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INTRODUÇÃO 

 

 

SOCIEDADE E EDUCAÇÃO NO SÉCULO XXI  

Currícu lo  
 

No início do século XX observamos em 

alguns estados norte-americanos a expansão 

espetacular de diversas corporações econômic as.  

O que exigiu força de trabalho em larga escala.  

Mais do que isso, as inovações tecnológicas, de 

produção e gestão, sobretudo de gestão, que se 

introduziram nas fábricas norte -americanas 

passaram a desqualificar sistemática e 

incessantemente os trabalhadores assalariados 

que, em função disto, passaram a ficar expostos a 

três situações:  desemprego, requalificação para 

permanecerem trabalhando em ocupações 

modificadas com a introdução das novas 

tecnologias ou qualificarem profissionalmente 

em outros t ipos de ocupação disponíveis. Tudo 

revela, de forma enfática e põe em evidência a 

importância da relevância da formação do 

trabalhador,  os conhecimentos incorporados à 

força de trabalho e, que, por isso, é valorizada. 

Por outro lado, projetos nacionais de 

desenvolvimento econômico, que contabilizam e 

projetam o número de empresas necessárias para 

promover o crescimento econômico e atender as 
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demandas empresariais,  exigem projetos 

educacionais que supram com formação e 

qualificação a força de trabalho necessária,  

considerando-se essas novas projeções.  

Essa consciência ontológica da relação 

trabalho e educação, imanente a reprodução do 

ser social,  desde o “momento originário do 

trabalho humano”, quer dizer,  desde o primeiro 

ato do trabalho, brotou na consciência do s norte-

americanos entre 1870 e 1940. A questão é: como 

tal consciência ganhou materialidade e expressão 

verbal? Que configurações assumiram essa 

materialidade e expressão? Como ela ganhou o 

mundo, se socioterritorializou e se constituiu 

como ethos  e cultura? Nosso objetivo neste livro 

é, além de outros,  responder estas questões.  

 

2 - POLÍTICA CURRICULAR NA VISÃO DO 

MOVIMENTO NORTE-AMERICANO DE EDUCAÇÃO 

PROGRESSIVA 

 

Portanto, a socioterritorialização 

econômica das corporações norte -norte-

americanas promoveram um duplo efeito,  

simultâneo, no trabalho e na educação. O que nos 

parece relevante,  nessa pesquisa,  é mostrar o 

impacto dessas mudanças na educação e na 

cultura norte-americana. Pois ela foi  significativa 

o bastante para desencadear dois movimentos que 

ficaram conhecidos na história como taylorismo  e  
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movimento de educação progressiva .  E, mais 

importante ainda, com a revolução tecnológica no 

final  deste mesmo século XX, as teses desses  

movimentos ganharam novas energias teóricas e 

vêm sendo introduzidas no ensino médio, técnico 

e profissional em mais de uma centena de países,  

e dentre esses o Brasil . Daí a importância de 

alinhavarmos os seus aspectos mais relevantes.  

Mas uma questão crí tica emerge da leitura 

sistemática dos intelectuais desses movimentos :  

por que a escola em geral, e a escola de ensino 

médio, técnico e profissional,  inclusive a 

universidade, em particular, devem submeter -se 

às demandas empresariais? Por que não pode ser  

o inverso? Explicitaremos também neste item as 

razões determinativas desse fato social .  

Diferente dos países europeus. Talvez em 

função da herança industrial inglesa, e mesmo dos 

traços culturais presbiterianos,  que marcam os 

norte-americanos, eles desenvolveram métodos e 

técnicas laborais, de gestão e produção, genuínas 

e originais.  Elas colaboraram para a 

superexploração intensiva de mais -valor,  o que 

lhes permitiram desenvolver um tipo de 

capitalismo singular. Primeiro a revolução 

taylorista e, quase concomitante a esta revolução, 

a introdução da linha de montagem por Henry  

Ford (1863-1947). De forma que taylorismo e 

fordismo estão associados de forma umbilical  e 
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inextricável.  As diferenças entre um e outro são 

indicadas por Harvey (2013, p. 121).  

 

Os Princíp ios  da  Administração  

Cient í f ica ,  de F.  W.  Taylor  –  um 

inf luente tra tado que  descrevia  

como a produtividade do trabalho  

podia ser  radicalmente aumentada  

através  da  decomposição de cada  

processo  de  traba lho  em 

movimentos  componentes e  da  

organização de tarefas de trabalho  

fragmentadas segundo  padrões  

r igorosos de tempo e es tudo do  

movimento – ,  t inham sido  

publicados ,  a fina l ,  em 1911.  E  o  

pensamento de Taylor  t inha uma  

longa ancestra l idade,  remontando ,  

através dos exper imentos de  

Gilbreth ,  na  década de  1890,  às  

obras de escr i tores da  metade do  

século XIX como Ure e  Babbage,  

que Marx considerara reve ladoras.  

