (MARCUSE, 1975, 

p. 142). 

 

Daí a necessidade de promover uma educação 

libertadora para que promova a total liberdade do 

educando, assim, faz-se necessário que o professor seja 

um ser livre e crítico, sendo capaz de promover uma 

educação sem alienação. Não adianta a instituição gozar 

de conceitos liberais, crítica cidadã, quando no seu bojo 

continua a mesma com professores alienados e presos ao 

sistema, sem nenhum susto revolucionário, pois esses 

educadores são produto de instituição alheia aos conceitos 

do ser cidadão, por estar presa a um currículo fechado ao 

universo da robotização do homem máquina mecânica.  
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Contudo, para ocorrer a libertação total, segundo 

Marcuse (1975), faz-se necessária a seguinte reflexão: 

 

O que se procura é a solução de um 

problema “politico”:  a libertação do 

homem das condições existenciais 

inumanas. [...] Deve-se entender que a 

libertação, em face da realidade, que se 

preconiza neste contexto não é 

transcendente, “intima” ou, meramente, 

uma liberdade intelectual (como Schiller 

explicitamente enfatiza), mas uma 

liberdade na realidade. A realidade que 

“perde a sua seriedade” é a realidade 

inumana da carência e da necessidade, e 

perde a sua seriedade quando as carências 

e necessidades podem ser satisfeitas sem 

trabalho alienado. Então, o homem está 

livre para “jogar”, tanto com suas próprias 

faculdades e potencialidades com as da 

natureza, e só “jogando” com elas é livre. 

O seu mundo é, então, exibição (Schein), 

e sua ordem é a da beleza (MARCUSE, 

1975, p. 167, 168). 

 

Para alcançar a liberdade real “marcusiana” tem-

se que radicalizar toda e qualquer ação, atitude e 

instrumento de alienação nos universos subjetivos para 

objetivos (do eu para o mundo). Fazendo-se necessário 

uma mudança urgente do bojo da educação que é o 

currículo, e esse deve ser posto em pratica, pois ele é o 

cérebro do sistema educacional. Assim, para ocorrer 

mudanças objetivas, faz-se necessário antes de qualquer 

ação oculta, mudar o currículo de fechado para aberto, 

transcender os muros, as paredes e os calabouços da 

educação que se ocultam em cadáveres secos que são as 
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escolas. Não adianta vestir o velho de novo para ser novo, 

pois continuará velho. Não adianta disfarce na educação; 

muda-se ou não, e toda mudança deve ser fruto de debates 

de diálogos verdadeiros entre os envolvidos, onde estes 

sejam atores de sua peça, a democracia. 

Ou seja, é o currículo oculto que todo currículo 

pragmático tem, a subjetividade na objetividade. Não se 

fala de currículo oculto do professor quanto à sua 

subjetividade; fala-se dos ideais e objetivos a serem 

alcançados pelo poder político-capital através de um 

currículo educacional a ser cumprido por todas as 

instituições educacionais de um país. Desconsiderando-se 

a diversidade histórica, geográfica, e regionais de um país. 

Aumentando cada vez mais as diferenças. Assim, o 

currículo que transcende os limites geográficos do país 

operacionaliza as relações de indivíduos para indivíduos. 

Se o estado faz uso do sistema educacional como 

mecanismo controlador, dosador, limitador do 

professor/educador cabe ao próprio docente criar 

mecanismo capaz de revelar, de se contrapor ao Estado, 

independentemente de posicionamento político-

ideológico, e esse mecanismo é a entidade classista. E essa 

é quem deve participar ativamente não só das questões 

materiais, mas agir no debate curricular, ser força 

antagônica ao estado “esta última consubstancia a 

racionalidade do todo; e a luta do indivíduo contra as 

forças repressivas é uma luta contra a razão objetiva” 

(MARCUSE, 1975, p. 174). Passando a ser relação e 

obrigação de instituição classista.  
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O currículo hoje é tão fechado que chega a 

achatar a atividade docente em meros robôs. O trabalho 

que deveria ser prazeroso, passa a ser extenuante, 

estressante. Fica claro para o professor a alegria dos 

alunos quando afirma que tal dia não haverá aula. Isso se 

deve à forma como a educação está sendo conduzida pelo 

seu currículo, que cada vez mais oprime o professor a 

prestar conta do que ensinou. Ou seja, de conteúdos 

fechados ao debate político, ao debate transformador, 

libertador, prendendo-se ao que lhe é cobrado, passando a 

ser um mero depositador de conteúdos “educação 

bancária”, como diz Freire (1987, p. 48). Assim, o 

trabalho do professor perde a beleza da intelectualidade e 

passa à mecanização, como nos explica Marcuse: 

 

O reino da liberdade é visionado para 

além do domínio da necessidade: a 

liberdade não está dentro, mas fora da 

“luta pela existência”. [...] “O necessário 

labor ou trabalho esforçado é um sistema 

de atividades inumanas, mecânicas e 

rotineiras; em tal sistema, a 

individualidade não pode constituir um 

valor e um fim em si. Racionalmente, o 

sistema de trabalho social seria 

organizado, pelo contrário, tendo em vista 

a economia de tempo e espaço para o 

desenvolvimento do indivíduo fora do 

mundo de trabalho inevitavelmente 

repressivo. O jogo e a exibição, como 

princípios de civilização, implicam não só 

a transformação do trabalho, mas a sua 

completa subordinação à livre evolução 

das potencialidades do homem e da 

natureza (MARCUSE, 1975, p. 172, 173). 
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A proximidade de uma felicidade que 

sempre foi a promessa reprimida de um 

futuro melhor. Em uma de suas 

formulações mais avançadas, Freud 

definiu certa vez a felicidade como a 

“consumação subsequente de um desejo 

pré-histórico. É por isso que a riqueza dá 

tão pouca felicidade: o dinheiro não era 

um desejo da infância (MARCUSE, 1975, 

p. 178, 179). 

 

Diante dessa proposição Marcusiana, faz-se 

necessário que o trabalho deva ser fonte de prazer, de 

satisfação, algo agradável, fonte de criatividade e 

contemplação da alma. Assim é preciso que o trabalho seja 

um espaço de realizações, tanto para o professor como 

para o aluno. Contudo, é preciso ser um trabalho não-

alienante nem alienado, como diz Marcuse (1975): 

 

A ideia de uma tendência erótica para o 

trabalho não é estranha à Psicanálise. O 

próprio Freud comentou que o trabalho 

fornece uma oportunidade para “uma 

descarga muito considerável de impulsos 

libidinais componentes, narcisistas, 

agressivos e até eróticos”. Pusemos em 

dúvida essa afirmação pelo fato de não 

distinguir entre labor alienado e o não 

alienado (entre labuta e trabalho) o 

primeiro, por sua própria natureza, é 

repressivo das potencialidades humanas e, 

portanto, é também repressivo dos 

“impulsos libidinais componentes” que 

podem participar no trabalho. 

(MARCUSE, 1975, p. 185). 
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Logo, é preciso que a entidade classista atue 

sobre as ideias com um único objetivo: de libertar, abrir o 

currículo para as ações inovadoras, revolucionárias, e 

ganhe espaço dentro do próprio currículo. Se por um lado 

o Estado assume sua conduta mais repressiva, é preciso 

que por outro lado os sindicatos, através de suas 

confederações, busquem quebrar essas ações, levando ao 

confronto do todo contra o todo. Diz Marcuse (1975): 

 

De Platão a Rousseau, a única resposta 

honesta é a ideia de uma ditadura 

educacional, exercida por aqueles que se 

supõe terem adquirido o conhecimento do 

verdadeiro bem. Depois, essa resposta 

tornou-se obsoleta: o conhecimento dos 

meios disponíveis para criar uma 

existência humana para todos deixou de 

estar confinado a uma elite privilegiada. 

Os fatos são todos francamente acessíveis, 

e a consciência individual alcançá-los-ia 

com inteira segurança, caso não fosse 

metodicamente sustada e desviada. A 

distinção entre autoridade racional e 

irracional, entre repressão e mais-

repressão, pode ser efetuada e verificada 

pelos próprios indivíduos. O fato deles 

não poderem fazer essa distinção não 

significa que não podem aprender a fazê-

la, (MARCUSE, 1975, p. 195). 

 

A ditadura educacional citada encontra-se no 

currículo do sistema educacional do País, ficando visível 

nas medidas, nas reformas educacionais, onde o projeto de 

estado menor para o professor e trabalhadores da educação 

vem se fortalecendo cada vez mais, à medida que a 

educação se populariza, o currículo se fixa como 
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instrumento alienador e limitador de saberes, onde a 

condição do “ser” cada vez mais fica suprimida em virtude 

de um sistema escravizador do homem que o reduz à 

condição de massa alienada. Para o opressor, segundo 

Marcuse (1975, p. 196) “A natureza não conhece o 

verdadeiro prazer, mas apenas a satisfação de carências. 

Todo prazer é social tanto nos impulsos não sublimados 

como nos sublimados. O prazer tem sua origem na 

alienação”. 

Cabendo ao professor/educador por meio da sua 

entidade sindical converter em ação contrária ao do poder 

político capital opressor. Que se para aquele o prazer é a 

alienação, para esse o prazer deve ser a libertação. 

Contudo, não se pode aceitar passivamente nem tão pouco 

negar o poder de se fazer diferente e de refazer, fazendo, 

contemplando os avanços, questionando as perdas, 

buscando o novo, relacionando-se coletivamente, até 

atingir o estado de satisfação e prazer no ato de ensino e 

aprendizagem resistente ao tempo. Como afirma Marcuse 

(1975): 

 

Essa capacidade para esquecer que em si 

mesmo já é o resultado de uma longa e 

terrível educação pela experiência é um 

requisito indispensável da higiene mental 

e física, sem o que a vida civilizada seria 

insuportável; mas é também a faculdade 

mental que sustenta a capacidade de 

submissão e renúncia. Esquecer é também 

perdoar o que não seria perdoado se a 

justiça e a liberdade prevalecerem. Esse 

perdão reproduz as condições que 

reproduzem injustiça e escravidão: 
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esquecer o sofrimento passado é perdoar 

as forças que o causaram sem derrotar 

essas forças. (MARCUSE, 1975, p. 200) 

 

No momento, o que se vê é o Estado levando o 

trabalhador à renúncia. Cabe à entidade classista entender 

que renunciar é abrir mão dos direitos adquiridos para cair 

no silêncio do tempo, configurando o poder pelo poder 

daqueles que o detém em nome da ordem e da razão. 

Garantindo entre aspas a sobrevivência de todos, 

angariando capital para se fortalecer politicamente e 

economicamente, tudo em nome de um pagamento em dia, 

mas para esse é necessário que a classe abra mão daquele, 

pois só assim o Estado poderá cumprir com as suas 

atribuições. 

Marcuse (1975) nos explica a condição de 

passividade da classe educadora diante da estrutura de 

poder do governo, por meio da sua gênese, do seu 

sentimento de culpa e pecado, carregado no seu 

cromossomo, e a incapacidade de se libertar desse 

cromossomo para fazer valer seus direitos, o seu ser, a sua 

liberdade, configurando o mais nobre sentimento humano 

de ser e de vir a ser, o ser capaz de transformação do eu e 

do mundo. 

Contudo, seria ignorância debater conceitos de 

direito, cidadania, liberdade sem colocar no alto da 

questão a educação, pois nada se transformará sem que 

não seja por meio dessa. Porém, para que ela seja 

libertadora, é de grande valia que ela ganhe uma dinâmica 

maior, que vá além dos conceitos bancários e ganhe 

liberdade, transbordando aos currículos institucionais. 
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2.6 O professor e a sociedade contemporânea: a educação 

escolar e o conhecimento acrítico da pós-modernidade 

 

2.6.1 A imprensa e sua relação com o poder político econômico  

 

Cabe ao professor ser um revolucionário de suas 

próprias práticas, capaz de ir além das ações primárias e 

secundárias. Cabendo-lhe tornar-se um ser crítico para 

poder promover atitudes O educador estimula saberes que 

levam o aluno a tomar sua própria consciência de ser e de 

“ao vir a ser” dentro do contexto social, cultural, histórico 

e econômico no qual está inserido. É essa classe que 

oportuniza ao indivíduo humano a possibilidade deste ser 

ator de sua externa realidade, de ser aquele que conhece e 

que, a partir de seu conhecimento adquirido, altera seu 

próprio contexto. 

Sendo o professor protagonista de transformações 

e realizações que ocorrem no âmbito individual, e que 

transcendem o eu e a coletividade, os ensinamentos 

proporcionados pela educação crítica e livre constituem 

uma sociedade também crítica, a partir do momento em 

que o ser social toma em si a consciência de si e do todo, 

viabilizada pelo processo pedagógico, fazendo com que 

este indivíduo possa promover respostas ao seu contexto 

comunitário altamente complexo. 

Esse introito sobre a formação sociocultural e 

educacional do indivíduo encontra na contemporaneidade 

uma barreira ideológica formada por alguns outros meios 

de formação social que exercem uma crucial influência na 

constituição ideal do homem. Um desses principais meios 
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de formação é a mídia de comunicação, entretenimento e 

educação.  Esse meio de promoção ideológica e 

educacional insere nas massas uma consciência 

hospedeira, dotada de vários estereótipos promovedores de 

alienação dos grupos acríticos, ou seja, das grandes massas 

de manobra, uma vez que, a ideologia propagada pelos 

mecanismos interativos da tecnologia moderna não é algo 

que promova reflexão, transformação. O saber 

proporcionado por tais “meios de conhecimento” é aquele 

acrítico, de acomodação, de alienação instituída a partir do 

mero ideário da consciência de massa que induz o ser a 

um pseudo-pensamento reflexivo, pois faz do mesmo um 

compartilhador daquilo que lhe é ditado. Como 

exemplifica Marcuse (1975): 

 

A mera ausência de toda propaganda e de 

todos os meios doutrinários de 

informação e diversão lançaria o 

indivíduo num vazio traumático no qual 

ele teria a oportunidade de cogitar e 

pensar, de conhecer a si mesmo (ou antes, 

o negativo de si mesmo) e a sua sociedade 

(MARCUSE, 1978, p. 226).    

 

Porquanto, o que está em jogo não são os 

interesses das massas, mas os objetivos da classe 

dominadora elite burguesa, controladora dos meios de 

comunicação e formação de opinião acrítica e doutrinada 

sempre atenta a aquisição de ferramentas massificadoras 

de pessoas, sendo capaz de tudo para saciar seus desejos e 

satisfazer seu ego, na ótica de que sua aglomeração de ter 

e poder, um servindo ao outro, como partes da mesma 



- 134 - 

moeda, sobrepõe os anseios do povo, onde este vive ao 

sabor dos verdadeiros detentores do poder, que, 

demandando-o cada vez mais, vê na promoção da falsa 

percepção social do indivíduo um meio capaz de castrar 

qualquer forma de contestação da ordem política e 

econômica por eles almejada. 

Marcuse (1075) expressa bem esse ideário de 

formação e compartilhamento acrítico do 

pseudoconhecimento contemporâneo proporcionado pelos 

meios de comunicação de massas, em seu livro “A 

Ideologia da Sociedade Industrial”: 

 

[...] nós nos submetemos à produção 

pacífica dos meios de destruição, à 

perfeição do desperdício, a ser educado 

para uma defesa que deforma os 

defensores e aquilo que estes defendem. 

[...] em tais circunstancias, os nossos 

meios de informação de massa encontram 

pouca dificuldade em fazer aceitar 

interesses particulares como sendo de 

todos os homens sensatos. As 

necessidades políticas da sociedade se 

tornam necessidades e aspirações 

individuais, sua satisfação promove os 

negócios e a comunidade, e o conjunto 

parece constituir a própria personificação 

da razão (MARCUSE, 1978, p. 13). 

 

 

Exemplo claro dessa subordinação da 

coletividade à minoria detentora do poder político-

econômico, é que quando nos momentos de crise, tanto no 

universo da política, quanto no âmbito da economia, o 

sacrificado maior é sempre do povo. Tal panorama é claro 
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em situações de que o poder político dos proprietários dos 

meios econômicos submete a sociedade às diminuições na 

prestação de serviços sociais, como segurança, educação, 

moradia, desemprego, falta de saneamento, etc.; 

estritamente educacionais (escolas em péssimas condições 

físicas, salas superlotadas, sem as mínimas condições de 

serem executadas as atividades pedagógicas, transporte 

inadequado, problemas relativos à desvalorização do 

educador); saúde (falta de medicamento, médicos, 

enfermeiros, técnicos laboratoriais, equipamentos, etc.); e, 

por fim, o desgaste nas questões salariais nos momentos 

de crise. Esse mal-estar dá-se de forma genérica à classe 

trabalhadora. São punidos pela crise do capital não aqueles 

que a geraram, mas aqueles serviços, servidores e servidos 

pelas prestações sociais retraídas pela necessidade 

econômica. É essa elite dominante que aliena e fecha-se a 

outro modelo social, punindo a classe trabalhadora em 

razão dos erros de um capital sedento e individual. 

Quando o governo diz que se deve cortar verbas dos 

serviços sociais, educação, saúde, busca-se favorecer o 

poder dominante que controla o poder político do Leviatã. 

Embute-se aí um dever à grande mídia: o de que se deve 

reduzir e congelar salários dos trabalhadores em benefício 

dos mesmos uma gigantesca alienação. Assim observa-se 

o poder político governamental sobrepondo-se aos demais. 

Nesse sentido, assina Marcuse: 

 

Visto como o pensamento científico 

moderno e puro, ele não projeta metas 

práticas particulares nem formas 

particulares de dominação. Contudo, não 
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existe uma dominação per se. Ao 

prosseguir a teoria se abstrai de um 

contexto teleológico real ou o rejeita o do 

universo concreto da locução e da ação 

em questão. É dentro desse próprio 

Universo que o projeto científico ocorre 

ou não ocorre que a teoria concebe ou não 

concebe as possíveis alternativas, que as 

suas hipóteses subvertem ou ampliam a 

realidade preestabelecida. 

Os princípios da teoria moderna foram 

uma estrutura apriorística de tal modo que 

puderam servir de instrumentos 

conceptuais para um universo de controle 

produtor automotor; o operacionalismo 

teórico passou a corresponder ao 

operacionalismo prático o método 

científico que levou a dominação cada vez 

mais eficaz da natureza forneceu, assim, 

tanto os conceitos puros como os 

instrumentos para a dominação cada vez 

maior do homem pelo homem por meio 

da dominação da natureza.  (MARCUSE, 

1978, p. 153).  

 

Tudo isso dá a certeza que para o poder político-

capital o que está em jogo não é o bem-estar social, e sim 

os seus interesses. Tais ações ocorrem de modo tão 

massificador, que é raríssimo ver um indivíduo rebelar-se 

diante de tal aberração, e é essa situação uma decorrência 

do alto poder de dominação ideológica que os meios de 

informação das massas exercem na atualidade, um 

contraponto à própria educação crítica tão necessária a 

uma sociedade saudável e igualitária, materialmente. É 

nesse contexto que o povo vive em êxtase, oriundo da 

desinformação, ou até da informação viciada e falada, 

numa perda de consciência total, evidenciando a alienação 
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social que toma conta da sociedade pós-moderna. Nessa 

análise, Marcuse (1978) nos dá a seguinte afirmação: 

 

Essa concepção reflete a experiência de 

um mundo antagônico a si mesmo -  um 

mundo afligido pela necessidade e pela 

negatividade, constantemente ameaçado 

de destruição, mas também um mundo 

que é um cosmo, estruturado de 

conformidade com causas finais. [...] A 

distinção não existe em virtude ou por 

culpa do pensamento abstrato; está, antes, 

arraigada na experiência do universo do 

qual o pensamento participa na teoria e na 

prática [...] (MARCUSE, 1978, p. 127). 

 

 Dessa forma, o homem que deveria ser pensante, 

transformador, criador, é apenas o ser robótico, vivendo 

sob comandos dos comandantes, tornando-se 

propagadores de ideias, conceitos, informações e até 

estereótipos que em nada lhes servem, mas nutre bem 

aqueles que necessitam de uma massa de manobra mansa, 

apática e passiva no tocante à crítica social. E é por meio 

da consciência hospedeira que a massa leva a si própria a 

acreditar que o seu bem-estar está em culminância com o 

da elite, que os poderes político e econômico trabalham 

exaustivamente em prol de garantir ou minimizar o 

sofrimento de todos, iludidos pela falsa informação, pela 

alienação e pela falta de uma educação libertadora. Assim, 

Marcuse reflete sobre a comunicação e os meios de 

comunicação que esclarece todo esse processo de relação: 

 

[...] A comunicação não pode estar fora 

do alcance das criaturas, os conteúdos que 
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estão além do sentido comum e científico 

não devem perturbar o universo 

acadêmico e o universo ordinário da 

locução. [...] 

[...] As criaturas dependem para ganhar a 

vida de patrões, de políticos, de empregos 

e de vizinhos que fazem que elas falem e 

se portem como o fazem; são compelidas, 

pela necessidade social, a identificar a 

“coisa” (incluindo sua própria pessoa, sua 

mente, seus sentimentos) com suas 

funções. Como sabem disso? Vendo 

televisão, ouvindo rádio, lendo jornais e 

revistas, falando com os demais. 

Sob tais circunstâncias a frase falada é 

uma expressão do indivíduo que fala e 

também daqueles que o fazem falar como 

fala, bem como de qualquer tensão ou 

contradição que os possa inter-relacionar. 

Ao falara da sua própria linguagem, as 

criaturas falam também a linguagem de 

seus senhores, de seus benfeitores, de seus 

anunciantes. Assim, elas não apenas 

expressam a si mesmos, os seus próprios 

conhecimentos, sentimentos e aspirações, 

mas também algo diferente delas mesmas. 

Ao descreverem “por si mesmas” a 

situação política, seja a de sua cidade 

natal, seja a do cenário internacional, elas 

(e o termo “elas” também inclui a nós os 

intelectuais que conhecemos a situação e 

a criticamos) descrevem o que o “seu” 

meio de comunicação em massa lhes diz – 

e isso se funde com o que elas realmente 

pensam, veem e sentem (MARCUSE, 

1978, p. 182-183).    

 

 O poder desse controle é tão grande e transversal 

que entra em todos os lares, embutindo crenças e 

ideologias levando a população à alienação massificada. 
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Eis aí mais um grande desafio da educação do século XXI, 

levar ao homem a reflexão do seu comportamento diante 

dos meios de comunicação de massa, televisão internet, 

etc. Cabendo à escola e à educação promover a criticidade 

das classes populares nos seus diversos níveis e setores 

sociais, já que é por meio de promulgação da consciência 

crítica que se pode dar respostas satisfatória à 

contemplação da plena liberdade de ser, pensar e agir do 

homem em sua integralidade. A partir da filosofia clássica 

grega, afirma Marcuse (1978): 

 

Para Platão dos últimos diálogos e para 

Aristóteles, as modalidades de Ser são 

modalidades de movimento transição da 

potencialidade para a realidade, para a 

realização. O Ser finito é realização 

incompleta, sujeito a modificação. Sua 

geração é corrupção; está permeada de 

negatividade. (...) A busca filosófica 

prossegue do mundo finito para a 

construção de uma realidade que não está 

sujeita à dolorosa diferença entre 

potencialidade e realidade, que dominou 

sua negatividade e é completa e 

independente em si livre (MARCUSE, 

1978, p. 128). 

 

É por meio da consciência crítica e libertadora 

das amarras massificadoras da alienação que se podem 

formar seres capazes de desmitificar o entrelaçamento do 

poder contemporâneo aquele relacionado à estrutura 

econômica do consumo com a estrutura de formação 

educacional viciada pelas necessidades da macroestrutura 

política-capital. E essa totalidade de poder usa de todas as 
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artimanhas na perpetuação de si próprio. Se antes usava a 

força do terror, hoje usa armas bem mais potentes, 

fundamentadas na ideologia, na perpetuação da ideia na 

psique através de mecanismos de formação da opinião 

pública e do pseudoconhecimento.  

Esse pensamento de estrutura massificadora das 

novíssimas formas de dominação sociopolítica é bem 

expresso por Marcuse (1973, p. 14) quando afirma que 

“(...) A nossa sociedade se distingui por conquistar as 

forças sociais centrífugas, mais pela tecnologia do que 

pelo terror, com dúplice base numa eficiência esmagadora 

e num padrão de vida crescente”. 

Então, partindo de uma hipótese quase que 

absoluta, sabe-se que os meios de comunicação pertencem 

à elite do capital, a mesma que comanda a sociedade 

política e econômica, ocorrendo um monopólio de 

poderes, sejam os estatais relativos à política, sejam os 

poderes econômico, social e cultural petrificados e 

ampliados na sociedade de massa, a partir de uma 

dominação ainda mais bruta, a ideal conquistada mediante 

aos mecanismos midiáticos.   

Daí a explicação para entender a parceria entre os 

meios de comunicação e forças políticas-capitalistas e a 

cumplicidade entre os intelectuais da imprensa com o 

poder político do capital. Tem-se como exemplo a 

reportagem televisiva transmitida pelo canal SBT para 

análise estrutural do governo , onde o Ministro da fazenda, 

Henrique Meirelles, em entrevista, propaga uma 

informação que logo será o slogan de uma campanha 

relativa ao desmanche da exploração petrolífera do pré-sal 
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pela empresa nacional Petrobras, em que diz “a Petrobras 

é nossa”. Nossa? De quem? 

Observa-se, no dito exemplo, a parcialidade e 

interação que há entre repórter e ministro, perguntas 

acompanhadas de respostas sugestivas e convenientes. 

Isso ocorre para reforçar, dar credibilidade às palavras do 

ministro junto à opinião pública, uma vez que a classe 

política não goza de apoio moral necessário para a 

alienação plena da sociedade. É por isso que se busca com 

o vício da entrevista dar uma nova roupagem à política de 

desmanche dos bens estatais para uma promoção ao alto 

setor oligárquico do corporativismo patrimonialista do 

Brasil. Nesse sentido, a atividade modeladora da grande 

mídia insere na massa que tais medidas drásticas para o 

povo deverão ser tomadas em prol da sociedade uma 

desculpa que busca favorecer a conveniência da minoria 

detentora do poder econômico contraposta às 

significativas perdas sofridas pela maioria social e 

economicamente desfavorecida ficando evidente que as 

decisões políticas-econômicas não são para o bem público, 

e, sim, para o bem social e acomodação da classe 

dominante possuidora dos instrumentos políticos.  

 

2.6.2 A interface entre o saber pedagógico, científico e político 

 

De tudo o que ficou até aqui dito, é preciso tomar 

consciência da importância que se deve dar aos saberes 

propagados pela livre atividade docente, uma das poucas 

atividades educacionais capazes de ofertar ao indivíduo 

humano um saber crítico, analítico e ativo, um saber que 
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faz tremer as maiores bases da estrutura de dominação 

social postas pela atuação alienadora do capital à 

sociedade massificada. 

Assim, como o saber docente é o instrumento de 

utilização para ensinar os conhecimentos técnicos e 

científicos, os saberes políticos são instrumentos de 

transformação social, pois só com a apropriação desses 

conhecimentos oriundos das relações sociais é que 

pudesse adotar uma prática revolucionária e 

transformadora, cabendo ao professor ir além do ser 

robótico ao promover uma educação crítica. É necessário 

que ele transcenda o conhecimento estritamente técnico, 

promovendo reflexão filosófica sobre as ações políticas, 

indo até o bojo dessas. O educador precisa fazer-se por 

forças internas e externas, dar respostas a essa dinâmica 

política, ensinar que a estrutura do próprio conhecimento é 

recheada de um vício da macroestrutura social, que o 

conhecimento, acima de tudo, deve servir para libertar, 

para contribuir, que o saber humano crítico não é apenas 

massa de manobra para a economia, mas sim um meio de 

libertação das amarras da ignorância e da conveniência 

oportunista. 

Eis aí o papel da educação, a efetivação, enquanto 

meio, da liberdade humana plena, especialmente dentro de 

uma sociedade classicista em que há uma educação 

apolítica e padronizada (apolitização que ocorre nas 

grades curriculares de ensino em todos os níveis do 

processo pedagógico).  

No tocante a essa ideia de formação apolítica do 

indivíduo no ensino, é importante uma pequena ressalva 
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crítica relativa a uma lei recentemente aprovada pela 

câmara dos deputados do estado de Alagoas. Um 

documento que institui o projeto Escola Livre, um 

verdadeiro mecanismo de repressão à livre atividade 

docente, uma mordaça que cala e castra a manifestação 

crítica e construtiva do saber. Sua ideia base estabelece 

que o ensino ministrado em disciplinas que discutem 

questões políticas, religiosas e morais no projeto não é 

descrita nenhuma disciplina específica deve ser 

estritamente técnico e “imparcial”, devendo o professor 

abster-se da emissão de posições pessoais. Essa lástima 

proíbe o professor de opinar e transferir para o aluno no 

ambiente pedagógico o conhecimento que parte de sua 

própria acepção crítica. É um projeto que se diz lutar 

contra a “doutrinação” política e “indução” feita pelo 

professor em sua atividade. Entretanto, tal ideia tem como 

consequência a verdadeira limitação alienadora que 

restringe o âmbito de ensino do professor ao mero 

tecnicismo acrítico, estreitando o processo educacional à 

atividade puramente dogmática limitada a um saber 

acrítico, não-zetético e limitador da relação política-

ideológica entre o aluno e o professor. O projeto 

representa um conservadorismo tão absurdo que fere a 

própria Constituição de 1988, pois limita a liberdade 

pedagógica do educador, estabelecida no art. 206. 

É analisando tais ideias atualíssimas que se 

percebe a verdadeira máscara daqueles que dominam 

nossa sociedade. Políticos conservadores que são 

alimentados pelos detentores do poder econômico, e que 

representam seus ideais paralisantes e contrários a 
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qualquer manifestação que os ponha em risco. É nesse 

ambiente que nasce um projeto tão reacionário à educação 

alagoana já tão desgastada. 

Em uma perspectiva paralela, mas não oposta, 

sinaliza a necessidade da quebra dos paradigmas 

imediatistas vestido de uma objetividade coberta de 

conveniência existente no processo educacional. Esse 

objetivismo paradigmático relaciona a educação à 

unilateralidade no modo de ensino ministrado na pós-

modernidade, uma objetividade que não estimula o saber 

crítico para, simplesmente, satisfazer as demandas 

imediatas do mercado por um conhecimento puramente 

dogmático. Hoje, dá-se em nome do cientificismo uma 

educação que não busca a criticidade, reduzindo o homem 

a mero destruidor e convertendo-o a mero objeto do 

capital. Pois este está engolindo o homem em nome de 

interesses convenientes de uma minoria detentora do 

verdadeiro poder, e a escola serve a sociedade (ou seja, 

aqueles que a comandam) no que ela dita e naquilo que ela 

quer, onde o homem cada vez mais submisso, alienado, 

mediatista, individualista, afastado de tudo que leva à 

organização, à coletividade, à identidade de classe; onde a 

sociedade do capital faz de tudo que for preciso para 

desarticular qualquer ação que tente articular os homens 

em classe, qualquer insatisfação coletiva, atacando no 

universo individual, quebrando os elos da corrente, 

chegando a um todo refratado, desorganizado e acuado. 

Percebe-se que as determinações socioculturais 

do ser humano em sociedade estão determinadas por 

fatores externos que condicionam o agir e pensar humano. 
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Fatores esses que podem ser manipulados ao sabor 

daqueles que possuem os meios institucionais (do Estado) 

e informais (oriundos das relações sociais) para controlar e 

determinar sistematicamente o conjunto de ações a serem 

seguidas comunitariamente. Tudo isso está relacionado 

diretamente com a luta de dominação entre as classes 

sociais. Sobre essa determinação social, Marcuse (1973) 

afirma: 

 

A maneira pela qual a sociedade organiza 

a vida de seus membros compreende uma 

escolha inicial entre alternativas históricas 

que são determinadas pelo nível de 

cultura material e intelectual herdado. A 

própria escolha resulta do jogo dos 

interesses dominantes. Ela antevê 

maneiras especificas de utilizar o homem 

e a natureza e rejeita outras maneiras. É 

um ‘projeto’ de realização entre outros. 

Mas, assim que o projeto se torna 

operante nas instituições e relações 

básicas, tende a tornar-se exclusivo e a 

determinar o desenvolvimento da 

sociedade em seu todo (MARCUSE, 

1973, p. 19). 

 

Contudo, não se pode fazer um estudo da 

sociedade em destaque sem antes conhecer o cerne dessa 

sociedade em sua história, sua etnia, sua evolução, seus 

atores nos diversos contextos: geo-histórico, sócio-

econômico, cientifico e filosófico para não cair no abismo 

da alienação. Marcuse (1973) assinala que: 

 

[...] o aparato impõe suas exigências 

econômicas e políticas para a defesa e a 
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expansão ao tempo de trabalho e ao 

tempo livre, à cultura material e 

intelectual. Em virtude do modo pelo qual 

organizou sua base tecnológica, a 

sociedade industrial contemporânea tende 

a tornar-se totalitária. Pois ‘totalitária’ não 

é apenas uma coordenação política 

terrorista da sociedade, mas também uma 

coordenação técnico-econômica não-

terrorista que opera através da 

manipulação das necessidades por 

interesse adquirido. Impede, assim, o 

surgimento de uma oposição eficaz do 

todo (MARCUSE, 1973, p. 24-25). 

 

Assim o desenvolvimento econômico e 

populacionista leva o homem a condições degradantes de 

mero produtor de riqueza e servidor de uma elite que 

comanda um todo, seja qual for o sistema, onde a 

manifestação da população urbana de uma sociedade 

industrial ou em desenvolvimento deixa cada vez mais o 

homem em condição de alienação a serviço do trabalho e 

em busca da sobrevivência. Sendo o progresso, na atual 

forma social, o bem-estar de uma minoria em 

contrapartida do empobrecimento e a corrosão de massas 

(maioria). Nesse ponto, também a escola junta com os 

meios de comunicação tornam-se caminhos 

proporcionadores da dominação ideal e material que 

levam à alienação do povo, tirando-lhe a capacidade de 

transforma-se e transformar o mundo em destaque, onde 

está inserido. Nesse ponto, Marcuse (1973, p. 25), afirma 

que a atuação dessa sociedade ainda tem como base a 

própria máquina estatal, onde “O governo de sociedades 

industriais desenvolvidas e em fase de desenvolvimento só 
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se pode manter e garantir quando mobiliza, organiza e 

explora com êxito a produtividade técnica, cientifica e 

mecânica”, ou seja, educacional.  

Assim, a educação passa a ser o mecanismo 

encontrado para que os objetivos da elite dominante e 

política sejam concretizados, tornando-nos, resumindo-nos 

a uma mera máquina mecânica de produção operária, 

quando deveríamos ser seres criativos e críticos, levando-

nos ao afastamento da essência humana, à criatividade e a 

liberdade.  

 

2.7 O homem x contexto sócio cultural, econômico e político 

 

Fica difícil falar de interesses secundários quando 

em uma sociedade falta a seu povo as condições primárias 

(vitais), seus direitos básicos e mínimos, como 

saneamento básico, alimentação, moradia, saúde, 

educação, trabalho, etc. Essas condições junto ao contexto 

sociocultural, histórico e econômico da formação deste 

povo, leva-o a acomodação, à aceitação das condições 

impostas a ele. Fatores que contribuem diretamente à 

alienação nos mais diversos gêneros, pois o limita àquilo 

que é mínimo em seus direitos, não o expandindo para o 

vasto campo de faculdades que lhe pertence. A respeito, 

assim se pronuncia Marcuse (1966): 

 

O que se procura é a solução de um 

problema 'político': a libertação do 

homem das condições existenciais. [...] O 

homem só está livre de coações, externas 

e internas, físicas e morais quando não é 

reprimido pela lei nem pela necessidade. 
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Mas tal coação é a realidade (MARCUSE, 

1966, p. 164). 

 

Por outro lado, há o poder político que sobrepõe, 

neutraliza, engessa qualquer tentativa das pessoas que 

buscam a libertação, fazendo uso de todos os meios para 

corromper aquele ser que tenta dizer não à opressão, uma 

vez que, para o poder político-capital, a liberdade do povo 

é a prisão dele, ou perda de poder político-capital que se 

deu hereditariamente.  

Contudo, esse ser questionador fragiliza-se 

porque a opressão que sofre também ocorre dentro de um 

universo individual subjetivo (conseguindo escapar da 

forma da máquina, fugindo da formalidade escolar), e não 

se dá apenas no universo coletivo de massa e nem de 

classe. 

O ser, enquanto sujeito articulador de sua 

criticidade, é capaz de promover, levar a consciência 

crítica a outras pessoas, formando uma cadeia de 

verdadeiro teor libertário das amarras ideais do sistema 

massificador; fato que deixa o corporativismo político-

econômico apavorado. Daí o uso de estereótipos absurdos 

em relação às pessoas críticas, quando não a consegue 

destruir por meio da subordinação que geralmente é o 

primeiro passo, sendo isso feito de forma tão surdina, tão 

maquiavélica, que quando o indivíduo se dá conta, já está 

totalmente imerso na ideologia a ele imposta 

indiretamente. Em outros momentos, o poder político-

econômico promove por meio do dinheiro que a classe 

fique contra a própria classe, levando alguns atores da 

educação à perseguição dos próprios colegas, onde esses 
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elementos irão executar tarefas obscuras a suas funções 

pedagógicas. Por exemplo: perseguir, persuadir por meio 

de assédio, por intimidação, por entregar aqueles que se 

rebelam, mesmo eleitos pela gestão democrática. Ou seja, 

o sistema cria mecanismos capazes de montar uma 

estrutura de oposição interna nas classes operárias, isso em 

vista de satisfazer suas necessidades dentro de cada setor 

de trabalho e conter qualquer manifestação intraclasse que 

de algum modo importe em dificuldade para a satisfação 

de seus objetivos. 

Em maio de 2016, os trabalhadores da educação 

de Alagoas viveram num arrocho salarial em um contexto 

de crise econômica. O governo nega reajuste à categoria, 

mas anuncia aumento de gratificação para diretor, os 

coordenadores que não tinham gratificação passaram a 

receber, enquanto que os professores, apesar do MEC 

determinar 11,98% de reajuste, o governo apresenta 

política de congelamento salarial. Isto é, o poder zero por 

dois anos. Vê-se nesse caso uma explícita manifestação do 

poder político na efetivação de meios capazes de contrapor 

indivíduos de uma mesma classe, para que esse mesmo 

poder tenha seus desejos individuais efetivados. A 

promoção de uma parcela da classe em vista da 

insignificância dada à maioria da mesma classe, tudo isso 

visando um controle interno do grupo por aqueles 

privilegiados pela estrutura política. 

E, por último, os donos dos poderes econômicos e 

políticos, para conseguir seus objetivos e calar aqueles que 

dizem não a submissão, partem para ações violentas como 

sujar, denegrir a imagem fazendo uso do poder (político) 
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de coronel para fazer calar eternamente a dissidência. 

Como aconteceu em Alagoas, Atalaia e vem acontecendo 

no Brasil, mortes de sindicais, de ativistas, de índios e 

trabalhadores rural. 

Essa estrutura de união política e econômica tem 

sempre como aliada a mídia, pois esta é o grande 

instrumento para manipulação e alienação das massas, 

sendo todas ações atos de planejamento cuidadoso. Nada 

ocorre por acaso, tudo é fruto de planos articulados entre 

aliados com vistas à dominação ideológica e efetivação de 

um conformismo social das classes operárias. 

Operacionalizando e dessublimando qualquer ação 

transformadora revolucionária, assim Marcuse (1978) 

afirma: 

 

A dessublimação institucionalizada 

parece, assim, ser um aspecto da 

'conquista da transcendência' conseguida 

pela sociedade unidimensional. Assim 

como essa sociedade tende a reduzir e até 

absorver a oposição (a diferença 

qualitativa) no âmbito da política e da 

cultura superior, também tende a fazê-lo 

na esfera instintiva. O resultado é atrofia 

dos órgãos mentais, impedindo-os de 

perceber contradições e alternativas e, na 

única dimensão restante da racionalidade 

tecnológica, prevalece a consciência feliz 

(MARCUSE, 1978, p. 88). 

 

O ato de escolher seus representantes através do 

voto não significa liberdade de escolha absoluta nem 

tampouco relativa, é um engodo político, pois a eleição de 

um representante político em nenhum momento significa 
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romper com paradigmas existentes, por mais absurda que 

pareça, significa evidenciar, justificar, fomentar uma 

sociedade alienada às transformações capazes de romper 

com o poder opressor, que é aquele quem dita as regras, 

onde essas vem mantendo-se dentro de um processo 

histórico-cultural contínuo de corrupção de consciência 

nos planos individual e coletivo. 

Assim, as mentes dominadas perdem-se no plano 

individualista, gerando desunião da classe de tal forma que 

se esquecem de que pertencem a um mesmo grupo com 

interesses iguais. Fica claro que qualquer manifestação de 

liberdade coletiva, classe, logo será bloqueada pela 

satisfação individual, e esse indivíduo que é privado de 

satisfação primária desde a gênese de sua história logo se 

torna presa fácil do sistema opressor do corporativismo 

dominante. E o pior é que esse sistema, dentro dessa 

perspectiva de desmonte de classe, constrói um exército de 

soldados com consciências hospedeiras, prontos para 

executar a qualquer momento ataques mortais a qualquer 

indivíduo que se mostre ou se rebele contra o sistema.  