A separação  da  gerência,  

concepção,  contro le e  execução (e  

tudo o que isso s igni f icava  em 

termos de  relações  soc ia is  

hierárquicas  e  de desabil i tação  

dentro do  processo de  trabalho)  

também já estava bem avançada  

em mui tas indústr ias.  O que havia  

de especia l  em Ford (e  que,  em 

últ ima anál ise,  d is t ingue o  

ford ismo do  taylorismo) era  a sua  

visão,  seu reconhecimento  

expl íci to  de que  produção de  

massa sign if icava consumo de  

massa,  um novo s is tema de  

reprodução  da força de  t rabalho ,  

uma nova  pol í t ica  de controle  e  
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gerência do  t rabalho,  uma nova  

es tét ica e  uma nova ps icologia,  em 

suma,  um novo t ipo de soc iedade  

democrát ica,  rac ionalizada,  

modernista  e  populista 1 ( i tá l ico s  

nosso) .  

 

Mas a tese é que, o que distingue o 

capitalismo norte-americano das outras formas 

capitalistas é o lugar que a escola assumiu nesta 

configuração geo-histórica do processo produtivo 

norte-americano. Sobretudo a etapa de ensino 

médio e os cursos de qualificação profissional.  

As escolas passaram a funcionar nes ta 

configuração como manufaturas de seres  

                                                 
1 Em sequência,  Harvey ( ibidem,  p .  121 -122)  expõe a  

impressionante  compreensão  de Gramsci  sobre o  que ele  

concebe como “americanismo e fordismo ”:  “o l íder  

comunista  i ta l iano  Antônio Gramsci  / . . . /  extra iu  

exatamente essas implicações.  O amer icanismo e  

ford ismo / . . . /  equiva liam ao  ‘maior  esforço colet ivo  a té  

[então inventado]  para cr iar ,  com velocidade sem 

precedentes,  e  co m uma con sciência de propósi to  sem 

igual  na his tór ia ,  um novo t ipo de t raba lhador  e  um novo  

t ipo de homem’.  Os novos métodos de t rabalho ‘são  

inseparáveis de um modo especí f ico de viver e  de pensar  

e sen ti r  a  vida’ .  Questões de sexualidade (p .  121),  de  

famíl ia ,  de formas de  coerção  moral,  de consumismo e  de  

ação do Estado estavam vincu ladas ,  ao ver de Gramsci ,  

ao esforço de forjar um t ipo part icu lar de t rabalhador  

‘adequado ao novo t ipo de t rabalho e de processo  

produt ivo’ .  Contudo,  duas décadas depois  dos  

movimentos  inic iais  de Ford,  Gramsci  julgava que  ‘sua  

elaboração a inda es tá  apenas em seu estágio  inic ial ,  

sendo,  portanto,  (aparentemente)  id í l ica’ .  Por  que,  então ,  

levou tanto  tempo para  que o ford ismo se tornasse um 

regime de acumulação  adul to?” (p .  122,  i tá l ico s nossos) .  
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humanos. O que implica que a escolarização de 

crianças, jovens e adultos passou a funcionar 

como produção de crianças, jovens e adultos.  

Vale dizer, produção padronizada, manufaturada, 

em série,  cujo objetivo era p redeterminar o papel 

social dessa gente na fábrica, de acordo com as  

atribuições das ocupações existentes,  

especificadas pelos engenheiros e 

administradores fabris, para o que as fábricas 

necessitavam. Desta forma, a escola passaria a 

manufaturar seres humanos como é manufaturada 

qualquer mercadoria. O que é revelador e 

espantoso nisto, o que explica o motor e a 

dinâmica desse sistema, não é a economia, mas a 

ética.  É o que caracteriza propriamente o ethos2 

norte-americano, o madin in USA ,  que 

institucionalizou uma cultura singular, e hoje, em 

pleno século XXI, parece universalizada. As 

técnicas de produção industrial  foram 

transplantadas nas escolas e passaram a 

determinar o modo e trajetória de vida dos 

sujeitos pedagógicos: professores e estudantes.  