Constrói-se uma massa alienada e ao mesmo 

tempo com consciência hospedeira reprodutora de 

discursos ideologicamente alheio a sua realidade. E como 

o homem dessa sociedade é um homem frágil ao nível de 

satisfação, logo torna-se presa fácil do sistema, prestando-

se a servir durante sua existência aos verdadeiros 

detentores do poder. Impedem que futuras gerações 

conquistem seus direitos, lato senso, significativos que são 

aqueles que servirão o outro e a si, nunca em um grau de 

libertação total, pois essa não existe, sendo apenas 
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parâmetros para qualquer questionamento ou reflexão à 

busca de satisfação. 

Essas forças destrutivas não se dão por acaso, 

nem tão pouco por evidência, são ações planejadas, dentro 

de um processo de estudo rigoroso. As causas e 

consequências, toda perda e concessão capazes de 

satisfazer em “plenitude” uma minoria contrapondo-se 

com o mal-estar de uma grande maioria, tudo isso é muito 

bem arquitetado numa esfera de poder político, econômico 

e ideológico. Não se pode enganar que aquele que é 

escravo hoje, amanhã será senhor, aquele que serve hoje, 

amanhã será servido, aquele que é alienado hoje, amanhã 

será crítico.   

Isso é muito subjetivo e depende de ações 

educativas e, como já colocadas, tem que se dar em igual 

proporção para que o poder de pensar em uma sociedade 

coloque em evidencia a satisfação de todos como princípio 

do prazer acima do eu, individualmente considerado. Daí a 

importância de ações libertadoras e críticas na construção 

da formação do ser ativo em seu meio capaz de adquirir 

saberes que satisfaça a objetividade universal no bem-estar 

do espírito social. Logo, esse ser será capaz de refletir 

diante das ações devastadoras do sistema capitalista em 

relação ao seu contexto de classe. 

A ação do capital na busca da aquisição de 

poderes políticos e econômicos colocou e está colocando 

em tamanha ambição a busca do ter e do consumir. Esta, 

por sua vez, está diminuindo a classe trabalhadora apenas 

à sua atividade braçal. Como ressalta Mészáros (2008, p. 

60), "encontra-se na raiz de todas as variedades de 
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alienação a historicamente revelada alienação do trabalho: 

um processo de autoalienação escravizante". Daí a 

necessidade de se dizer não a esse obscuro poder que vem 

doutrinando homens ao longo da história, isso não ocorre 

no âmbito da individualidade, dá-se no passo a passo de 

uma educação opressora do ter, levando o homem à 

necessidade de contrariar criticamente o processo global 

para poder dar respostas opostas a todas as ações 

tecnológicas e opressoras impostas pela doutrina de 

dominação coletiva. Para não ser seres subordinados a 

robôs e reféns de uma tecnologia devastadora de reflexões, 

faz-se necessária essa ação, uma vez que, ao passo que a 

sociedade cada vez mais vem perdendo sua consciência 

comunitária e crítica diante dos mecanismos 

massificadores, a ação revolucionária do pensar 

analiticamente é a única ferramenta humana capaz de 

quebrar esse paradigma de dominação política, econômica 

e ideológica do sistema vigente. 

Logo, na perspectiva desse ser, faz-se necessário 

que o homem seja um sujeito transformador, e não mero 

robô a ser programado, e estar em constante vigília do seu 

papel, e da sua função dentro da sociedade. Dizendo não 

aos meios de alienação de massa, uma vez que, esses 

instrumentos de fácil manipulação do poder capital estão a 

serviço do poder político-econômico individualista e 

minoritário. Este, servindo-se daquele, criando artefatos 

jurídicos de autoproteção, deixando o povo cada vez mais 

à mercê do poder do capital, ficando claro e evidente a 

necessidade de uma educação transformadora e crítica. 
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É difícil acreditar que a solução e transformação 

dão-se por meio de ações políticas partidaristas, uma vez 

que essas estão agregadas ao poder político do capital, 

fazendo parte de uma mesma moeda que quando 

unificados, perpetuam no poder, para o próprio poder. 

Qualquer política educacional ou classista que 

defenda em seu bojo transformação e valorização do ser, 

não poderá ser ligada com a política-capitalista, pois 

aquela será manipulada e engolida por essa. Toda ação 

transformadora deve ter no átomo de sua existência 

conspirações revolucionárias inovadoras capazes de levar 

o homem voltar para a valorização do ser aos seus 

semelhantes. Logo, a educação sempre deverá conspirar 

ações que transcendam além do poder-capital ao ser 

enquanto ator universal de si e de sua realidade, onde o 

homem seja uma peça em unificação global. Como bem 

afirma Mészáros (2008): 

 

Limitar uma mudança educacional radical 

às margens corretivas interesseiras do 

capital significa abandonar de uma só vez, 

conscientemente ou não, o objetivo de 

uma transformação social qualificativa. 

Do mesmo modo, contudo, procurar 

margens de reforma sistêmica na própria 

estrutura do sistema do capital é uma 

contradição em termos. É por isso que é 

necessário romper com a lógica do capital 

se quisermos contemplar a criação de uma 

alternativa educacional significativamente 

diferente (MÉSZÁROS, 2008, p. 27). 

 

Deve-se fomentar uma sociedade amparada 

tecnologicamente, onde os produtos da ciência humana 
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sirvam para o seu bem-estar e não para a perpetuação de 

sua própria exploração, que dê ao homem sustentabilidade 

social, deixando assim os valores humanistas em primeiro 

lugar. Uma verdadeira antítese do atual sistema. O que se 

está em debate, não é o sistema capitalista ou socialista. O 

que está em pauta é o tipo de sociedade que existe hoje. E 

qual a sociedade que se deve querer, se é a sociedade onde 

o que vale é o “ter” ou é o “ser”. Contudo, seja qual for a 

sociedade sonhada, a escola é a grande máquina de 

fomentação e da transformação dessa ordem social para 

aquela,  

Assim, fica claro que só se pode criar uma 

sociedade que transcenda para “além do capital” se a 

educação transcender o contexto sociocultural-histórico da 

alienação do sistema político-econômico ao qual ela está a 

servir. Não se trata de analisar a sociedade no prisma 

socialista ou capitalista, o que importa é analisar a 

sociedade na ótica do bem-estar do “ser”. Para isso, é 

preciso que esse modelo social esteja voltado para todos e 

não apenas para uma das partes, como acontece no 

império capitalista. Logo, o que se está em evidência é o 

homem. Sobre o panorama atual do homem trabalhador na 

sociedade capitalista, bem expressa Marcuse (1973, p. 43) 

a presente condição humana: 

 

[...] a mecanização cada vez mais 

completa do trabalho no capitalismo 

desenvolvido, conquanto mantendo a 

exploração, modifica a atitude e a 

condição do explorado. No seio do 

conjunto tecnológico, o trabalho 

mecanizado no qual reações automáticas e 
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semiautomáticas preenchem a maior parte 

(se não o todo) do tempo de trabalho 

continua sendo, como uma ocupação para 

toda a vida, uma escravidão exaustiva, 

entorpecedora, desumana ainda mais 

exaustiva por causa do aumento na 

velocidade do trabalho, controle dos 

operadores de máquina (em vez do 

produto) e isolamento dos trabalhadores 

uns dos outros.  

 

É nesta organização social em que o avanço 

tecnológico a serviço do capital coloca o homem em uma 

estruturação cada vez mais mecanizada, assumindo 

comportamento robótico. No atual panorama 

sociotecnológico, dentro do universo trabalhista, o que 

deveria ser grandezas diretamente proporcionais, são 

grandezas inversamente proporcionais; são maquinas 

criadas por uma elite pensante tecnologicamente, cada vez 

mais modernas, mais eficientes, mais precisas, mais 

autônomas, em contrapartida o homem, forma uma classe 

trabalhadora menos criativa, mais dependente, refém de 

máquinas que ele não domina, apenas opera. Em alguns 

momentos a ordem vai se invertendo: a máquina é que 

operacionando o homem, pois esse já não tem a 

criatividade, criticidade, originalidade, interatividade. Fato 

que o leva à perda da sensibilidade crítica e intelectiva, a 

criatividade que é a essência do ser humano, a 

sensibilidade humana do ser. 

 No contexto com a escola, a sociedade cria 

mecanismos institucionais e sociais que determinam os 

valores e os comportamentos humanos, estabelecendo o 

aceitável e o inaceitável, obedecendo a normas 
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determinadas pelo Estado. Essa estrutura fundamenta a 

materialidade do agir humano, e nela não se está excluindo 

os fatores de determinação do sistema capitalista e político 

contemporâneo. 

Prática que anos vem sendo posta por meio de um 

currículo que tem como objetivo distanciar o homem 

(educador) dos seus comportamentos primários e 

essencialmente humanos. Como criatividade, 

companheirismo, confiabilidade, sensibilidade humana, 

protecionismo da espécie. 

Daí a importância de as entidades de classe 

passarem a atuar ativamente em seus papéis educativos 

(sindicatos, associações), mostrando a importância do ser 

educador como sujeito capaz, e único, de agir contrário à 

mecanização da educação. Pois o espaço sagrado da sala 

de aula deixa de ser o espaço artístico, inovador por meio 

de debates e explanação do ser com perguntas e respostas 

inovadoras capazes de modificar educando e educadores, 

uma vez que ambos fazem parte de um mesmo processo 

histórico e cultural da sociedade vigente, a qual está em 

debate. Nesse sentido, afirma Marcuse: 

 

 As pretensões utópicas da imaginação 

ficaram saturadas de realidade histórica. 

Se as realizações do princípio de 

desempenho ultrapassam as suas 

instituições, também militam contra a 

direção de sua produtividade contra a 

subjugação do homem à sua labuta. 

Emancipada dessa escravidão, a 

produtividade perde o seu poder 

repressivo e impulsiona o livre 

desenvolvimento das necessidades 
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individuais. Tal mudança na direção do 

progresso excede a reorganização 

fundamental do labor social que o mesmo 

pressupõe. Por mais justa e racional que 

possa estar organizada a produção 

material, jamais pode constituir um 

domínio da liberdade e da 

gratificação;(...) (MARCUSE, 1975, p. 

144). 

 

É essa sociedade que foi projetada anos atrás que 

se conscientiza sob a ótica do capital a servir o próprio 

capital, fato esse que comprova cada vez mais que cabe à 

entidade sindical projetar-se como elemento de subversão, 

reagindo às práticas de opressão social, opressão de 

trabalho, opressão contra a liberdade humana, opressão 

contra a criatividade, tendo claro no seu bojo que é a 

escola a máquina de reprodução social. Todavia, se a 

sociedade está agindo, se comportando de tal maneira, é 

porque o poder político/capital projetou tal 

comportamento.  

Cabendo a entidade sindical a incumbência de 

desmistificar o que existe por trás das ações determinadas 

pelo poder político econômico que está servindo o 

capitalismo; promovendo eventos capazes de revelar a 

verdade dos fatos, transcendendo a ignorância e a 

irracionalidade. Como orienta Marcuse: 

 

Em virtude dessa restrição, o 

procedimento teórico se torna 

imediatamente prático. Idealiza métodos 

de melhor gerência, planejamento mais 

seguro, maior eficiência e cálculos mais 

aproximados. A análise termina em 
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afirmação via correção e melhoramento; o 

empirismo se reafirma como pensamento 

positivo (MARCUSE, 1978, p. 163). 

 

Assim como dar-se a relação operário nas 

fábricas, ocorre as relações entre professor e aluno dentro 

desse ambiente marcado pelo conservadorismo da atual 

estrutura de ensino, como já citado, um ambiente marcado 

pelo acriticismo. Esse é produto de políticos que estão a 

servir o capital mundo do ter (onde o produto da sua 

produção não está a servir o seu bem-estar, mas o bem-

estar do outro). E é nesse campo de atuação que 

professor/aluno se perdem no processo geo-histórico-

social, como consequência de políticas unilaterais cabendo 

ao educador (escola) fornecer uma mão de obra capaz 

apenas de produzir riqueza para o patrão (poder capital). 

Vê-se que esse homem esquece a sua origem 

individual e social da sua existência, deixando de lado a 

amplitude do seu ser. 
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CAPÍTULO 3 
 

MARCO METODOLÓGICO 

 

 

3.1 O método científico 

 

Não pode ser entendido como algo ideológico, 

nem tão pouco senso comum; porém é conhecimento 

produzido a partir de uma linha metodológica, obedecendo 

critérios rigorosos da própria pesquisa metodológica que o 

leve a descobrir através de estudos metódicos elementos 

contundentes para se pôr em questionamentos ou não, 

paradigmas adotados como verdade absoluta ou relativa, 

fomentando o conhecimento científico. 

No universo das ciências sociais, a pesquisa 

científica tem como objetivo estudar para desvendar as 

relações das classes sociais para, a partir da pesquisa, as 

classes tomarem iniciativas capazes de minimizar, 

desverticalizar, estreitar as relações dicotômicas existentes 

entre elas. Quanto ao universo subjetivo do pesquisador, o 

objetivo é levá-lo ao saber, ao conhecimento e à realização 

pessoal. Assim, Richardson et al (1985) define: 

 

Assim, ainda que seja muito comum a 

realização de pesquisas para benefício do 

próprio pesquisador, não devemos 

esquecer de que o objetivo último das 

Ciências Sociais é o desenvolvimento do 

ser humano... Como ferramenta para 

adquirir conhecimento, a pesquisa pode 

ter os seguintes objetivos: resolver 
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problemas específicos, gerar teorias ou 

avaliar teorias existentes (RICHARDSON 

et al, 1985, p. 16). 

 

Dessa forma, a pesquisa não pode ser guiada por 

ideologia, mas buscando justificativas, comungando com a 

percepção metodológica adotada, dando-lhe 

sustentabilidade científica, não como algo acabado, mas 

como produto de um processo de relações históricas 

sujeito às interfaces do dinamismo das transformações e 

mutação do saber. 

Em contexto macro, segundo Prodanov e Freitas 

(2013, p. 49): “A Pesquisa Científica visa conhecer 

cientificamente um ou mais aspectos de determinado 

assunto. Para tanto, deve ser sistemática, metódica e 

crítica. O produto da pesquisa científica deve contribuir 

para o avanço do conhecimento humano”. 

 

3.2 Abordagem metodológica da pesquisa 

 

Quanto à percepção metodológica da abordagem 

do problema, o presente relatório de pesquisa fundamenta-

se no estudo qualitativo: “a observação qualitativa é 

fundamental na explicação do funcionamento das 

estruturas sociais, precisam-se reconhecer as implicações 

que diferentes concepções teóricas imprimem à análise da 

sociedade” (RICHARDSON et al, 1985, p. 41). 

Diante do envolvimento com o tema e a busca de 

saberes históricos que norteiam a análise da pesquisa, 

fazendo o elo entre o passado e presente, prevendo 

perspectivas futuras com a nova conjuntura sindical, de 
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modo que se faz necessário que a proposta político-

pedagógica dos sindicatos docentes passa a ser vista como 

a própria força da educação, levando a um novo momento 

a história do sindicalismo brasileiro. Como afirma 

Madeleine Grawitz, apud Richardson (1985). 

 

Madeleine Grawitz explica que “a 

Antropologia e a Etnologia nos fazem 

tomar consciência da parte de adaptação 

que as culturas impõem a todos e o modo 

pelo qual elas selecionam os mais aptos a 

se incorporarem ao seu sistema. A noção 

de personalidade está ligada a cada 

indivíduo e a cada cultura...” [...] 

As pesquisas documentárias exploram a 

análise de conteúdo e a análise histórica 

(RICHARDSON, 1985, p. 41). 

 

Daí a necessidade de fazer o estudo antropológico 

e etimológico do tema à busca de saberes e compreensão, 

fazendo uma melhor interpretação do tema. Sendo 

necessário coletar dados através do método descritivo, 

trazendo-o e deduzindo o significado à realidade do tema 

por meio da abordagem indutiva. 

Sendo observado empiricamente o problema 

chamativo, onde o mesmo deverá ser estudado e analisado 

em uma perspectiva interpretativa, através de comparação 

de textos, sem perder o contexto histórico social, cultural, 

econômico e político das épocas. Assim, Richardson et al 

(1985) afirma: 

 

[...] ainda que seja muito comum a 

realização de pesquisas para benefício do 

próprio pesquisador, não devemos 
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esquecer de que o objetivo último das 

ciências sociais é o desenvolvimento do 

ser humano. Portanto, a pesquisa social 

deve contribuir nessa direção. Mas o seu 

objetivo imediato é a aquisição de 

conhecimento. [...] ao destacar o papel da 

observação, Lazarsfeld expressa que, da 

análise de uma série de observações, se 

pode obter uma gama de classificações, 

desde a simples colocação das 

características em determinada ordem, 

suas relações umas com as outras, nível 

de um estudo descritivo, até a construção 

sistemática em que cada tipo é 

representado por certo número de 

atributos (RICHARDSON, 1985, p. 16 e 

41). 

 

Ao analisar o tema dentro da percepção 

pedagógica freiriana na concepção dialética comparativa-

qualitativa com a postura da categoria classista educativa, 

fundamenta-se que a posição da entidade classista 

educativa seja tanto quanto a postura do 

professor/educador, segundo a teoria freiriana, trazendo-o 

para o universo humanista revolucionário marcusiano. É 

preciso levar à reflexão da necessidade de que as práticas 

sindicais transcendam ao seu espaço físico e ganhe 

horizontes nos aspectos comportamentais dos 

professores/educadores na subjetividade das práticas 

pedagógicas desses. 

No aspecto operacional, a pesquisa obedeceu a 

critérios próprios, apesar de “não existir fórmula mágica” 

segundo Richardson (1985, p.15) para se fazer uma 

pesquisa; contudo ela deve ter critérios bem definidos, 

como: “precisa-se ter conhecimento da realidade, algumas 
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noções básicas da metodologia e técnicas de pesquisa, 

seriedade e, sobretudo, trabalho em equipe e consciência 

social” (RICHARDSON, 1985, p. 15). 

Quanto à abordagem do problema, dá-se na 

percepção qualitativa, pois existe sintonia dinâmica nos 

dois universos, mundo real e sujeito, havendo ligação 

entre o analisado fenômeno e o significado interpretativo, 

não sendo preciso estudos estatísticos, pois o próprio 

espaço real é a fonte das observações para buscar dados, 

como afirma Felisberto (2002, p. 84): “É uma forma muito 

utilizada na Antropologia e na Sociologia onde se destaca 

o comportamento humano tido como muito mais 

significativo e não sujeito a quantificações”.  

Para Prodanov e Freitas (2013): 

 

[...] há uma relação dinâmica entre o 

mundo real e o sujeito, isto é, um vínculo 

indissociável entre o mundo objetivo e a 

subjetividade do sujeito que não pode ser 

traduzido em números. A interpretação 

dos fenômenos e a atribuição de 

significados são básicas no processo de 

pesquisa qualitativa (PRODANOV; 

FREITAS, 2013, p. 70). 

 

Pois o método indutivo está diretamente ligado à 

interpretação que o pesquisador dá ao objeto de estudo: 

fenômeno-teoria-prática. É desse tripé que surge o 

conhecimento que parte do específico ao geral: 

 

Isso significa que a indução parte de um 

fenômeno para chegar a uma lei geral por 

meio da observação e de experimentação, 
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visando a investigar a relação existente 

entre dois fenômenos para se generalizar. 

No raciocínio indutivo, a generalização 

deriva de observações de casos da 

realidade concreta. As constatações 

particulares levam à elaboração de 

generalizações. Entre as críticas ao 

método indutivo, a mais contundente é 

aquela que questiona a passagem 

(generalização) (PRODANOV; 

FREITAS, 2013 p. 28). 

 

Contudo o estudo deverá fundamentar-se em 

fontes seguras e confiáveis, fato que dará credibilidade à 

pesquisa. Para os autores (2013, p. 44), “a pesquisa 

cientifica significa realizarmos essa busca de 

conhecimentos, apoiando-nos em procedimentos capazes 

de dar credibilidade ao resultado”.  

 

3.3 Método dos procedimentos 

 

Prodanov e Freitas (2013), mostram os meios 

técnicos e procedimentos usados na pesquisa, assinalando 

que esse método tem por objetivo fatos sociais. Assim, os 

meios adotados para proceder a pesquisa no processo 

técnico foram através de estudos documental e 

bibliográfico por meio do método histórico-comparativo, 

uma vez que foi feito o levantamento de documentos e 

textos envolvendo vários procedimentos para chegar à 

origem do fenômeno estudado, até chegar à culminância. 
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3.4 Procedimento da coleta de dados 

 

Para obtenção da coleta de dados foram feitas 

pesquisas documental e bibliográfica. A aquisição de 

documentos deu-se através de documentários de TV, 

livros, depoimentos documentados, romances históricos, 

etc. que, num sentido mais amplo, Prodanov e Freitas 

(2013, p. 56) definem o que entendem por documentos: 

“qualquer registro que possa ser usado como fonte de 

informação, por meio de investigação”, contudo, 

acrescentam: “todo documento deve passar por uma 

avaliação crítica por parte do investigador”. Mesmo sendo 

fontes primárias, não se deve deter-se em qualquer 

documento, mas naqueles com originalidade, coerência e 

sistematicidade. 