Essa transposição das técnicas e métodos de 

gestão industrial para as escolas foi realizada 

                                                 
2 “Conjunto dos costumes e háb itos fundamentais,  no  

âmbito  do co mportamento ( inst i tuições,  a fazeres etc . )  e  

da cultura  (va lores,  ide ias ou crenças) ,  carac ter í st icos de  

uma determinada colet ividade ,  época ou região”,  

ht tps: / /www.google.com.br/webhp?source id=chrome -

ins tant&ion=1&espv=2&ie=UTF -8#q=ethos ,  consul ta  em 

27-11-2016.  

https://www.google.com.br/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=ethos
https://www.google.com.br/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=ethos
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pelo movimento de educação progressiva .  Um dos 

principais intelectuais desse movimento foi John 

Franklin Bobbitt (1876-1956). Junto com outros 

intelectuais norte-americanos e inspirados em 

Frederick Winslow Taylor (1856-1915) eles 

desenvolveram, de acordo com o norte -americano 

Herbert M. Kliebard 3,  um “modelo burocrático de 

gestão para as escolas norte-americanas”.  

Um dos objetivos deste  l ivro é resgatar 

alguns traços marcantes desse “modelo 

burocrático” e suas consequências e implicações 

culturais, econômicas e políticas na escola.  

Porque nossa hipótese é que ele esteja na base das 

reformas do ensino médio, técnico e profissional 

promovidas nas décadas de setenta,  oitenta  e 

noventa,  no Brasil , e em mais 154 países 

signatários da Conferência Mundial  sobre 

Educação para Todos, realizada em Jomtien, na 

Tailândia,  de 5 a 9 de março de 1990. A 

implantação das recomendações das 

Organizações Internacionais 4 (OI’s) que 

                                                 
3 Herbert  M. Kl iebard –  Professor  Emér i to  dos  

Depar tamentos Educat ional Pol icy Stud ies e  Curricu lum 

and Instruc tion  da Univers idade de Wisconsin,  Madison,  

EUA.  
4 Banco Mundial ,  Banco Interamericano de  

Desenvolvimento (BID),  Banco Internacional  para a  

Reconstrução e  o  Desenvolvimento (BIRD),  Comissão  

Econômica para a  Amér i ca lat ina e  o  Caribe (CEPAL),  

Fundo Monetár io  Internacional  (FMI) ,  Organização  

Mundia l  do  Comércio  (OMC),  Organizações  das Nações  

Unidas (ONU),  Programa das Nações Unidas  para o  
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promoveram essa Conferência,  através de 

políticas públicas,  tem gerado uma disputa 

encarniçada entre “complexos de poder 5” 

poderosos, tanto no final do século XX, como 

nestes primeiros vinte anos do século XXI.  Na 

nossa compreensão foi um dos componentes que 

detonou o Golpe Parlamentar sobre a presidenta 

Dilma Rousseff, em maio de 2016, no Brasil . Os 

outros componentes seriam: privatização da 

Petrobrás e maior participação do capital  

internacional, sobretudo o norte -americano, no 

Pré-Sal; manutenção e elevação da dív ida pública 

para remunerar com altos juros o sistema 

financeiro,  o que implica no fortalecimento do 

imperialismo norte-americano; redução do 

faturamento e lucros auferidos pelos grupos 

empresariais ligados a Federação das Indústrias 

de São Paulo (FIESP) e outros Estados, sobretudo 

o setor automobilíst ico e o das redes de televisão, 

como a rede Globo e as redes das Igrejas 

                                                 
Desenvolvimento (PNUD),  Organização das  Nações  

Unidas  para  a  Educação ,  Ciência  e  Cul tura  (UNESCO),  

Organização das  Nações Unidas Para  a  Infância  

(UNICEF) e Agência dos Estados Unidos de Apoio ao  

Desenvolvimento (USAID),  entre  outras.  
5 Complexo de poder  é  uma ca tegor ia  ut i l izada por  

Casanova (2000)  para anal isar  a  rea l idade da  Amér i ca  

Lat ina.  Ele a  define como conjunto de forças  socia is,  

compostas por part idos pol í t icos,  confederações,  

sind ica tos ,  conse lhos  prof i ss ionais organizado s  

nacionalmente,  movimentos soc iais,  forças armadas,  

míd ia,  en tre outros a tores soc iais .  
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Presbiterianas,  a insatisfação das elites políticas 

do Partido da Social Democracia Brasileira 

(PSDB) e das bancadas mais conservadoras,  

derrotados nas eleições presidenciais para 

comandar as reformas do Estado convenientes ao 

capital,  como a bancada evangélica e a ruralista.  

Esse fato geo-histórico, da metamorfose 

norte-americana, no início do século XX, foi  

reconhecido e esboçado por Herbert M. Kliebard 

(2011, p. 6),  nos seguintes termos: “A metáfora 

dominante em teorias educacional, no início do 

século XX, não era um produto da fi losofia da 

educação de John Dewey, nem mesmo das nações 

românticas sobre a infância, mas um reflexo da 

adminis tração corporativa”.  