Quanto à obtenção de dados por meio da pesquisa 

bibliográfica, abrangeu-se a bibliografias já publicadas a 

respeito do tema, como jornais, revistas periódicas ou não, 

livros, artigos científicos, dissertação, monografia, leis 

(CLT e constituição). A obtenção dos textos deu-se por 

meio do canal físico e digital (internet, sites) sempre 

obedecendo o rigor da meta indutiva, pois são secundárias. 

Sendo típico da pesquisa qualitativa, enquanto à 

técnica, foi também usado o método histórico, que 

resultou num levantamento de dados buscando conhecer a 

origem, a fomentação do tema para melhor compreendê-lo 

com a realidade atual, cujo material juntado serviu para 

conhecer as suas raízes e a sua evolução, levando em 

consideração os contextos social, cultural, político e 
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econômico; contribuindo tanto para a coleta de dados 

quanto para a análise. 

 

3.5 Análise de dados 

 

Os dados conseguidos através da pesquisa 

bibliográfica e documental geraram informações de vários 

autores, dando sustentabilidade e enriquecendo as 

interpretações. Fomentaram também saberes à indução 

sobre o objeto e análise, contribuindo para a construção de 

teoria e análise de discurso, cuja interpretação dos textos 

coletados serviram para a compreensão do fenômeno das 

relações sociais. 

 

Podemos, entretanto, definir esse processo 

como uma sequência de atividades, que 

envolve a redução dos dados, a sua 

categorização, sua interpretação e a 

redação do relatório. Assim, essa etapa 

representa o momento em que o 

pesquisador obtém os dados coletados por 

meio da aplicação de técnicas de 

pesquisa, usando instrumentos específicos 

para o tipo de informação que deseja 

obter, de acordo com o objeto de pesquisa 

em análise. (PRODANOV; FREITAS, 

2013, p. 113). 

 

Ao se fazer a investigação e classificação 

metódica de todo o material catalogado, desde as fontes 

bibliográficas, como documentos, reportagens e 

entrevistas, deu-se início à construção textual. Para tanto, 

levou-se em consideração a afirmação dos autores 

supracitados: 
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A categorização dos dados possibilita sua 

descrição. Contudo, mesmo que a 

pesquisa seja de cunho descritivo, é 

necessário que o pesquisador ultrapasse a 

mera descrição, buscando acrescentar 

algo ao questionamento existente sobre o 

assunto (PRODANOV; FREITAS, 2013, 

p. 114). 

 

Assim, o produto da pesquisa contribui para o 

entendimento das relações sociais existentes entre as 

classes e mudanças das práticas pedagógicas sindicais. 
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CAPÍTULO 4 
 

ANÁLISE DE DADOS 

 

 

4.1 Educação: ação de transcendência do capital para o social, 

na perspectiva de classe 

 

Assim como ocorre nas fábricas, ocorre também 

na escola. Assim como o operário não pensa no produto 

fabricado devido a auto mecanização, o professor não 

pensa naquilo que ele ensina, apenas ensina, e esse ensino 

é produto de conteúdos predeterminados acabados. E o 

pior é que já são determinados como devem ser ensinados, 

levando o professor a perder sua função de sujeito, 

passando professor e aluno a serem objeto de um sistema 

educacional bancário; ficando educador e educando 

alienados ao processo sociocultural do saber e do “vir a 

ser”. E ainda cabe uma ressalva sobre a lei da mordaça 

recentemente aprovada em Alagoas, uma lei que só vem 

para piorar um cenário já tão devastado pela política 

econômica de formação maciça, de uma mão-de-obra 

alienada pela estrutura educacional vigente. Privar a 

liberdade de ensino do professor é castrar as possibilidades 

de evolução crítica de uma sociedade, em tese, livre. 

É nesse momento que entra a importância de um 

sindicato docente que transcenda as conquistas materiais e 

busque os ideais da categoria que é o homem como ser e 

não o ter, onde este está a servir aquele. Servindo de 

instrumento de aperfeiçoamento do homem, o ter deve 
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servir para satisfazer as necessidades essenciais da 

espécie, não sendo o que é hoje: um instrumento do 

sistema capaz de instrumentalizar a própria essência 

humana. Cabe à entidade classista não abandonar os 

ganhos materiais do educador, mas uma nova missão. 

Colocando a aquisição de ganhos não-materiais na mesma 

plataforma dos ganhos materiais, porém com um produto 

final bem diferenciado para os pares, uma vez que as 

conquistas no plano não material são eternas e efetivas, 

pois só visam o homem como sujeito de ações 

revolucionadoras, que mais se identificam com a essência 

humana “SER”. É exatamente nesse momento que tal 

entidade começa a preocupar o poder político - capital. 

Pois é aí que se inicia o processo de mudança de 

comportamentos, começando a colocar em xeque a 

perpetuação do poder econômico e ideológico de ser 

governado alienadamente. Esclarece Marcuse (1973, p. 

48-49): 

 

O novo mundo do trabalho tecnológico 

impõe um enfraquecimento da posição 

negativa da classe trabalhadora: esta não 

parece ser a contradição vida da sociedade 

estabelecida. Essa tendência é reforçada 

pelo efeito da organização tecnológica da 

produção sobre o outro lado envolvido: 

sobre a gerencia e a direção. A dominação 

se transfigura em administração. Os 

patrões e proprietários capitalistas estão 

perdendo sua identidade como agentes 

responsáveis; estão assumindo a função 

de burocratas numa máquina coorporativa 

(MARCUSE, 1973, p. 48-49). 
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É preciso que o trabalhador (professor/educador) 

por meio de ações cooperativas se organize organicamente 

criando mecanismos dentro da sua classe, representado por 

sua entidade de cunho público ou privado, capazes de 

acompanhar e combater os avanços e a preponderância do 

capital que atua massificando o povo. Ficando claro e 

urgindo mudança de postura do professor à entidade 

representativa. Onde essa deverá passar a atuar para dar 

uma resposta à altura do capitalismo dominante. 

É a mudança de comportamento de entidade que 

começa a ganhar vida nos seus membros, provocando 

surgimento de ações revolucionadoras, capazes de dizer 

que tal modelo social não serve, colocando um fim à velha 

forma de se governar, fazendo aparecer novos modelos. 

Pois, o governo sabe que a escola é o fomento da 

sociedade e que a entidade sindical educacional tem 

capacidade de desmistificar seu plano de ação e suas 

práticas, positivamente ou negativamente, uma vez que o 

poder ainda não conseguiu domar o currículo oculto do 

professor. 

Discutir-se o currículo oculto do professor no 

plano individual, fica apenas no plano da subjetividade de 

um único ser. Porém, quando se trata de uma entidade, 

passa a ser o coletivo, ocorrendo materialização da 

subjetividade. Aquela atitude que antes era de um só 

educador, passa a ser de uma classe, levando para as 

instituições escolares, para dentro da sala de aula, que por 

sua vez vai além dos muros das escolas, chegando no 

espaço familiar, transcendendo à família e se 
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universalizando na sociedade, em um caráter contínuo de 

objetividade subjetividade e vice-versa. 

Comparando os demais sindicatos no âmbito 

nacional com os que atuam na educação pública em 

Alagoas e, especialmente, em Atalaia, observa-se um 

domínio que os governantes querem ter sobre a entidade, 

passando muitas vezes das leis que regulam o sindicato 

transcendendo ao egoísmo, o universo pessoal, a postura 

administradora, como elemento controlador de condutas, 

tendo por base o princípio da opressão citada por Marcuse 

(1973, p. 231), onde os gestores muitas vezes não medem 

esforços para satisfazer o seu ego de poder econômico e 

político, indo do universo do capital ao assédio moral, 

ameaças, perseguição, etc., fazendo de tudo para 

neutralizar as ações sindicais a partir de ações traiçoeiras 

que burlam as próprias regras do jogo político. 

Daí a necessidade orgânica de se inovar o debate 

e a adoção de posturas inovadoras que pairem pelo 

princípio do bem-estar da classe. É essa postura que faz o 

sindicato transcender o universo da categoria, 

multiplicando-se dentro de si e de demais organizações 

sociais visionárias de um bem comum, e misturando-se 

com a sociedade. Logo, o sindicato da educação não pode 

se isolar da sociedade através de uma pauta unicamente 

salarial, pois não é matéria coletiva. É, pois, fundamental a 

transcendência para aferição da luta sindical em toda a 

organização social, defrontando o sujeito num universo 

histórico, assim, a objetividade do discurso da coletividade 

aparece sob o horizonte histórico de luta. 
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A educação tem, por excelência, a necessidade 

orgânica de estar em constante reflexão filosófica capaz de 

ultrapassar as paredes e mergulhar no universo da 

subjetividade de cada ator, dando a esta sua liberdade 

material de ser e existir, tornando-se objetiva no plano 

social. Isso ocorre quando a entidade traz no seu bojo 

princípios contempladores de ferramentas tecnológicas 

que compreendam o bem-estar social de todos, 

valorizando tecnologias que sirvam à sociedade no todo e 

não nas partes, conquista não apenas objetivos materiais, 

mas sociais, como prestação de serviço de melhor 

qualidade para a população. 

 

4.1.1 Profissão docente e a necessidade de transcender o 

conteúdo programático 

 

O ato de se tornar um professor, através de um 

título, não significa ser o profissional de intervenção na 

formação epistemológica, social, histórica de seus 

discentes co-participativo de intervenções sociais, pois tal 

certificado lhe propõe apenas a licença para exercer a 

profissão docente dentro dos módulos e modelo da 

instituição na qual estudou, enquadrando-se facilmente ao 

modelo de ensino proposto pela instituição, obedecendo 

fielmente aquilo que é proposto pelo Estado, pelo 

município, sem levantar nenhum questionamento, 

enquanto também não se posiciona, verdadeiramente, 

quando algum professor traz algum questionamento. Por 

exemplo, em dia de paralisação, 80% dos professores diz 

em reunião que vão parar, 20% ficam em cima do muro, 
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porém, quando chega o dia, apenas de 7 a 10% param, os 

demais todos irão trabalhar. Tal comportamento é 

desunião ou falta de formação política, ideológica, 

filosófica? Ou é apenas falta de postura filosófica? Ou é 

falta de ser cidadão crítico? Ou é a falta de consciência de 

classe que ainda o professor não se apropriou? Porém, 

antes de qualquer proposição, deve-se refletir o ato de 

ensinar. Primeiramente deve-se perguntar: ensinar para 

quê e para quem? E onde ensinar? 

Se levar em conta que ser professor é trabalhar o 

conteúdo como uma mercadoria “pesada” onde se vende 

em qualquer supermercado, onde os saberes são tratados 

como farmácia de manipulação, onde cada conteúdo é 

parafraseado a uma droga que deve ser colocada em cada 

medicamento. Desse modelo, tem-se o professor técnico-

cientista, preso à transmissão de conteúdos prontos, 

medidos e pesados. Contudo, Freire adverte: “ensinar não 

é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para 

a sua produção ou construção” (FREIRE, 2002, p. 12). 

Nessa perspectiva avessa ao ensino bancário, é 

preciso o professor se fazer professor no processo 

contínuo, educativo e dinâmico, carregando na sua prática 

pedagógica a teoria agregada à prática, de tal modo que o 

discente veja na sua prática o próprio ser, pois a prática é o 

espelho da teoria. Assim, a condição de “ser” enquanto à 

formação humana do “ser”, é mais relevante para a 

humanidade que a formação técnica.  A relação de 

professor e aluno deve ser, antes de tudo, humana em um 

destemido contexto histórico-ideológico.  
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Nessa postura, o professor deve mudar a sua 

visão, atuar sobre o conteúdo, “dialogicamente” se 

aprofundar, buscar a verdade dos fatos para poder 

construir um senso de valor desprovido de crença e gostos 

individuais; é exercer a criticidade sobre o conteúdo, 

fazendo uma análise de conjuntura dos conteúdos e a 

relação social, histórica, geográfica, cultural e política 

essencialmente política, agregando saberes novos aos 

velhos.  

Num processo constante de transitividade entre o 

novo e o velho, sabendo que o futuro é o próprio presente 

nesse processo dialógico educacional, não existe o futuro 

para vocês, ou você, pois ele já é. Portanto, não cabe mais 

a velha frase “faça o que mando, mas não faça o que 

faço”. Cabendo ao professor ser de forma autêntica e real. 

Diante desses questionamentos, Freire (2002) comenta: 

 

O que podem pensar os alunos sérios de 

um professor que, há dois semestres, 

falava com quase ardor sobre a 

necessidade da luta pela autonomia das 

classes populares e hoje, dizendo que não 

mudou, faz discurso pragmático contra os 

sonhos e pratica a transferência de saber 

do professor para o aluno?! (FREIRE, 

2002, p. 16). 

 

Dessa forma, o professor deve ter na sua teoria a 

própria prática de vida para vir a ter ou adquirir o respeito 

dos alunos, ou perante eles e seus pares. Não importa o 

seu posicionamento político, o que importa é que ele faça 

da sua teoria a sua prática ou vice-versa, onde cara e coroa 
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façam parte de uma mesma pessoa. O que não pode é 

desdizer o que já disse, o que não pode é mudar de 

“discurso”, falar dependendo de seu relacionamento com a 

mudança de gestão, governo ou de acordo com o novo 

quadro político. O que não pode ocorrer é concordar com 

o erro porque esse erro vem do amigo, pois amigo é 

amigo, e erro é erro. Professor tem por obrigação ser um 

intelectual e exemplo de sua profissão como ator principal, 

e não como coadjuvante no processo de humanização da 

sociedade em que vive; uma vez que o professor não 

ensina o aluno a viver, mas tem a obrigação de ensinar o 

aluno a refletir sobre sua própria vida, pois os seus 

ensinamentos deixarão de ser meros conteúdos, e passarão 

a ser pontos de reflexão à vida, sabendo que tais 

ensinamentos não bastam ser escritos, porém vividos. 

 

4.2 Sindicato como espaço de formação e educação à cidadania 

crítica e ativa na ótica Freiriana e marcusiana 

 

4.2.1 Sindicato docente: espaço de assunção à mudança de 

consciência 

 

Considerando as teorias de Paulo Freire e Herbert 

Marcuse a partir de suas contraposições com a atual 

conjuntura social e educacional, essa parcela do trabalho 

abordará a relação estrutural necessária da atuação sindical 

com a realidade comunitária, de modo a transcender os 

limites adstritos da classe, atingindo, assim, o todo. Por 

isso, partir-se-á agora para a análise e compreensão da 
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política sindical como forma de criação de um pensamento 

crítico dos atores sociais. 

Se na prática pedagógica o educador tem por 

obrigação pensar certo, obedecendo o princípio da ética, o 

sindicato docente no processo de construção de identidade 

deve ter comportamento coerente entre teoria e prática. 

Onde a base teórica sirva de alicerce à prática, sem sair do 

alinhamento teórico, pois, do contrário, perderá o seu 

caminho e as consequências serão inevitáveis, como 

adverte Freire (1967): “do ponto de vista das elites, a 

questão se apresenta de modo claro: trata-se de acomodar 

as classes populares emergentes, domesticá-las em algum 

esquema de poder ao gosto das classes dominantes” 

(FREIRE, 1967, p. 17). Assim o sindicato deve ser 

exemplo vivo. 

A Assembleia, com participação efetiva, é um 

espaço para a construção da democracia e consolidação da 

mesma, pois atua sobre problemas, ou na construção de 

pauta e na tomada das decisões dentro de um espaço 

heterogêneo, visto que o confronto de ideias diante da 

postura política e posição desempenhada por cada um é 

natural quando se trata da decisão A ou B. Por exemplo, 

entre fechar uma rodovia ou ocupar um prédio público; 

ocupar a câmara ou a prefeitura; ou não fazer nada. É 

nesse momento que a posição política ocupada e 

desempenhada por cada educador presente fica explícita, 

como também o nível de letramento sócio político e os 

diversos níveis de consciência dos educadores. 

É este espaço heterogêneo que auxilia à 

transitividade e formação continuada, à consciência 
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crítica, à consolidação da democracia na subjetividade do 

educador e professor. 

Assim, a heterogeneidade é ideal para construção, 

fermentação e fomentação da democracia. Sendo o debate 

o instrumento que levará à tomada de decisão, onde essa 

não se dará por meio de justaposição nem aglutinação de 

A + B = C, são decisões. Contudo, é a partir das diferenças 

e semelhanças que se concebe passo a passo em contínua 

transitividade uma postura democrática, fundindo-se com 

o próprio inacabamento do homem. É algo em contínua 

evolução e transição que, para Freire (1967, p. 60), “esta 

posição transitivamente crítica implica num retorno a 

matriz verdadeira da Democracia”. E é nesse processo 

construtivo numa relação ética de respeito múltiplo e 

recíproco construído por todos, sem ridicularizar aquele 

que ainda se encontra imaturo quanto às questões de 

classe; sem negar aqueles que pensam diferente 

(adquiriram consciência crítica). As decisões tomadas 

coletivamente são universais decididas e defendidas por 

todos sem preconceito quanto às relações tanto 

individuais, quanto coletivas. 

É nesta postura de classe que o “sindicato” deve 

servir de exemplo no processo de feedback ao educador-

professor quanto ser. E essa vivência de respeito às 

diferenças pelo sonho de se construir uma sociedade 

melhor na preservação de direitos nos cumprimentos dos 

deveres, à transformação daquilo que está errado, como 

preconceitos raciais, de credo, sociais, ideologia política e, 

até mesmo, dá à criticidade. E essa postura de aprendizado 

passa a fazer parte de sua vivência, não como algo 
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agregado, mas fundido ao ser. E que esse educador passe a 

fazer da sua base teórica a sua prática, e que faça da sua 

prática pedagógica a sua vida.  

 

4.2.2 Sindicato: espaço de luta e combate à busca de uma 

identidade docente merecedora de respeito 

 

É comum a frase “professor, profissão formadora 

das profissões”; frase que até então merece uma reflexão 

epistemológica histórica social e política. Se é a profissão 

formadora das demais profissões, faz-se necessário que ela 

seja exemplo de respeito e merecedora de dignidade; 

palavras desconhecidas pelos governantes. Por exemplo: o 

presidente Temer, ao assumir a presidência, disse que se 

faz necessário acabar com os privilégios, aposentadorias 

específicas ou especiais, que é, justamente, a do professor 

com 30 anos de trabalho e professora com 25 anos de 

trabalho, propondo aumento de 10 anos para o homem e 

15 anos para a mulher. Isso é o que ele chama de 

privilégios... 

Por outro lado, encontram-se professor e aluno 

em espaços inadequados de aprendizagem, uma vez que o 

lugar ao qual, comumente, se chama de escola ou sala de 

aula, não tem as mínimas condições para se executar as 

atividades docentes e discentes. Não é à toa que ao se 

fazer uma pesquisa na Rede Pública de Ensino, observa-se 

claramente que ser professor é uma profissão em extinção. 

Por que isso ocorre?  Por que as condições de trabalho do 

professor e o salário do professor é o carro-chefe das 

falácias de candidatos no período das eleições? 
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Porém, quando tal candidato ganha a eleição, as 

falas mudam pelo avesso, basta a primeira cobrança para 

dizer que professor ganha um salário compatível e que os 

professores municipais reclamam de barriga cheia, e passa 

um discurso totalmente mentiroso à população, como de 

que o professor só sabe brigar por dinheiro, que se a 

educação vai mal é porque o professor é preguiçoso, não 

quer trabalhar, só sabe fazer greve.... Se os alunos não 

aprendem, o culpado é o professor, e assim por diante. 

Ficando óbvia a importância de se criar uma linha 

metodológica de trabalho de formação pedagógica 

sistemática sindical capaz de levar os 

professores/educadores à conscientização e 

desenvolvimento da consciência crítica da sua importância 

para construção de um mundo melhor, digno, solidário, 

voltado para a humanização, para a valorização do ser. 

Contudo, cabe a esse educador atuar envolvido e 

integrado com a comunidade que está inserido, não apenas 

estar presente na atividade pedagógica, mas estar nas 

atividades políticas, sociais, nos problemas comunitários, 

debater as condições de vida daqueles que fazem a 

comunidade, é preciso interagir com os educandos. Por 

outro lado, cabe ao sindicato construir e manter o diálogo 

com a comunidade.  

Essa interação deve ser transparente, pois se a 

entidade é verdadeira, tem respeito e confiança de todos 

envolvidos no processo pedagógico sindical. 

 

Fazer esta adesão e considerar-se 

proprietário do saber revolucionário, que 

deve, desta maneira, ser doado ou imposto 
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ao povo, é manter-se como era antes”. 

“Dizer-se comprometido com a libertação 

e não ser capaz de comungar com o povo, 

a quem continua considerando 

absolutamente ignorante, é um doloroso 

equívoco”. “Aproximar-se dele, mas 

sentir, a cada passo, a cada dúvida, a cada 

expressão sua, uma espécie de susto, e 

pretender impor o seu status, é manter-se 

nostálgico de sua origem (FREIRE, 1987, 

p. 27). 

 

Assim, é dever do educador lutar, cobrar, buscar a 

dignidade profissional. E não se pode falar em dignidade 

profissional, quando o professor para poder dar à família 

uma condição digna de vida como: plano de saúde, 

moradia, e educação, ele precisa se proliferar com mais de 

um emprego trabalhando além das condições físicas 65-80 

horas semanais. Nesse processo de luta de classe, é preciso 

que exista o mútuo respeito entre educador e educando, 

onde as lutas e os debates façam parte do processo 

pedagógico de aprendizagem de vida. A luta por direitos é 

algo inerente ao homem e os direitos do trabalhador foi 

resultado de luta contínua e permanente.  

Assim o professor não pode se comportar como 

Marciano diante do mundo real, que está para todos e não 

para as partes, nunca um professor poderá dizer o 

problema é seu, façam o de vocês, pois o meu já fiz. Não, 

como já foi falado anteriormente é preciso estar junto e 

envolvido um com o outro. 

Assim Freire reforça a ideia de Formação: “daí 

que esta passagem deva ter o sentido profundo do 

renascer. Os que passam têm de assumir uma forma nova 
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de estar sendo; já, não podem atuar como atuavam; já não 

podem permanecer como estavam sendo” (FREIRE, 1987, 

p. 27). 

A luta por melhores condições não é algo próprio 

ou precursor da educação, uma vez que o sindicato da 

educação sempre foi tardio aos demais, contudo essa 

categoria tem algo especial, o fato de simplesmente de 

trabalhar com o povo, onde cada membro é um espelho 

para a sociedade, assim como o professor é espelho para o 

educando. Para que os problemas e acontecimentos não se 

percam na memória do tempo, é preciso converter os 

problemas e os acontecimentos em fato histórico, pois só 

assim eles garantem vida na memória do povo e levam os 

atores à reflexão da sua prática política e pedagógica; 

política por que é vida e pedagógica porque é aprendizado. 

Não pode existir vida sem política e sem aprendizado. 

Assim cada momento de luta é um aprendizado, cada 

assembleia é um aprendizado, cada greve é um 

aprendizado, cada avaliação é um aprendizado, de tal 

modo que a própria greve se inove e se renove, sofrendo 

mutação dentro da própria ação de greve. 

 É nessa perspectiva que a educação transcende o 

seu universo, saindo do ganho material para o não-

material, onde esse é o caminho daquele, uma vez que, 

para o poder não importa a greve ou se as crianças estão 

com ou sem aula, o que o incomoda é a ameaça, o desafio 

que está para o poder, é a própria opressão, pois para o 

poder o limite é o próprio poder. Ou se converte o 

problema material em não material ou não se chega a lugar 

nenhum. É preciso converter a luta salarial em luta política 
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social, são essas estratégias que nutre a esperança dos que 

acreditam, como também, passará a nutrir os que não 

acreditam. 

A esperança faz parte da natureza 

humana. Seria uma contradição se, 

inacabado e consciente do inacabamento, 

primeiro, o ser humano não se inscrevesse 

ou não se achasse predisposto a participar 

de um movimento constante de busca e, 

segundo, se buscasse sem esperança. A 

desesperança é negação da esperança. A 

esperança é uma espécie de ímpeto 

natural possível e necessário, a 

desesperança é o aborto deste ímpeto. A 

esperança e um condimento indispensável 

à experiência histórica. Sem ela, não 

haveria história, mas puro determinismo. 

Só há história onde há tempo 

problematizado e não pré-dado. A 

inexorabilidade do futuro é a negação da 

história. (...) A desproblematização do 

futuro numa compreensão mecanicista da 

história, de direita ou de esquerda, leva 

necessariamente à morte ou à negação 

autoritária do sonho, da utopia, da 

esperança. É que, na inteligência 

mecanicista, portanto determinista da 

história, o futuro é já sabido. A luta por 

um futuro assim “a priori” conhecido 

prescinde da esperança. A 

desproblematização do futuro, não 

importa em nome de quê, é uma violenta 

ruptura com a natureza humana social e 

historicamente constituindo-se (FREIRE, 

1996, p. 29). 

 

Logo, o problema não é apenas de lutas sindicais 

de cunho material, o problema é macro, cultural, político, 

social e ecológico. Onde é preciso mostrar outro tipo 
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concreto de sociedade para poder ir ao combate. Criando 

um novo modelo de sociedade capaz de combater a velha 

forma de se pensar. E o melhor caminho de se levar a 

pensar diferente é o conhecimento produzido 

coletivamente, educação. Portanto, ou se investe em uma 

nova concepção de educação ou nãos se chega a lugar 

nenhum nos planos cultural, social, político, econômico e 

ecológico. Assim faz-se necessário uma concepção 

pedagógica sindical onde essa seja o eixo do processo 

educativo sobre a óptica do trabalhador atingindo a todos. 

Assim, na concepção sindical-educacional o 

aluno não é visto como recipiente de conhecimentos 

técnicos profissionais acabados, e sim um ser agente de 

transformação social nos compromissos com a 

humanização da sociedade que está inserido. 

Dentro desse processo diacrônico sistemático 

contínuo, a pedagogia sindical cria e desenvolve o 

discurso político social nos seus pares. Logo, é na 

aquisição desse gênero que dar-se-ão os primeiros passos 

para formação em trânsito da sociedade, atendendo os 

anseios da classe trabalhadora educacional. 
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Figura 1 – Pedagogia sindical e o discurso político social 

 
Feito pelo autor 

4.2.3 Pedagogia sindical 

 

A pedagogia sindical deve ter sua filosofia 

ideológica materializada num currículo didático 

pedagógico capaz de suprir as carências não contempladas 

na escola nos requisitos: humanos-filosóficos; éticos-

morais; ecológico-ambiental (o homem é uma espécie do 

planeta, não dono); ser pertencente a uma categoria-classe. 

Desenvolver sentimentos de respeito ao próximo; 

desenvolver princípios democráticos; fazer fluir a 

sensibilidade humana; de tal forma que esses valores 

contemplem no profissional o desenvolvimento de uma 

consciência social, filosófica, ética, ecológica e política de 

classe.  

Diante da dura realidade vivenciada pelos 

trabalhadores e sindicatos, na atual conjuntura econômica, 

política e social do Brasil, a pedagogia sindical é um dos 

caminhos para sobrevivência do sindicalismo brasileiro, 

como também para equalização social, ao passo que cada 
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trabalhador seja um agente multiplicador. E quando se fala 

em sindicato, o sindicato dos trabalhadores em educação 

tem o poder de converter cada filiado em agentes 

multiplicadores de agentes, diante da sua grandeza e da 

sua função social; assim, também contribuirá para que não 

só os educadores, mas para que toda população do seu 

espaço sócio geográfico adquira a criticidade e saia da 

condição de público a povo. 

Logo é de suma importância que a proposta 

pedagógica curricular da pedagogia sindical deva ser, por 

excelência, aberta flexível, porém não pode perder os 

objetivos sociofilosófico-eco-político de classe, nos ideais 

de que o bem-estar de todos é essencial para o meu bem-

estar. Deixar claro que toda a sociedade que se 

desenvolveu e que tem respeito por seu povo é produto da 

criticidade do próprio povo; quando cobrou e cobra, exigiu 

e exige, participou e participa e não porque o poder 

político-capital é generoso. 

 

4.2.4 Interface da política partidária na política sindical 

educacional 

 

Não se pode pensar em educação isolada da 

conjuntura social histórica geográfica e cultural onde ela 

está sendo aplicada, logo pensar em educação em Atalaia é 

o professor ter o conhecimento por dentro da vida 

histórica, geográfica, sociocultural, política e econômica 

do povo onde está sendo aplicada a educação. 

Contudo cabe aos educadores e professores 

deterem tais conhecimentos para promover mudanças 
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significativas na educação, que é a humanização do 

homem como sujeito ator interlocutor de seus saberes com 

os demais, que fazem parte da comunidade, não basta 

saber para si, é preciso saber dividir compartilhar os 

conhecimentos adquiridos de forma que venha a melhorar 

o espaço social onde está inserido. Essa perspectiva de 

educação é essencialmente política, não basta formar o 

técnico nem apenas dar lhe suporte científico, é preciso ir 

além desses saberes; esse é o desafio a ser enfrentado por 

todos que fazem a educação, especialmente o professor, 

seja de uma escola de favela, vilarejo, povoado ou centro. 

Cabe à entidade sindical dar suporte moral, 

segurança, jurídico, formação, fomentar debates, no 

momento de conflito ir a escola debater, confrontar ideias, 

cujas ações deverão ocorrer sem qualquer envolvimento 

partidário, privilégio ou simpatia por “A” ou “B”, não é na 

neutralidade, porém na moralidade ética de debater com 

coragem e postura horizontal. Pois a postura de uma 

entidade classista educacional deve ser por excelência 

educacional. Não se envolver com ações erradas, 

antiéticas. Praticando política libertadora, 

descompromissado com o poder político partidário 

econômico que historicamente só favorece a uma minoria. 

Por outro lado, compromissada na sua totalidade com o 

melhoramento das práticas pedagógicas educacionais de 

todos os seus, cooperados ou não, e acima de tudo, 

acreditar que a educação não pode se eximir do seu poder 

transformador, revolucionador de vidas. Educação é a 

própria política voltada para o bem-estar de todos, até 

mesmo daqueles que não estudam ou nunca estudaram, 
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uma vez que ela é a interferência no espaço sócio 

geográfico. Caso ela não aconteça dessa forma é porque 

algo está errado, ela não pode servir apenas as partes ou a 

parte interessada no processo.   Ela deve servir o todo na 

sua totalidade. 

 

Para que a educação fosse neutra era 

preciso que não houvesse discordância 

nenhuma entre as pessoas com relação aos 

modos de vida individual e social, com 

relação ao estilo político a ser posto em 

pratica, aos valores a serem encarnados. 

Era preciso que não houvesse, em nosso 

caso, por exemplo, nenhuma divergência 

em face da fome e da miséria no brasil e 

no mundo; era necessário que toda a 

população nacional aceitasse mesmo que 

elas, miséria e fome, aqui e fora daqui, 

são uma fatalidade do fim do século. Era 

preciso também que houvesse 

unanimidade na forma de enfrenta-las 

para superá-las. Para que a educação não 

fosse uma forma política de intervenção 

no mundo era indispensável que o mundo 

em que ela se desse não fosse humano 

(FREIRE, 1996, p. 42). 

 

Assim, o sindicato da educação não pode ficar de 

fora dos debates que envolvem os interesses sociais 

econômicos e políticos dos seus atores. Se a educação é 

política, a entidade que trata dessa categoria deve ser 

desprovida de qualquer ação que venha neutralizar esse 

papel da educação no espaço sócio geográfico onde ela 

ocorre, por mais vertical que seja a prática repressiva, pois 

é isso que o poder econômico e político sabe fazer. O 

sindicato deve ser espaço de combate a opressão e 
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instrumento ostensivo da neutralização da verticalização 

social que a cada momento está retomando com mais 

vigor, e é explicita nas medidas tomadas pela conjuntura 

do poder político-capital contra a classe trabalhadora 

brasileira.  

 

4.2.5 Prática de neutralização da ação política-educacional no 

social 

 

Alagoas, Atalaia enquanto perdem os aspectos 

culturais, mantêm o tradicionalismo político. Em dados 

educacionais, a cidade e o Estado são os piores do Brasil, 

com maior índice de analfabetismo do país (IBGE), 

consequentemente, detém o maior índice de analfabetos 

políticos. Enquanto que as condições de vida da população 

são paupérrimas, onde + 40% mantida pelo bolsa família, 

pago por ano 13.607.953,00 em 2015. Enquanto que 

Alagoas em 2017 recebeu 732 milhões. 

Para os donos do poder político, sempre agregado 

ao econômico, a liberdade do povo ainda se encontra 

agregada à família por meio social, cultural, econômico e 

epistemológico, de tal forma que essa família há duas 

gerações, indo para a terceira, detém o poder político da 

cidade e não aceita, como é de se esperar, que ações 

educativas partindo de posição de professor A ou B ou 

sindical venha ameaçar o seu poder de persuadir, alienar, 

corromper o povo; qualquer ação que seja contra a essas 

práticas obscuras de se manter no poder  será passiva de 

assédios morais, financeiros ou até mesmo agressões 

físicas. 
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Contudo, a primeira prática dá-se por meio da 

cooptação, que é o meio mais fácil, cujo poder político 

tem mais êxito, pois atinge o lado financeiro do servidor. 

É duro falar, mas é comum o professor comportar-se 

contra a categoria devido uma quantia de dinheiro que 

recebe a mais. Esse dinheiro leva o professor a ser soldado 

pronto a defender o político a qualquer preço. 

Outro meio utilizado para neutralizar é o 

afastamento do servidor do trabalho sem perder a 

remuneração e até receber um valor a mais para ficar em 

casa, porém com a missão de ser soldado pronto a 

defender o político a todo custo. 

Também há os casos de apadrinhamento: servidor 

que fez concurso para merendeira, recreador etc. e passa 

assumir outras funções, e exerce também a função de 

soldado general porque comanda diretamente vários 

servidores contratados e também detém poderes sobre 

servidores efetivos. 

Ocorre também a neutralização de servidores que 

falam em assembleia e esses, de repente, não participam 

mais, somem.... Esse sumiço dá-se por meio de mera 

gratificação, do contrário, se continuar, será alvo de 

ameaças.  

Contudo existem aqueles que não aceitam as 

práticas obscuras de manipulação e dizem “não” ao poder 

político. Para esses subversivos, que são poucos, cabem a 

pena da repressão direta como transferência do setor de 

trabalho para outro; corte de complementação de carga 

horária; chamamento à secretaria de educação para dar 

explicação; retaliação ou intimidação por fala ou 
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exposição de ideias no meio de comunicação em rede 

“Facebook”. 

Oferecimento de vantagens ilícitas para membros 

do sindicato, onde muitos aceitam, passando a praticar 

políticas erradas dentro do sindicato, ou negando-se a 

participar de ação A ou B; também ocorre de membro do 

sindicato procurar essas vantagens se corrompendo antes 

mesmo que o poder político lhe procure, etc. 

 

4.2.6 Sindicato, espaço de apropriação e materialização da 

pedagogia sindical 

 

Quando o dirigente sindical não aceita reagindo a 

todas essas ações, dizendo “não” para corrupção, dizendo 

sim ao bem-estar da classe “se é que existe”, outras ações 

mais fortes surgem, como colocar professor contra 

professor, onde esses que servem ao poder comportam-se 

como soldados do poder político, tachando aquele 

professor de vândalo, de anarquista no sentido pejorativo, 

de agitador, de “espertalhão”, pois está querendo tirar 

proveito partidário, e buscam denegrir de todas as formas.  

Contudo, para combater esse tradicionalismo 

político, essas posturas grotescas irracionais é preciso o 

enfrentamento educativo proposto pela entidade classista 

através da sua pedagogia sindical investida de um 

currículo pedagógico: a luta por dignidade do professor 

(a), do aluno (a), pai, mãe, a luta por humanização, luta 

contra qualquer ação preconceituosa à raça humana, lutar 

contra o comodismo do homem, mulher aluno (a)-

professor (a), lutar contra o extremismo, seja de direita ou 
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de esquerda. É contra essas formas de pensar que a 

entidade sindical deve combater, mas combater 

maciçamente e ao extremo, acusar qualquer ação de 

injustiça, mesmo que tenha que ser com seus próprios 

tendões. O que não se pode é fazer de conta, é estar cego 

diante das coisas erradas. A entidade sindical não pode 

“lavar as mãos”, muito pelo contrário, é preciso dispor-se 

contra as velhas práticas de neutralização social, abrindo 

espaço para uma nova prática educativa, onde o sindicato, 

por meio da pedagogia sindical, tornar-se-á porta para uma 

nova concepção de educação, de tal modo que ela seja 

construída atendendo a classe trabalhadora, sendo os 

trabalhadores atores da sua própria história. Como afirma 

Freire (1996) “O que devo pretender não é a neutralidade 

da educação, mas o respeito, a toda prova, aos educandos, 

aos educadores” (1996/2002, p. 42). 

Metaforizando a colocação de Paulo Freire, a 

entidade sindical não deve aceitar em hipótese alguma 

neutralidade da educação, nem tão pouco a zona de 

conforto, em virtude de acomodação de A e B, mas estar 

atento e combater qualquer ação de desrespeito aos 

educadores, lutar constantemente na preservação dos 

direitos que foram conquistados com tanto sacrifício e que 

a atual conjuntura política capitalista está subtraindo cada 

vez mais. E vestir-se de coragem, indignação, para dizer 

“não” a toda e qualquer ação opressiva, regredir, diminuir 

direitos inerentes ao homem quanto a sua essência de ser. 

É preciso que a entidade sindical tenha no seu 

bojo o conceito de justiça; pois, quando a injustiça é 

consolidada, leva o homem à repressão, à imoralidade 
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diante do próprio homem. Certa vez, um professor disse 

que a relação do professor e aluno deve ser “a relação de 

filho para pai, pois o pai é o espelho do filho” assim se faz 

jus promover uma sociedade onde o professor/educador 

seja visto como instrumento de desenvolvimento e meios 

para aquisição de vidas, e não como ser fracassado que 

está ali porque não conseguiu outra profissão. Assim, se 

faz necessário que a entidade sindical faça da criticidade a 

sua prática pedagógica, e essa a sua criticidade, reagindo, 

alertando a qualquer ação pública ou privada que venha 

diminuir a realização humana. Pois mesquinhar a 

educação é tirar o sonho de qualquer aluno que sonha em 

querer ser professor um dia, é cortar o cordão umbilical 

que há entre professor e aluno. Faz-se necessário 

reconstruir o conceito do ser professor e do ser educador 

dentro dos princípios básicos da educação, como ação de 

transformação para o ser e não apenas para o ter, e nesse 

princípio, deve ter clareza que o bem-estar da coletividade 

é o próprio conforto individual. E para isso acontecer, é 

preciso romper com velhos paradigmas e implantar novos, 

capazes de romper com as posturas neocoronelistas 

vigente na atual sociedade atalaiense.  

Contudo, a educação é a chave da porta para a 

liberdade, é a saída da consciência alienada, hospedeira, à 

consciência crítica. Logo, não pode o educador crítico 

mudar o mundo da noite para o dia como um passe de 

mágica, mas pode conduzir o outro à liberdade a partir da 

apropriação da consciência crítica, de tal forma que essa 

consciência não seja produto da individualidade, mas 

produto da coletividade para a coletividade. É a 
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socialização da criticidade à construção de uma nova 

percepção de educação. Logo, a mudança individual é 

frustrante, leva o homem ao isolamento, onde esse 

isolamento se dá dos pares para o ser, ou do ser para os 

pares. Aí a importância da pedagogia sindical na 

construção e apropriação de novos paradigmas. 

 

4.2.7 Sindicato, espaço próprio à mobilização  

 

É no antagonismo de interesses, pois é claro o 

clichê que o interesse do patrão é diferente do trabalhador, 

assim como a escola é o espaço para ensinar, que o 

sindicato é o espaço próprio a reivindicar direitos através 

de debates, formação, discutir medida A ou B, questionar 

as decisões dos governantes e construir, arquitetar ações 

positivas ou negativas, aprovação ou desaprovação. E a 

partir desses debates, do saber ouvir e opinar criticamente, 

faz-se um plano de ação. 

Contudo o espaço sindical é o melhor lugar para a 

rebeldia, pois é diante dessa rebeldia que o homem, 

(mulher) marca a sua presença humana da não aceitação 

da dominação plena, quebrar as algemas do poder 

neoliberal que nos sufoca cada vez mais à condição de 

máquinas, é nesse momento que o homem transcende a 

condição robótica que o ensino tecnicista o conduz. Falar 

em ensino tecnicista não é algo pertinente apenas ao nível 

médio, é o tecnicismo dos cursos de graduação e 

magistério que é de formar formas robóticas. Porém são 

nesses momentos de formação e debates que aquele 

professor ou professora transcende, é comum nesses 
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debates ouvir “eu não sou máquina, sou de carne e osso” 

essa frase merece muita reflexão, pois é aí que o homem 

se toca que é preciso dar uma resposta contrária àquilo que 

está sendo colocado, ou seja, momento ímpar da exaustão 

humana, assim Freire (1967) nos leva a reflexão: 

 

E, na medida em que cria, recria e decide, 

vão se conformando as épocas históricas. 

É também criando, recriando e decidindo 

que o homem deve participar destas 

épocas. (...) insista-se no papel que deverá 

ter o homem na plenificação e na 

superação desses valores, desses anseios, 

dessas aspirações. Sua humanização ou 

desumanização, sua afirmação como 

sujeito ou sua minimização como, 

dependem, em grande parte, de usa 

captação ou não desses temas. (...), mas, 

infelizmente, o que se sente, dia a dia, 

com mais força aqui, menos ali, em 

qualquer do mundo em que o mundo se 

divide, é o homem simples esmagado, 

diminuído e acomodado, convertido em 

espectador, dirigido pelo poder dos mitos 

que forças sociais poderosas criam para 

ele. Mitos que, voltando-se contra ele, o 

destroem e aniquilam. É o homem 

tragicamente assustado, temendo a 

convivência autêntica e até duvidando de 

sua possibilidade (FREIRE, 1967, p. 43, 

44). 

 

Uma palavra chama atenção, “rebeldia” é a 

preservação da humanização como resposta à globalização 

e neoliberalismo que tanto diminuem e minimizam o 

homem à condição de robô pré-programados.  Mas são nos 

momentos de extravagância e extrapolação, que eles 
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chamam de "sultar", que se dá a essência do homem; e 

isso é contagiante, é visível o envolvimento dos pares 

diante da fala do outro, é comovente... E, de repente, como 

passo de mágica, os pares passam a rebater aquilo que está 

conduzindo à maquinização do homem. E isso deve ser 

louvável, pois prova que ainda o homem não se tornou 

máquina e que o sentimento de solidariedade se faz 

presente apesar de toda uma estrutura neoliberalista 

conduzindo o homem ao individualismo. Mas o 

cromossomo da solidariedade humana ainda se faz 

presente. Por exemplo, quando o governo toma decisão de 

aumentar carga horária ou atribui duas tarefas ao mesmo 

tempo como dar aula e levar a criança ao banheiro, turmas 

com número excedente de crianças ou não, realmente são 

coisas impossíveis entre outras. 

Mobilização não deve ocorrer apenas em prol do 

salário, isso não é vida. A verdadeira mobilização é a 

mobilização em prol da humanização da espécie, que 

apesar de toda parafernália usada pelo sistema capitalista 

como globalização, políticas neoliberais que tanto 

sufocam o trabalhador, seja da educação, ou não, o que se 

deve sempre é abrir/fazer debates para temas 

vanguardistas, pois o amanhã não é algo pronto acabado é 

algo construído a partir de hoje. Os fatos históricos não 

ocorreram com um passe de mágica, foram construídos a 

partir de uma utopia, de um processo em constante 

transitividade. 

Contudo, esta engrenagem política que aí se 

encontra só tem um propósito: conduzir o homem a seres 

robóticos, porém cabe à educação “professor”, 
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“professora” desmistificar os reais objetivos das políticas 

neoliberais que conduzem o homem à imobilidade, à 

aceitação, à cegueira. Daí a necessidade de um espaço 

onde o professor, professora educadores possam relatar 

suas angústias, as ações neoliberais que o frustra, os 

assédios que a eles são cometidos, as injustiças que lhes 

são praticadas, além dos assédios de diretores chefes, 

secretário, coordenadores. Ainda ocorre os desabafos de 

desaforos de pais porque os filhos não estão bem na 

escola, etc. E, contudo, deve-se ouvir criticamente e 

debater criticamente; só dessa forma é que o espaço 

sindical transcende a luta material. Sem a ingenuidade que 

as mobilizações salariais são as que mais aglomeram, onde 

o grande desafio é buscar mobilizar igualitariamente tanto 

nas assembleias e mobilizações materiais, quanto nas não-

materiais. 

Ao tratar do poder de mobilização, observa-se 

neste momento da história um engessamento da classe 

trabalhadora, pensamento esse consequente da própria 

política educacional neoliberal. Onde os interesses em 

jogo não são os dos trabalhadores, são os da minoria 

conduzido por uma classe média alta que visa o topo da 

pirâmide. Onde os dirigentes sindicais e centrais sindicais 

relatam que “o povo está dormindo e ainda não acordou”. 

Não sabe que o povo está na abstinência da mídia. Isto 

porque a educação no contexto global não conseguiu 

transcender o ensino bancário, não conduziu o trabalhador 

à condição de sujeito do seu contexto histórico, social, 

político e econômico. É sabido que a relação dos políticos 

neoliberais com educação é de neutralizá-la à condição de 
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mero repasse de saberes técnicos, pois somente isso 

interessa o poder político capital. 

A luta é constante, quando se dá pelo bem-estar 

social é bem mais complexa, bem mais difícil; porém, bem 

mais motivadora, que as por melhorias salariais. Essa é 

pausada, aquela não. Aquela é continua e desafiadora, 

como, por exemplo, a resistência do poder político, a não 

aceitação da democratização das escolas, a insistência de 

colocar chefes-diretores, e não educadores professores (as) 

que saiba ouvir, compartilhar dor e alegria, que 

compreenda e entenda das partes ao todo. Porém, o que 

eles querem é o próprio Estado na personificação do 

diretor como elemento detentor de poder e aplicador de 

leis, e não um homem aberto ao debate, ao 

questionamento daquilo que lhe é mandado fazer. Se tal 

decisão faz mal ou bem aos envolvidos. Eis aí a 

importância de um espaço próprio e único para que se 

possa levantar todas essas questões, esses anseios, as 

dúvidas, a busca pela verdade, ou seja, espaço para a 

construção de um tear de sonhos acompanhado de 

objetivos, e não disperso à subjetividade de A ou de B. 

Espaço da união das ideias, de aproximação das pessoas, 

da comunhão da hóstia da desobediência às políticas de 

desumanização da espécie humana. Espaço capaz de 

desfazer o que foi feito, fazer, desfazer e refazer tantas 

vezes quanto seja necessário. Espaço onde todos errem e 

todos acertem; espaço onde a democracia seja a própria 

democracia, onde prática e teoria, teoria e prática, são 

substância solúveis. Espaço onde o elogio e a ofensa sejam 

debatidos com a mesma criticidade, de tal forma que a 
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criticidade ofensiva seja caminho para não erro, ou 

permanência no erro. Espaço que seja alerta para não errar 

ou cometer erros, contudo não pode ser espaço de anjos 

nem tão pouco de demônios, mais um espaço aberto a um 

enfrentamento de tudo e qualquer coisa que leve a 

injustiça. 

 

Há um século e meio Marx e Engels 

gritavam em favor da união das classes 

trabalhadoras do mundo contra sua 

espoliação. Agora, necessária e urgente se 

fazem a união e a rebelião das gentes 

contra a ameaça que nos atinge, a da 

negação de nós mesmos como seres 

humanos submetidos à “fereza” da ética 

do mercado. (...). Prefiro ser criticado 

como idealista e sonhador inveterado por 

continuar, sem relutar, a apostar no ser 

humano, a me bater por uma legislação 

que o defenda contra as arrancadas 

agressivas e injustas e quem transgride a 

própria ética. A liberdade do comercio 

não pode estar acima da liberdade do ser 

humano (FREIRE, 1996, p. 48). 

 

Grito de Marx que continua urgindo nas falas e 

nos debates, não se concretizando ao mundo real. E 

quando se junta, é momentâneo apenas nos interesses 

materiais, por isso não ganha corpo, enquanto a ética cabe 

saber quem fala ou de onde vem o discurso, pois o 

conceito de ética para o capitalista ou partidário da 

globalização de mercado é o avesso do conceito de ética 

moral. Cabe à entidade sindical fomentar debates para 

divulgar a dicotomia existente, as diferenças que há entre a 

ética de mercado mundo globalizado com a ética moral, e 
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é a essa que a pedagogia sindical deve se doar, e não por 

aquela. 

 Diante de tantas colocações, questões e dúvidas, 

Freire (1996) resume de forma bem humana e instigando 

quando nos diz “Nenhuma teoria da transformação 

político-social do mundo me comove, sequer, se não parte 

de uma compreensão do homem e da mulher enquanto 

seres fazedores da história e por ela feitos, seres da 

decisão, da ruptura, da opção” (1996, p. 48) e esse seja 

capaz de responder à condição de objeto da história, 

fazendo a sua história capaz de romper com o cordão 

umbilical do tradicional e da normalidade dos fatos. 

 

4.2.8 Desafios da entidade sindical educacional na sociedade 

neoliberal  

 

Cabe à entidade sindical patrocinar debates 

envolvidos por políticas sociais, dialogando com a 

comunidade classista, capaz de levá-lo à comunidade não 

classista, mostrando a obscuridade das políticas patronais 

revestidas de velhas práticas agressivas a qualquer código 

de ética moral, tais como: perseguição, corte de salário, 

atraso de salários, afastar servidor por premiação, redução 

de carga horária, jogar servidor contra outro, provocar 

temor dentro da instituição de ensino. Dar gratificação a 

servidores que fazem parte do sindicato com objetivo de 

corromper a entidade classista e, depois de tudo, ameaçar 

fisicamente, ou seja, são capazes de tudo para fazer valer o 

poder.  
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Diante dessa contextualização, é no afrontamento 

e combate dessas antigas práticas é que o sindicato 

transcende as conquistas materiais para promover 

mudanças de comportamento e conquista de novos 

adeptos, dando uma nova vertente de luta em busca de 

transformação social, pois é nesse momento que as 

mudanças começarão a atingir o todo, não as partes. É esse 

um dos desafios a ser posto em prática.  

 

(...) o argumento não pode responder à 

pergunta consagrada pelo tempo: quem 

educa os educadores e onde está a prova 

de que eles estejam na posse do “bem”? A 

pergunta não é invalidada pelo argumento 

de que igualmente aplicável a certas 

formas democráticas de governo nas quais 

as decisões finais sobre o que é bom para 

a nação são dadas por representantes 

eleitos (ou melhor, endossadas por 

representantes eleitos) eleitos sob 

condições de doutrinação eficaz e 

livremente aceita. Mas ainda, a única 

justificativa possível (bastante fraca!) 

Para a “ditadura educacional” é que o 

terrível risco em que ela importa pode não 

ser mais terrível do que o risco que as 

grandes sociedades tanto liberais como 

autoritárias correm atualmente, nem 

podem os custos ser mais elevados. 

(MARCUSE, 1966 p. 56). 

 

Daí a necessidade de se criar mecanismos que 

provoquem no educador reflexões sobre o mundo atual, 

contextualizando, do nacional com seu espaço de atuação 

enquanto professor, carregando, no seu currículo oculto, 

perguntas como: que sociedade eu quero? Que sociedade é 
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possível constituir? Qual o meu papel enquanto ser 

intelectual da sociedade que vivo? O que deve ser feito 

para melhorar o meu mundo? Tais repostas devem ser 

obtidas o mais rápido possível, contudo não deve agir 

unicamente no universo da subjetividade individual. Mas 

que seja produto do currículo da pedagogia sindical uma 

vez que o curso de formação de professores não o 

proporciona. E por que será?  

Assim, urge uma reflexão sobre os currículos dos 

cursos de graduação, sobre os aspectos sociofilosóficos 

dentro da perspectiva política da ação educacional, uma 

vez que os currículos só servem à política governamental 

sob o poder capital. Transformar a sociedade à busca de 

libertação não é de interesse do Estado. 

Cabe às entidades classistas fazer esse papel, 

incrementando debates, movimentos de base, 

proporcionando aos educadores momentos de reflexão, 

que possam torná-los capazes de levar mensagens 

inovadoras e questionadoras transcendentes ao espaço 

escolar, capazes de destruir os muros, superar barreiras da 

escravidão e servidão que a classe trabalhadora é 

submetida historicamente. Sob o domínio da elite 

burguesa, ou famílias que há anos se mantem no poder 

político, comportando-se como donos do poder. 

Falar em educação, o professor do ensino 

fundamental no Brasil /Alagoas/ Atalaia ele tornou-se 

operário robótico, chegando a trabalhar 10 a 14 horas 

diárias para poder dar condições de vida básica aos filhos 

como: educação; saúde; moradia.  
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O âmbito da satisfação socialmente 

permissível e desejável é grandemente 

ampliado, mas o princípio do prazer é 

reduzido por meio dessa satisfação 

privado das exigências que são 

irreconciliáveis com a sociedade 

estabelecida. O prazer, assim ajustado, 

gera submissão. Em contraste com os 

prazeres da dessublimação ajustada, a 

sublimação preserva a consciência das 

renúncias que a sociedade repressiva 

inflige ao indivíduo, e assim preserva a 

necessidade de liberação. Na verdade, 

toda sublimação é imposta pelo poder da 

sociedade, mas a consciência infeliz desse 

poder já abre caminho através da 

alienação. De fato, toda sublimação aceita 

a barreira social à satisfação instintiva, 

mas também transpõe essa barreira. O 

superego, ao censurar o inconsciente e ao 

implantar a consciência, também censura 

o censor porque a consciência 

desenvolvida registra o mau ato proibido 

não apenas no indivíduo, mas também em 

sua sociedade (MARCUSE, 1966, p. 85). 

 

Assim o trabalho não é para satisfazer o eu e sim, 

um ato de submissão social e transferência de prazer, que 

é de se ver no outro aquilo que não lhe foi dado. “É dar 

para o filho o que não teve” comportamento que muitas 

vezes bloqueia o professor diante da criticidade, levando-

se a autoalienação, tornando-se um ser submisso alheio ao 

mundo utópico, dos sonhos a serem alcançados, pois bens 

primários como saúde, moradia, educação no Brasil, 

Alagoas e aqui em Atalaia ainda são privilégios de poucos 

Fato que leva o sindicato docente a assumir o 

papel significativo no processo de adquirir a criticidade 



- 204 - 

capaz de contender o mundo real e ir além do 

asseguramento (assegurar) das conquistas materiais, 

assim, ele deverá fomentar encontros educativos capazes 

de ascender à luz que se encontra apagada no 

subconsciente do professor, a promoção da revolução 

educacional à revolução social. 

 

Voltando a admitir que nenhuma guerra 

nuclear ou qualquer outra catástrofe 

interrompa o seu desenvolvimento, o 

progresso técnico favoreceria o aumento 

continuo do padrão de vida e a 

liberalização continua dos controles. A 

economia nacionalizada poderia explorar 

a produtividade do trabalho e do capital 

sem resistência estrutural. Ao mesmo 

tempo reduzindo consideravelmente as 

horas de trabalho e aumentando as 

comodidades da vida. E poderia realizar 

tudo isso sem abrir mão da administração 

total do povo. (...) considerando que essa 

mudança deixaria intata a base material da 

sociedade (o processo de produção 

nacionalizado), ela se limitaria a uma 

revolução política. Se pudesse conduzir à 

autodeterminação na própria base da 

existência humana, a saber, na dimensão 

do trabalho necessário, seria a mais 

radical e mais completa revolução da 

história. A distribuição das necessidades 

da vida independentemente do 

desempenho no trabalho, a redução do 

tempo de trabalho ao mínimo, a educação 

universal e total para a intercambialidade 

de funções essas são as precondições, mas 

não o conteúdo da autodeterminação. 

Embora a criação dessas precondições 

ainda possa ser o resultado da 

administração superimposta, sua criação 
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significaria o fim da administração. Na 

verdade, uma sociedade livre e industrial 

madura continuaria a depender de uma 

divisão do trabalho que compreende 

desigualdade de funções. Tal 

desigualdade é indispensável às 

necessidades sociais genuínas, às 

exigências técnicas e as diferenças físicas 

e mentais entre os indivíduos. Contudo, as 

funções de direção e supervisão não mais 

teriam o privilégio de dirigir a vida dos 

demais para algum interesse especial. A 

transição para tal estado é mais um 

processo revolucionário do que evolutivo, 

até mesmo quando alicerçado numa 

economia plenamente nacionalizada e 

planejada (MARCUSE, 1966, p. 57-58). 

 

Onde tal luz encontrará vida no bojo da sociedade 

e essa passará a se modificar até chegar ao ponto de 

ganhar consistência a transformação, onde todo aparato 

tecnológico industrial não será para o bem-estar de uma 

minoria, mas o desenvolvimento passara a estar em prol da 

classe trabalhadora. Fato também que provocará 

amadurecimento da democracia, uma vez que cada ser se 

sentirá um elo importante no processo de produção e 

consumo (produzir-consumir) relação de sujeito x objeto e 

não objeto x objeto como ocorre às sociedades 

subdesenvolvidas. Este é o desafio da educação: promover 

a criticidade do povo onde ela está inserida, formar povo-

sujeito, e não objeto. Porém só será atingida se a educação 

for libertadora. Daí a importância de a entidade classista 

promover trabalhos educativos capazes de desenvolver na 

base a consciência crítica, pois o professor, o agente 
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administrativo, vigilante, merendeira, todos passarão a ter 

clareza de que ele é um ser em constante transformação. 

É nessa sociedade neocolonialista que os 

educadores são forçados a aceitar condutas de gestor 

autoritário e ditador, castigando aquele que se rebelar com 

atitudes contrárias. É servidor aceitando passivamente, 

fazendo prevalecer tal poder que só diminui o homem à 

condição de coisa. 

 

Tal progresso autóctone exigiria uma 

política planejada que, em vez de 

sobrepor a tecnologia aos estilos 

tradicionais de vida e trabalho, os 

ampliasse e melhorasse sobre suas 

próprias bases, eliminando as forças 

opressivas e exploradoras (materiais e 

religiosas) que os incapacitam para 

garantir o desenvolvimento de uma 

existência humana. A revolução social, a 

reforma agrária e a redução do 

superpovoamento seriam requisitos, mas 

não a industrialização nos padrões das 

sociedades desenvolvidas. O progresso 

autóctone parece de fato possível em 

áreas nas quais os recursos naturais, se 

libertados da usurpação supressiva, ainda 

são suficientes não apenas para a 

subsistência, mas também para uma vida 

humana. E não poderiam ser tornados 

suficientes, onde não o são, pela ajuda 

gradativa e parcelada da tecnologia dentro 

da estrutura das formas tradicionais? 

(MARCUSE, 1966, p. 61). 
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4.2.9 Reflexão filosófica sobre ação social do sindicato no 

mundo atual de Atalaia sob a ótica de Marcuse 

 

Precisa-se fazer um estudo sobre o 

relacionamento dos docentes e discentes com o mundo 

cultural e qual o valor que ambos dão à cultura, 

especialmente o professor e educador, fazendo uma 

reflexão sobre o mundo/classe sociais onde os atores da 

educação estão atuando, e qual a formação sociofilosófica 

desses atores: professor e educadores. 

Por que a cultura superior, a ser repassada para as 

massas, e após ser adquirida, ela perde o seu valor 

verídico? 

Contudo, cabe à entidade sindical promover 

debates capazes de desenvolver a criticidade que se 

encontra latente na subjetividade de cada professor e 

educador. 

Mas a questão não é responder perguntas 

acabadas, é dar um significado concreto à importância da 

aquisição da cultura superior a esses discentes, é converter 

o mundo do saber em mundo real, é trazer a essência do 

conhecimento para a praticidade da vida, dar significado 

ao conhecimento, à cultura, à intelectualidade, às pessoas 

tão distantes deste mundo cultural (intelectual). Está, aí, o 

grande desafio que é a unificação do mundo da 

intelectualidade no mundo real, confrontar o universo 

subjetivo do professor x mundo cultural x realidade de 

atuação do professor e aluno. Traçar uma sociedade 

desejada, sonhada, utópica, quebrar os velhos paradigmas, 
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fazendo surgir novos agentes capazes de transformar a 

sociedade pelo avesso. 

O papel da entidade sindical: trabalhar os 

educadores e professores para realizar atividades 

sociofilosóficas, geradoras de visões multidimensionais 

em si e nos alunos. O professor terá conhecimento do 

choque que vai causar no discente, quando o mundo da 

intelectualidade colidir com o mundo real. Cabendo ao 

docente a dialética real do mundo material, refletindo, 

constantemente, sobre as transformações contínuas que 

esse mundo material sofre na contemporaneidade.  

Cabe ao sindicato promover formação, por meio 

de debates nas assembleias, fórum, palestras 

sociofilosóficas que levem os professores e demais a 

refletir sobre o homem enquanto ser, “o vir a ser”! E que 

os professores sejam críticos da sua pedagogia, não sendo 

um mero repassador de conhecimentos, de conteúdos 

acabados. 

“Refletir sobre o currículo dos cursos de 

graduação sob a ótica do ser classista.” Daí a importância 

de saber quanto à formação dos professores, como eles 

chegam na sala de aula como professor? Qual o 

envolvimento desse ser com a sociedade e com a 

categoria? Cabe à entidade sindical trazer esse professor 

para participar das assembleias e formação sociofilosófica 

e política do papel do professor na sociedade. Sob a ótica 

da sua capacidade de profissional transformador de vidas, 

cabendo-lhe o desafio de dar um significado aos 

conteúdos, à vida dos educandos. Nisso dá-se o ato de 
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sublimação, quando o educador/professor consegue essa 

missão. 

 

O invalidado foi sua força subversiva, seu 

conteúdo destrutivo sua verdade. Nessa 

transformação, encontram seu lugar na 

vida cotidiana. As obras alienígenas e 

alienadoras da cultura intelectual se 

tornam mercadorias e serviços familiares. 

Serão sua reprodução e seu consumo 

maciços apenas uma modificação na 

qualidade, a saber, apreciação e 

compreensão crescentes, democratização 

da cultura? A verdade da literatura e da 

arte sempre foi considerada (se é que foi 

de algum modo considerada) de uma 

ordem “superior”, que não deveria 

perturbar e de fato não perturbou a ordem 

dos negócios. O que mudou no período 

contemporâneo foi a diferença entre as 

duas ordens e suas verdades. O poder 

absorvente da sociedade esgota a 

dimensão artística pela assimilação de seu 

conteúdo antagônico. No domínio da 

cultura, o novo totalitarismo se manifesta 

precisamente num pluralismo 

harmonizador, no qual as obras e as 

verdades mais contraditórias coexistem 

pacificamente com indiferença 

(MARCUSE, 1966, p. 73). 

 

O grande desafio da entidade sindical docente é 

evitar, bloquear a alienação de nível superior quanto aos 

aspectos sociofilosóficos do professor enquanto um ser 

que faz parte de uma categoria-classe, e que o “bem-estar 

de todos é essencial para o seu bem-estar”. Prover, criar o 

sentimento classista, e que ele entenda que os ganhos 
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individuais no mundo material no aspecto social são 

apenas no poder de compra momentâneo, que mais cedo 

ou mais tarde perderá o seu valor. Porém, os ganhos não-

matérias são duradouros, e para ter perda, precisa de ações 

políticas contraditórias, pois são direitos. Aqui no Brasil 

trava-se um debate antipopulista que são: reforma da 

previdência, ganhos trabalhistas, privatização I.O.S etc.; 

essa medida tem provocado enorme insatisfação nos 

movimentos sociais, onde apesar de haver vários protestos 

sociais, as entidades classistas ainda não tiveram 

capacidade de massificar as ações, simplesmente porque 

os sindicatos não trabalharam as suas bases nos aspectos 

sociofilosóficos do ser enquanto sujeito pensante. 

É necessário que os sindicatos desfaçam o 

conceito de que o professor e outros profissionais saem da 

faculdade prontos, acabados, que agora é só trabalhar e 

ganhar dinheiro ter salário. Precisa a entidade desenvolver 

a consciência de que ele faz parte de uma categoria, classe. 

E que deve refletir nos aspectos sociais e filosóficos como 

sujeitos de ações e políticas capazes de promover 

mudanças sociais significativas no universo que ele está 

inserido, no seu campo de atuação geossocial. Onde essas 

mudanças transcendem não só na vida dos educadores, 

mas também na vida dos discentes, pois os verdadeiros 

ganhos são aqueles que servirão as futuras gerações. 

Foram esses exemplos de conquistas que transcenderam a 

sua época, movimentos contra a ditadura, inconfidência, 

revolta nas senzalas quilombos as diversas greves e lutas 

na defesa de 8 horas de trabalho diárias, lutas contra o 

golpe de 64, etc. 
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São esses sentimentos que trazem no bojo todo 

aspecto cultural revolucionário de uma cultura maior, que 

não deve ser deixada de lado. São esses sentimentos que 

devem sempre estar em evidência, pois são eles que nos 

dão sustentação para formação de consciências críticas 

numa visão pluridimensionais do homem enquanto ser 

ator da sua história. Para isso, o sindicato deve ser 

exemplo vivo, ter discurso e prática. É de suma 

importância que a entidade sindical assuma esse papel de 

órgão transformador, ou se perderá apenas na política de 

ganhos materiais, salarial, deixando os ganhos não 

materiais que antes foram adquiridos e hoje estão sendo 

subtraídos pela política neoliberal. Ou se rebela contra, 

assumindo o papel de instituição intelectualizada 

formadora de opinião, trazendo as outras instituições para 

o debate, ou apenas assiste o desmonte por parte das 

políticas neoliberais. 

 

4.2.10 Educação: ação de transcendência do capital para o 

social, na perspectiva de classe 

 

Assim como ocorre nas fábricas, ocorre também 

na escola. Assim como o operário não pensa no produto 

fabricado devido à automecanização, o professor não 

pensa naquilo que ele ensina, apenas ensina, e esse ensino 

é produto de conteúdos predeterminados acabados. E o 

pior é que já são determinados como deve ser ensinado, 

levando o professor a perder sua função de sujeito, 

passando professor e aluno a serem objeto de um sistema 

educacional bancário. Contrariando o que Freire (1987) 
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escrevia na relação entre sujeito objeto conteúdo, ficando 

educador e educando alienados ao processo sociocultural 

do saber e do “vir a ser”. E ainda cabe uma ressalva sobre 

a lei da mordaça recentemente aprovada em Alagoas, uma 

lei que só vem para piorar um cenário já tão devastado 

pela política econômica de formação maciça de uma mão-

de-obra alienada pela estrutura educacional vigente. Privar 

a liberdade de ensino do professor é castrar as 

possibilidades de evolução crítica de uma sociedade, em 

tese, livre. 

É nesse momento que entra a importância de um 

sindicato docente que transcenda as conquistas materiais e 

busquem os ideais da categoria que é o homem como ser e 

não o ter, onde este está a servir aquele. Servindo de 

instrumento de aperfeiçoamento do homem, o ter deve ser 

guiado na satisfação essencial das necessidades 

primordiais da espécie, não sendo o que é hoje: um 

instrumento do sistema capaz de instrumentalizar a própria 

essência humana. Cabe à entidade classista não abandonar 

os ganhos materiais do educador, mas uma nova missão. 

Colocando a aquisição de ganhos não-materiais na mesma 

plataforma dos ganhos materiais, porém com um produto 

final bem diferenciado para os pares, uma vez que as 

conquistas no plano não material são eternas e efetivas, 

pois só visam o homem como sujeito de ações 

revolucionadoras, que mais se identificam com a essência 

humana “SER”. É exatamente nesse momento que tal 

entidade começa a preocupar o poder político capital. Pois 

é nesse momento que se inicia o processo de mudança de 

comportamentos, começando a colocar em xeque a 
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perpetuação do poder econômico e ideológico de ser 

governado alienadamente. 

Esclarece Marcuse (1973, p. 48-49): 

 

O novo mundo do trabalho tecnológico 

impõe um enfraquecimento da posição 

negativa da classe trabalhadora: esta não 

parece ser a contradição vida da sociedade 

estabelecida. Essa tendência é reforçada 

pelo efeito da organização tecnológica da 

produção sobre o outro lado envolvido: 

sobre a gerencia e a direção. A dominação 

se transfigura em administração. Os 

patrões e proprietários capitalistas estão 

perdendo sua identidade como agentes 

responsáveis; estão assumindo a função 

de burocratas numa máquina 

coorporativa. 

 

É preciso que o trabalhador (professor/educador) 

por meio de ações cooperativas se organize organicamente 

para criar mecanismos dentro da sua classe, representado 

por sua entidade de cunho público ou privado, capazes de 

acompanhar e combater os avanços e a preponderância do 

capital que atua massificando o povo. Ficando claro e 

urgindo mudança de postura do professor a entidade 

representativa. Onde essa deverá passar a atuar para dar 

uma resposta à altura ao capitalismo. 

É a mudança de comportamento de entidade que 

começa a ganhar vida nos seus membros, provocando 

surgimento de ações revolucionadoras capazes de dizer 

que tal modelo social não serve, colocando um fim à velha 

forma de se governar, fazendo aparecer novos modelos. 
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Pois, o governo sabe que a escola é o fomento da 

sociedade e que a entidade sindical educacional tem 

capacidade de desmistificar seu plano de ação e suas 

práticas, positivamente ou negativamente, uma vez que o 

poder ainda não conseguiu domar o currículo oculto do 

professor. 

Se discutir o currículo oculto do professor no 

plano individual, fica apenas no plano da subjetividade de 

um único ser. Porém quando se trata de uma entidade, 

passa a ser o coletivo, ocorrendo materialização da 

subjetividade. Aquela atitude que antes era de um só 

educador passa a ser de uma classe, levando para as 

instituições escolares, para dentro da sala de aula, que por 

sua vez vai além dos muros das escolas, chegando no 

espaço familiar, transcendendo à família e se 

universalizando na sociedade, em um caráter contínuo de 

objetividade subjetividade e vice e versa. 

Comparando os demais sindicatos no âmbito 

nacional com os que atuam na educação pública em 

Alagoas e, especialmente, em Atalaia, observa-se um 

domínio que os governantes querem ter sobre a entidade, 

passando muitas vezes das leis que regulam o sindicato 

transcendendo o egoísmo, o universo pessoal, a postura 

administradora, como elemento controlador de condutas, 

tendo por base o princípio da opressão citada por Marcuse. 

 

O poder e a eficiência desse sistema, a 

completa assimilação da mente com o fato 

do pensamento com o comportamento 

exigido, das aspirações com a realidade, 

militam contra o surgimento de um novo 

sujeito. Militam também contra a noção 
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de que a substituição do controle 

prevalecente do processo de produção por 

um “controle vindo de baixo” significaria 

o advento da modificação qualitativa. 

Essa noção foi e ainda é válida, onde os 

trabalhadores foram e ainda são a negação 

e a acusação da sociedade estabelecida 

(MARCUSE, 1966, p. 231). 

 

Onde os gestores muitas das vezes não medem 

esforços para satisfazer o seu ego de poder econômico e 

político, indo do universo do capital ao assédio moral, 

ameaças, perseguição, etc., fazendo de tudo para 

neutralizar as ações sindicais a partir de ações traiçoeiras 

que burlam as próprias regras do jogo político. 

Daí a necessidade orgânica de se inovar o debate 

e a adoção de posturas inovadoras que pairem pelo 

princípio do bem-estar da classe. É essa a postura que o 

sindicato deve ter, transcendendo o universo da categoria, 

multiplicando-se dentro de si e de demais organizações 

sociais visionárias de um bem comum e misturando-se 

com a sociedade. Logo, sindicato da educação não pode se 

isolar da sociedade através de uma pauta unicamente 

material, pois essa não atinge o todo, sendo apenas as 

partes inerente à classe. É fundamental a transcendência 

para aferição da luta sindical em toda a organização social: 

“Contudo, a matéria defronta com o sujeito num universo 

histórico, e a objetividade aparece sob um horizonte 

histórico; este é mutável” (MARCUSE, 1966, p. 203). 

A educação tem por excelência a necessidade 

orgânica de estar em constante reflexão filosófica capaz de 

ultrapassar as paredes e mergulhar no universo da 
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subjetividade de cada ator, dando a esta liberdade material 

de ser e existir, tornando-se objetiva no plano social. Isso 

ocorre quando a entidade traz no seu bojo princípios 

contempladores de ferramentas tecnológicas que 

compreendam o bem-estar social de todos, valorizando 

tecnologias que sirvam à sociedade no todo e não nas 

partes, conquistas não apenas objetivos materiais, mas 

também sociais.  

 

4.2.11 Sindicato, espaço de combate à ideologia da normalidade 

e práticas indecentes 

 

Vive-se em uma sociedade neoliberal onde tudo 

que está em jogo é o interesse do capital em prol do 

capital, assim ela se coloca como justa, cabendo às 

mudanças torná-la mais justa. Tal colocação é uma 

anormalidade, como também todos têm as mesmas 

condições, todos são iguais só não vence quem não quer. 

São esses entre tantos estereótipos que devem ser 

desmistificados, sendo fruto de uma sociedade colonial e 

de práticas de educação bancaria, como diz Freire (1987). 

 

Simplesmente, não podemos chegar aos 

operários, urbanos ou camponeses, estes, 

de modo geral, imersos num contexto 

colonial, quase umbilicalmente ligados ao 

mundo da natureza de que se sentem mais 

partes que transformadores, para, à 

maneira da concepção “bancária”, 

entregar-lhes “conhecimento” ou impor-

lhes um modelo de bom homem, contido 

no programa cujo conteúdo nós mesmos 

organizamos. (...) para o educador 
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humanista ou revolucionário autentico a 

incidência da ação é a realidade a ser 

transformada por eles com os outros 

homens e não estes.  Quem atua sobre os 

homens para, doutrinando-os, adaptá-los 

cada vez mais à realidade que deve 

permanecer intocada, são os dominadores.  

Lamentavelmente, põem, neste “conto” da 

verticalidade da programação, “conto” da 

concepção “bancária”, caem muitas vezes 

lideranças revolucionarias, no seu 

empenho de obter a adesão do povo à 

ação revolucionária. (...) Esquecem-se de 

que o seu objetivo fundamental é lutar 

com o povo pela recuperação da 

humanidade roubada e não conquista o 

povo. Este verbo não deve caber a sua 

linhagem, mas na do dominador. Ao 

revolucionário cabe libertar e liberta-se 

com o povo, não o conquistar (FREIRE, 

1987. p. 48). 

 

Cabe a entidade sindical docente esse 

compromisso de revelar, assumir esse papel de quebrar, 

desmentir essas falácias alienantes que conduzem o 

público povo a condição de massa de manobra. Assim o 

sindicato deverá atuar alertando, conduzindo o seu povo e 

revelando-lhe que esse modelo de sociedade, esses 

estereótipos foram criados pelo homem da mesma forma 

que esse tipo de sociedade, que foi criada pelo homem 

para o homem (opressor para oprimido) assim, a sociedade 

não tem nada de justo (a). Precisa-se criar argumentos para 

quebrar essas ideias paternalistas que se faz presente 

dentro do contexto social, como cita Freire (1987). 
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Na verdade, o que pretendem os 

opressores “é transformar a mentalidade 

dos oprimidos e não a situação que os 

oprime”, e isto para que, melhor 

adaptando-os a esta situação, melhor os 

domine. Para isto se servem da concepção 

e da prática “bancárias” da educação, a 

que juntam toda uma ação social de 

caráter paternalista, em que os oprimidos 

recebem o nome simpático de 

“assistidos”. São casos individuais, meros 

“marginalizados”, que discrepam da 

fisionomia geral da sociedade. “Esta é 

boa, organizada e justa. Os oprimidos, 

como casos individuais, são patologia da 

sociedade sã, que precisa, por isto mesmo, 

ajustá-los a ela, mudando-lhes a 

mentalidade de homens ineptos e 

preguiçosos (FREIRE, 1987, p. 34, 35). 

 

É exatamente essa concepção que deve ser 

combatida, negada, é fazer acreditar que tudo isso de mal 

que acontece é produto de práticas erradas feitas pelo 

homem. É fazer acreditar que esse modelo de sociedade 

deve ser mudada, deve ser transformada, é fazer acreditar 

que através da luta honesta, educativa, combativa de 

práticas erradas pode-se transformar a sociedade. 

 

Desta forma, o próprio dos homens é 

estar, como consciência de si e do mundo, 

em relação de enfrentamento com sua 

realidade em que, historicamente, se dão 

as “situações-limites”. E este 

enfrentamento com a realidade para a 

superação dos obstáculos só pode ser feito 

historicamente, como historicamente se 

objetivam as “situações-limites”. (...) Daí 

em diante, este ser, que desta forma atua e 
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que, necessariamente, é um ser 

consciência de si, um ser “para si”, não 

poderia ser, se não estivesse sendo, no 

mundo com o qual está, como também 

este mundo não existiria, se este ser não 

existisse. A diferença entre os dois, entre 

o animal, de cuja atividade, porque não 

constitui “atos-limites”, não resulta uma 

produção mais além de si e os homens 

que, através de sua ação sobre o mundo, 

criam o domínio da cultura e da história, 

está em que somente estes são seres de 

práxis (...) Práxis que, sendo reflexão e 

ação verdadeiramente transformadora da 

realidade, é fonte de conhecimento 

reflexivo e criação. Com efeito, enquanto 

a atividade animal, realizada sem práxis, 

não implica em criação, a transformação 

exercida pelos homens a implica. E é 

como seres transformadores e criadores 

que os homens, em suas permanentes 

relações com a realidade, produzem, não 

somente os bens materiais, as coisas 

sensíveis, os objetos, mas também as 

instituições sociais, suas ideias, suas 

concepções. Através de sua permanente 

ação transformadora da realidade 

objetiva, os homens, simultaneamente, 

criam a história e se fazem seres 

histórico-sociais. Porque, ao contrário do 

animal, os homens podem 

tridimensionalizar o tempo (passado-

presente-futuro) que, contudo, não são 

departamentos estanques. Sua história, em 

função de suas mesmas criações vai se 

desenvolvendo em permanente dever, em 

que se concretizam suas unidades épocas.  

(FREIRE, 1987, p. 52). 
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Os atores da educação de Atalaia são produto de 

uma sociedade escravocata, dos senhores de engenho, dos 

latifundiários, de uma educação bancária. Onde as 

conjunturas desses fatores fertilizam, cada vez mais, as 

práticas paternalistas, deixando os professores/educadores 

muito individualistas, cabendo ao sindicato promover 

atividades formativas para combater tais práticas que tanto 

se repetem de governo para governo, onde um interesse 

serve o outro, o interesse maior do político dá uma 

pequena gratificação para o servidor, e esse se comporta 

na neutralidade, quando não contra a própria classe. 

Prática errada que deve ser neutralizada, a individualidade 

superando a coletividade. Não pode se aceitar como 

normal um colega de profissão aceitando ou correndo atrás 

de gratificações e vantagens pessoais, e como troca ser 

contra a própria categoria. Prática que piora, quando os 

próprios diretores da entidade sindical são envolvidos em 

práticas indecentes, em jogatinas de vantagens ilegais e 

imorais. Práticas que só vem a prejudicar a imagem do 

sindicato em todos os sentidos. 

 

4.2.12 Profissão docente à busca de identidade 

 

Antes de qualquer levantamento ou hipótese 

sobre a frustação profissional do professor/educador, 

deve-se saber que esse sentimento faz parte da vida. 

Contudo trazer esse debate para o universo docente não se 

pode perder de vista a história da profissão docente 

enquanto classe. No contexto etimológico/etnológico dos 

seus atores e epistemológica designada socialmente 
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enquanto trabalho-profissão-categoria. Uma das razões 

que levam a formação tardia do sindicato docente como já 

foi colocado anteriormente, pois a profissão docente ainda 

está em processo de construção de uma coletividade e 

consciência operaria classista, isso fica claro quando 

maioria dos  colegas dizem “querem ir para rua, vão, eu 

não vou”, “eu não vou para a assembleia, pois sou contra a  

greve, já que o único prejudicado é o aluno, diz outro”, 

fica mais claro ainda quando em plena greve em nível 

estadual (Alagoas) apenas 15% das escolas param 

parcialmente. 

Ou seja, está clara a fragilidade da classe 

enquanto formação da consciência sindical-profissional do 

educador estadual. Enquanto que em Atalaia as greves 

atingem 100% das escolas, alguns servidores tomados de 

sentimento contrário, insistem em trabalhar e fomentam 

um discurso de que o “sindicato está truncando o 

andamento do ano letivo, prejudicando os alunos”, porém 

esses servidores são pagos pelo poder para se 

comportarem assim, chegando, inclusive, a denunciar a 

greve no Ministério Público. Isso gera frustração por parte 

da grande maioria envolvida com as questões sindicais. 

Enquanto que para participar na formação de bairro 

durante o processo de greve, apenas 5% participam, os 

demais ficam em casa como se estivessem de férias. 

(Dados do sindicato de Atalaia). 

Contudo, diante dessa realidade, o sindicato 

docente tem que fortalecer as práticas sindicais em 

formação e fomentação de base em continua transitividade 

em busca da criticidade autêntica dos pares, no sentido da 
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identidade da classe. Fato que provoca raiva aos 

opressores como afirma Freire (1987): 

 

Para as elites dominadoras, esta rebeldia, 

que é ameaça a elas, tem o seu remédio 

em mais dominação na repressão feita em 

nome, inclusive, da liberdade e no 

estabelecimento da ordem e da paz social. 

Paz social que, no fundo, não é outra 

senão a paz privada dos dominadores 

(FREIRE, 1987, p. 37). 

 

Nessa conjuntura de mais repressão, cabe ao 

sindicato docente não apenas belos discursos, cabe ao 

sindicato práticas atuantes voltadas à transformação tanto 

quanto à aquisição material, mais ação revolucionaria 

humanista, levando junto, assim, teoria e prática, que são 

produtos desassociáveis. Com isso ganhará credibilidade 

diante do público geográfico onde está inserido. 

Principalmente quando se vivencia o neoliberalismo 

extremista, sugador de direitos trabalhistas. 

 

4.2.13 Sindicato, espaço de compartilhamento/enfrentamento 

 

O homem de hoje traz consigo toda carga 

hereditária de luta, combate, perdas e ganhos. Dentro desta 

dicotomia, entre perder e ganhar no processo histórico, 

quando a classe trabalhadora tem algum êxito, esse, 

imediatamente, é descaracterizado pela classe dominante 

como se fosse concessão da elite dominante. Os 

dominantes roubam mérito do trabalhador por quê? Não é 

difícil responder: simplesmente para apagar o brilho do 
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resultado da luta, para apagar da memória dos 

trabalhadores o prazer da luta e da vitória. Freire (1987) 

apresenta um fato histórico que reforça essa temática: 

 

Hoje, apesar de a alienação brasileira 

continuar chamando o Tiradentes de 

inconfidente e ao movimento libertador que 

encarnou, de Inconfidência, o herói 

nacional não é o que o chamou de bandido 

e o mandou enforcar e esquartejar, e 

espalhar pedaços de seu corpo sangrando 

pelas vilas assustadas, como exemplo. O 

herói é ele. A história rasgou o “titulo” que 

lhe deram e reconheceu o seu gesto. Os 

heróis são exatamente os que ontem 

buscavam a união para a libertação e não os 

que, como seu poder, pretendiam dividir 

para reinar (FREIRE, 1987, p. 83). 

 

Apesar de toda discussão em torno de Tiradentes, 

a própria história e a sociedade brasileira “elite” cria 

barreiras, bloqueios, negam o seu brilho como a figura de 

“Antônio conselheiro” “Zumbi”, Frei Caneca, Chico 

Mendes, etc. 

Retomando-se ao debate nesse processo de 

negação, a educação assume dois papéis distintos: 

primeiro o de negar, alienar, manipular os discentes e 

docentes sob o comando do dominante e o entendimento 

do mesmo. O outro papel é de divulgar, esclarecer, 

mostrar a importância de tal “ator” para o seu povo, porém 

de acordo e dentro dos conformes da classe detentora do 

poder, ficando a educação nos dois papéis refém do poder 

dominante; e se não for revelada a verdade dos fatos de 

quem realmente possui o mérito, a classe dominante 
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continua se passando como protetora dos dominados. 

Nesse sentido, Freire (1987) faz o seguinte comentário: 

 

Como auxiliar desta ação divisória, 

encontramos nela uma certa conotação 

messiânica, através da qual os 

dominadores pretendem aparecer como 

salvadores dos homens a quem 

desumanizam. No fundo, porém, o 

messianismo contido na sua ação não 

pode esconder o seu intento. O que eles 

querem é salvar-se a si mesmos. É salvar 

sua riqueza, seu poder, seu estilo de vida, 

com que esmagam aos demais. (...) nesse 

sentido, mais uma vez é imperiosa a 

conquista para que os oprimidos 

realmente se convençam de que estão 

sendo defendidos. Defendidos contra a 

ação demoníaca de “marginais 

desordeiros”, “inimigos de Deus”, pois 

que assim são chamados os homens que 

viveram e vivem, arriscadamente, a busca 

valente da libertação dos homens 

(FREIRE, 1987, p. 82, 83). 

 

Como já foi colocado em outros momentos, o 

homem não é apenas o presente isolado de fatores internos 

e externos, não. O homem contemporâneo traz toda uma 

história, cultura, externa que interfere na sua 

subjetividade, além da sua formação genética que lhe 

propicia a opressão, e isso fica visível na proteção que ele 

tem da própria vida, fato que para o poder opressor é 

entendido como o ponto fraco do trabalhador; quando, 

biologicamente, psicologicamente, socialmente e 

culturalmente, na subjetividade individual, a vida é ponto 

de minerva. Diante apenas do prazer de viver, o 
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trabalhador se nega à vida, aliena-se, fecha-se, curva-se 

diante do que lhe é ofertado pelo poder político capital. 

Assim, o poder faz uso de todos recursos 

possíveis para permanecer no poder e para a sua 

permanência. É a negação do saber, da educação, da 

liberdade total, da vida que a classe trabalhadora deveria 

ter, onde toda a negatividade é geradora da negação do ser 

para todos, em troca pelo ter. onde esse só se encontra no 

próprio poder opressor excluindo a classe trabalhadora do 

ter e do ser, ficando esse lutando para sobreviver, vivendo 

segundo o comando do poder opressor. Sujeitando-se à 

condição de coisa. Freire (1987) faz a seguinte revelação: 

 

Formas de ação que incidem, direta ou 

indiretamente, sobre um dos pontos 

débeis dos oprimidos: a sua insegurança 

vital que, por sua vez, já é fruto da 

realidade opressora em que se constituem. 

(...) mesmo porque os oprimidos sabem, 

por experiência, o quanto lhes custa não 

aceitarem o “convite” que recebem para 

evitar que se unam entre si. A perda do 

emprego e o seu nome numa “lista negra”, 

que significa portas que se fecham a eles 

para novos empregos é o mínimo que lhes 

pode suceder (FREIRE, 1987, p. 82). 

 

Segundo a teoria freiriana, a verdadeira 

transformação, sob a ótica da classe trabalhadora, dá-se 

pela educação, porém o tempo passou e está passando e a 

revolução educacional está acontecendo sob os padrões 

das políticas neoliberais, fortalecendo o poder capital em 

formar técnicos alienados ao processo de produção, o que 

enfraquece a classe trabalhadora. Fica assim evidente a 
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necessidade de se criar uma pedagogia sindical capaz de 

combater as políticas estatais de neutralização dos 

movimentos sociais e combater a alienação, que se 

materializam no currículo educacional vigente, de modo 

que resta a necessidade de se construir uma contraproposta 

de educação sob a ótica da classe trabalhadora. Será 

necessária uma revolução política do homem para haver a 

transformação social, só assim, o homem atingirá uma 

vida coletiva digna. 

Assim, a pedagogia sindical deve ser capaz de 

provocar essa revolução orgânica instintiva, levar os 

educadores, coletivamente, à reflexão sobre sua função 

social, e o que seria necessário para a existência da 

civilização em harmonia com a natureza em uma dialética 

capaz de diagnosticar as ações mais repressiva provocada 

pelo estado, cuja ações levam a civilização capitalista a 

agir de forma irracional. Por outro lado, com a tomada de 

consciência crítica, o desenvolvimento técnico que antes 

servia a ideologia do poder político-capital vai atuar em 

sentido contrário aos princípios de repressão e mais-

repressão, uma vez que, vai criar possibilidades que 

levarão à liberdade de construção e desenvolvimento do 

potencial humano. Dentro da dialética das concepções 

pedagógicas e da necessidade de se construir uma 

consciência coletiva de classe, espaço de atuação da 

pedagogia sindical. Marcuse faz a seguinte proposição: 

 

... A imaturidade das forças produtivas ou 

a ausência de consciência de classe, não 

fornecem uma resposta adequada. Em 

todas as revoluções parece ter havido um 
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momento histórico em que a luta contra a 

dominação poderia ter saído vitoriosa..., 

mas o momento passou. Um elemento de 

autoderrota parece estar em jogo nessa 

dinâmica (independentemente da validade 

de razões tais como a prematuridade e a 

desigualdade de forças) (MARCUSE, 

1966, p. 92). 

 

Para combater possíveis sentimentos de 

autoderrota (sentimento de culpa) e servir de plataforma 

na construção e apropriação da consciência de classe que 

com o envolvimento dos pares, os educadores vão sair da 

aquisição de privilégios individuais, para privilégios 

coletivos atendendo a sociedade num todo. Assim o 

sindicato é o canteiro e o instrumento capaz de se 

combater coletivamente a racionalização de direitos e de 

bem-estar, sendo tais conquistas conduzidas a todos 

coletivamente, sem privilégios individuais. Sendo o 

sindicato, por excelência, o espaço de luta em prol da 

coletividade e bem-estar social sem envolvimento e 

desenvolvimento da sociedade em que está inserido. É 

através da pedagogia sindical que a luta ultrapassa as 

paredes da categoria, apenas, envolvendo a sociedade num 

dialogo diacrônico e dialético com a sociedade sobre a 

importância da educação escolar para a sociedade, dando 

significado a escola.  

No entanto, os inseridos nesse processo 

pedagógico para atingir a libertação e a tomada da 

consciência crítica há de propor atividade lúdicas 

qualitativas desvinculando a atividade docente da 

mecanização do trabalho. Assim se faz necessário que a 



- 228 - 

pedagogia sindical se contraponha a racionalidade das 

políticas educacionais estatais, uma vez que a tomada de 

consciência da população significa ameaça à ordem social, 

à inversão de valores, consequentemente, dos fatores, 

sendo a racionalidade da dominação o princípio da 

perpetuação do poder. “[...] sistema de autoridade 

institucionalizada que é característico da civilização 

madura, a dominação torna-se cada vez mais impessoal, 

objetiva, universal e também cada vez mais racional, 

eficaz e produtiva” (MARCUSE, 1966, p. 91). 

É nessa concepção dialética que gera sentimentos 

capazes de destruir e inibir sentimentos de inferioridade 

que tanto é pertinente na subjetividade do ser educador e 

da classe trabalhadora. E para superar, se faz necessário a 

negação do sistema educacional que todos estão 

submetidos, controlado pelo poder político-capital que usa 

a mídia para se impor e manipular a consciência da massa 

popular. 

Como a dominação se congela num 

sistema de administração objetiva, as 

imagens que orientam o desenvolvimento 

do superego tornam-se despersonalizadas. 

Anteriormente, o superego era 

“alimentado” pelo senhor, o chefe, o 

diretor, o patrão (MARCUSE, 1966, p. 

97). 

 

Assim, a perda de controle dos pais sobre os 

filhos, os meios de comunicação de massa levam a 

juventude a alienação na proporção que propicia a 

liberdade sexual. Nessa conjuntura fica claro que o 

professor/educador isoladamente não terá condições de se 
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contrapor, até porque a própria instituição escolar é regida 

sobre a ideologia dominante. assim, faz-se urgente nascer 

forças orgânicas contraditórias, capazes de dialogar com a 

sociedade dentro dos princípios éticos do bem estar social; 

assim o sindicato, por meio da sua pedagogia sindical, 

traçará estratégias de levar a comunidade escolar a ter um 

diálogo aberto com a sociedade e dentro dos princípios 

morais propostos por Freire e Marcuse à construção de 

uma nova sociedade, sendo a educação o instrumento 

básico de condução à sociedade produzir riqueza e 

usufruir da produção, e que essa produção (riqueza) não 

seja produto  de mais-repressão alienação. 
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CONCLUSÃO 

 

 

No decorrer deste trabalho, procurou-se encontrar 

respostas para algumas indagações essências, como, por 

exemplo, o não envolvimento dos professores de Atalaia 

na luta de classes. Como se pôde constatar, são eles os 

atores responsáveis pela educação de gerações passadas, 

presentes e futuras, dentro do contexto social. 

Infelizmente, vê-se a coletividade docente comportando-se 

de forma idêntica, sem perspectiva de mudanças futuras. 

Contudo, o estudo contribuiu para despertar a necessidade 

de se mudar a prática educativa na conjectura 

sociofilosófica das relações de classe.  

Quanto à matéria do marco metodológico 

(terceiro capítulo), elevou-se a uma leitura procedimental 

e metodológica do tema abordado, de modo que apesar de 

ter suprido as expectativas, a substância do texto deixou 

em aberto o melhoramento da temática, especialmente no 

contexto regional, ficando claro que além da pesquisa 

bibliográfica que forneceu os recursos necessários à 

produção textual e compreensão do tema, seria preciso um 

estudo de campo com entrevista, questionários etc. No 

entanto, o presente texto mapeou e ofereceu respostas às 

perguntas indagadas. 

Por conseguinte, o primeiro capítulo presenteou o 

panorama histórico e epistemológico da gênese da classe 

operária brasileira, fornecendo assim saberes suficientes 

para entender a história do sindicalismo nacional dentro do 
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problema proposto e as correntes ideológicas-filosóficas 

daqueles trabalhadores que serviram e servem de alicerce 

para as mudanças futuras. De modo que o processo 

cronológico e etnológico do sindicalismo docente dá-se a 

partir do sindicato operário, ficando claro que não pode 

haver separação entre as classes obreiras, em que a união 

de todos é o primeiro passo para o bem-estar geral.  

Contudo, vive-se uma inflexibilidade 

constitucional quando o Estado diz que a greve no setor só 

poderá ocorrer, em termos legais, quando o problema for 

referente a atraso salarial, o que torna invulnerável a luta e 

confronto dialético e construtivo de direitos, deixando, 

pois, o sindicato público à mercê da (in)justiça. Logo, a 

greve por aquisição de direitos e melhorias salariais não 

terá respaldo legais para dar-lhe sustentabilidade, o que 

faz nascer a necessidade de fortalecimento dos sindicatos 

por meio de novas estratégias que venha dar condições de 

embate, pois, ao contrário, o engessamento dos sindicatos 

levará à falência do sistema que busca ser democrático. 

Se a força da lei atinge a todos, as consequências 

dela advindas são, por sua vez, bastante diferentes, pois 

sua incidência não é a mesma para sindicato e Estado. 

Cabe ao sindicato os rigores da lei, enquanto que o Estado 

delas goza. A determinação da lei sobre o fato de a greve 

só ser possível em caso de atraso salarial, tem como efeito 

imediato o congelamento do salário do trabalhador, 

aumentando as diferenças e distanciamento das classes e 

impedindo que esse grupo lute por aquilo que é seu.  

Ademais, a ocorrência do corte salarial em nome 

dos serviços essenciais postos à coletividade, potencializa 
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a verticalização entre organização patronal cujo poder 

econômico prevalece sobre as demais organizações de 

poder, contexto em que o Estado é manipulado pelo 

capital. Nesse cenário, o sindicato através da sua política 

lutou por melhorias salariais, condições de trabalho 

dignas, por novos direitos e a preservação dos já 

existentes, sem perder o foco na política transformadora e 

revolucionária que se fortalece no sindicalismo docente 

por meio da sua pedagogia política-sindical. Assim, é 

necessário saber que a maior arma que a classe 

trabalhadora tem na luta mediatista é a greve, pois ela 

inibe lucro para a classe capitalista e gera impopularidade 

para a classe política, coisas que nem uma das duas 

querem perder. 

Em uma sociedade democrática o homem não 

pode abrir mão dos seus direitos de escolha, aqui em 

Atalaia como em tantos outros lugares, com algumas 

exceções, o voto não passa de um valor irrisório 

(insignificante), ou seja, é uma população abrindo mão de 

escolher o futuro propício a si e a seus vindouros em troca 

de um benefício pífio somente para si.  

O que está em jogo não é uma atitude no universo 

da subjetividade unilateral ou bilateral, mas sim a 

permanência digna do homem no seio da coletividade, daí 

a necessidade de uma educação que leve o homem à 

condição de ser humano, e isso não se pode deixar para 

depois, deve ser praticada o quanto antes, desde a primeira 

infância. Uma educação sem respostas e sem perguntas 

prontas, mas que as perguntas e respostas sejam produto 

de reflexões de situações vivenciadas no mundo real. É 
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nessa circunstância que há necessidade da reaprendizagem 

da autorreflexão voltada ao pensamento de classe, pois a 

vida é dinâmica, a sociedade também, de modo que não se 

pode abstrair a educação da sociedade, fato que advém a 

necessidade de se saber “o que é viver em sociedade?”, e, 

ainda, “o que é viver em sociedade sem educação?”. É 

preciso, pois, que a educação provoque mudanças, 

educação sem mudanças não passa de acumulação técnica 

de conhecimento. A educação é a própria vida, a vida não 

é para o amanhã, a vida é para ser vivida aqui e agora.  

Para tanto, o segundo capítulo fomentou a 

questão da educação pública dentro da ótica do 

neoliberalismo, esclarecendo que esse modelo educacional 

servido pelo Estado forma o trabalhador no olhar do 

capital, fato que conduziu e conduz o homem apenas como 

instrumento para continuidade da ordem social vigente, 

sem perspectiva de alteração do status quo. Como o sujeito 

faz parte de uma sociedade onde os poderes são 

manipulados pelo capital, e, consequentemente, a 

educação é a maior fábrica do capitalismo ao criar mão-

de-obra necessária ao seu próprio sistema. Logo, é preciso 

que o educador aproprie-se da consciência crítica, tanto 

subjetivamente, quanto coletivamente, de modo a buscar a 

mudança de postura da sua prática pedagógica do 

relacionamento social. 

Portanto, esse modelo educacional forneceu e 

vem fornecendo profissionais apenas técnicos, 

descompromissados com temas comtemplados quanto à 

existência do homem no espaço, enquanto sujeito de uma 

coletividade histórico-cultural, tomado de sentimentos 
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revolucionários aberto para o novo. A consequência deste 

aparato educacional é que esses profissionais tornam-se 

alienados às temáticas antirrevolucionárias, vítimas de um 

currículo fechado às questões maiores como as já 

suscitadas.  

Contudo, o sistema educacional proposto vem 

levando o homem à condição de mero robô, e não à 

condição de ser sujeito capaz de pensar e repensar a sua 

realidade dentro de uma condição de transição de 

mudanças constantes. Porém, o que se tem hoje é uma 

população robótica, com raras exceções, apenas 

cumpridoras de leis sem pelo menos parar para pensar 

sobre a contextualização (crítica) dessa ou daquela lei, 

como, por exemplo, quem a apresentou? A quem ela 

serve? É diante dessa vacância deixada pelos censos 

formadores de professor/educador que o sindicato tem que 

se rebelar. Uma vez que esses trabalhadores saíram e estão 

saindo das faculdades apenas técnicos, são pessoas 

“verdes” para o debate quando o assunto é o seu espaço 

geográfico-social. Comportam-se completamente 

alienados à sua realidade, são meros observadores 

telespectadores de um filme ou leitor de um  romance, sem 

a mínima predisposição de interromper o enredo, e, o pior, 

é que a educação brasileira, alagoana, atalaiense está 

colocando o jovem em uma forma por onde só há um 

objetivo: podar a natureza humana do ser. Do ser homem 

SER, homem questionador do ser homem profissional, de 

ser o SER sujeito do seu mundo real. Capaz de sentir a dor 

e a alegria do seu vizinho, dos seus colegas e 

companheiros de trabalho, dos seus munícipes. 
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Diante desse contexto de desumanização, cabe à 

entidade sindical, por meio da sua pedagogia, promover 

tais sentimentos e valores excluídos pelo sistema 

educacional e político, capital vigente, capaz de 

transcender o mundo do ter ao mundo do ser. Diante da 

realidade de que a grande maioria, com raras exceções, 

dos profissionais da educação de atalaia tem o olhar 

voltado apenas para o seu próprio umbigo, cada um 

querendo salvar a sua pele a qualquer preço... Fica então 

claro que o professor/educador é produto de modelo 

educacional despreocupado com o homem critico, capaz 

de fomentar debates contempladores da construção de uma 

sociedade democrática crítica, no tocante aos conceitos 

éticos morais. 

Por isso, o quarto capítulo volta-se ao 

sindicalismo docente como o sindicato dos profissionais 

formadores das demais profissões, no entanto, não 

consegue se articular internamente, como membros de um 

só organismo, cujos estudos realizados mostraram que os 

professores precisam passar por um processo de 

reeducação. De modo que se faz mister que sua formação 

esteja em transitividade constante para abarcar as 

necessidades organizacionais da nova realidade política de 

classe e de coletividade. Assim, o sindicato docente, 

através de sua pedagogia específica, supre a vacância 

existente nos trabalhadores. E que ela vá mais além, atinja 

os demais setores da comunidade no seu espaço 

geográfico.  

Assim, portanto, como ocorre a necessidade da 

mudança de postura do professor, faz-se urgente que o 
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sindicato altere suas práticas formadoras e adote atitudes 

revolucionadoras no seu âmbito de atuação educadora, 

científica e política, como ator principal para 

transformação das relações sociais com vistas à igualdade 

de classe.  

Logo, se essa igualdade tão sonhada não ocorre, 

pelo menos que proporcione uma menor distância entre 

uma classe e outra, que dá à classe trabalhadora brasileira 

condições de vida digna, assegurando a seu povo saúde de 

qualidade, educação de qualidade, moradia digna a todos; 

segurança para que cada homem e cada mulher goze o 

direito de ir e vir. É preciso tirar as leis do papel e colocá-

las em prática, e isso só irá ocorrer quando a população 

brasileira sair da condição de público bestificado a povo 

comprometido com seus direitos e deveres de cidadão, que 

realmente esteja preocupado com a permanência do 

homem no planeta Terra e não de meros contempladores 

da natureza, que só se relaciona com ela para esgotar toda 

a riqueza que a mesma possa lhes proporcionar, mas 

devolvendo-lhe as condições favoráveis à sua existência, 

pois, para isso, é urgentíssima a mudança de postura, que 

só se dar, verdadeiramente, se for por meio de uma 

educação de cunho voltada para o desenvolvimento pleno 

do trabalhador brasileiro, e a instituição que tem a 

obrigação de ver o trabalhador como ator principal dessa 

conjuntura transcendental de relacionamentos é o próprio 

sindicato dos trabalhadores, em especial, o sindicato 

destes em educação, ao trazer o professor como ser 

intelectual do seu povo a serviço do próprio povo, ao 

intelectualizar o trabalhador em prol dele mesmo ao 
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fecundar saberes contempladores da história do 

trabalhador na construção da nação brasileira, criando 

identidade entre trabalhador para trabalhador, sindicato 

docente e os demais sindicatos. 
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