Este “reflexo” a que se refere Kliebard está 

materializado nos escritos de diversos 

intelectuais americanos e nos documentos que 

promoveram as reformas educacionais, em 

diversos Estados norte -americanos. Intelectuais 

que aderiram ao movimento de educação 

progressiva ,  e contribuíram para desenvolver o 

“modelo burocrático para educação”.  
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2.1 - PARA ALÉM DO CHÃO DA FÁBRICA  

 

Para compreender esta captura da escola 

pela empresa6,  esta materialização do “reflexo da 

administração corporativa” no “modelo 

burocrático para educação”, basta ler e conhecer 

as teses de Ellwood Patterson Cubberley  (1868-

1941),  expostas em sua obra “Administração da 

Escola Pública”,  escrita em 1916, no calor das 

reformas educacionais norte -americanas.  

Analisemos suas teses:  

 

Todo estabelecimento industr ia l  

que  fabr ica um produto  

padronizado,  ou uma sér ie  de  

produtos de qualquer  espéc ie  

mantêm um corpo de especia l i s tas  

em ef ic iênc ia para estudar  os  

métodos de  produção  e para medir  

e  testar  os resul tados de seu 

traba lho.  Tais ind ivíduos dão  

grandes lucros às indústr ias,  

in troduzindo  melhorias  nos  

processos  e  proced imentos e  

treinando os t raba lhadores para  

produzir  mais e  melhor 7.  

                                                 
6 E gerar  esse idea l  bras i leiro ,  que é  a  integração empresa -

esco la,  na década de  sessenta,  em plena  ditadura  

empresar ial -mi l i tar .  
7 Esses  ind ivíduos consti tuem um poder  espec í fico ,  a  

burocrac ia,  e  desenvolvem um modelo  de  gestão dotado  

de carac ter í st icas  especí f icas  para  conseguirem os  

“grandes lucros  / . . . /  e  in troduzirem melhoras  nos  

processos e  procedimentos e  tre inando [educando]  os  

t raba lhadores para mais  e  melhor”.  Gramsci  (1981 –  Os  

https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiAxK_qtbrQAhUCjpAKHaFmCKYQFggcMAA&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FEllwood_Patterson_Cubberley&usg=AFQjCNGjJz7zUSr1HBCgL4nBMpLWBRF0DA
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A partir  desse referencial  e visão de 

mundo, Cubberley imagina como deveria ser a 

escola norte-americana.  

 

Nossas esco las  [norte -americanas]  

são ,  de cer to  modo,  fábricas  nas  

quais a  matér ia  b ruta  (cr ianças)  

deve ser  modelada e t ransformada  

em produtos [mercadorias]  que  

sa t i s façam as d iversas  exigências  

da vida [que se confundem com as  

exigênc ias das empresas] .  As 

especi f icações das  fábr icas  

provêm das  demandas  da  

civi l ização do século  XX 

[civi l ização moldada  à imagem 

empresar ial]  e  é  a  

responsab il idade  da escola formar  

[ou fabr icar]  seus a lunos segundo  

as especi f icações estabelecidas  

[pelos empresár ios -cap ita l i s tas] .  

Isso exige boas fer ramentas ,  

maquinar ia  especia l izada ,  

mensuração cont ínua do produto  

[aval iação escolar  da  cr iança ,  por  

exemplo,  por  p rovas b imestrais ,  

t raba lhos ,  e tc . ]  para ver i ficar  se  

es tá  de acordo com as  

especi f icações [do me rcado de  

traba lho ou do complexo de poder  

empresar ial  que governa a  

economia] ,  e l iminação de perdas  

na  manufatura e  grande  var iedade  

nos resul tados (CUBBERLEY,  

1916,  p .  338,  i tá l icos  e  negr i tos  

nossos) .  

                                                 
in te lec tua is e  a  organização da cultura)  reconhece essas  

pessoas co mo inte lec tua is o rgânicos  ao capi ta l .  
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O texto de Ellwood P. Cubberley é sublime 

e primoroso, uma epopéia de um intelectual 

orgânico ao capital. Ele define e conceitua o que 

compreendemos por administração científica ou 

taylorismo. A marca fundamental  desta 

administração é dita, sem rodeios, na primeira 

frase: “padronização do produto”. Este é o id eal,  

o objetivo primordial , a missão que todo 

engenheiro,  administrador,  contador e 

economista que seguem a gerência científica 

devem perseguir. É o élan vital  da fábrica 

capitalista,  eficiente e promissora. A 

cientificidade disto está referenciada na 

“padronização” alcançada com a matematização 

dos processos de trabalho. É o espírito de medir,  

contar, comparar,  controlar, contabilizar,  

planejar,  monitorar e avaliar que encarna a 

mentalidade dos industriais, e deve também 

personificar a de seus funcionários ,  gestores 

“intelectualizados” (administradores,  

engenheiros, economistas e contadores). A 

institucionalização do cronômetro no corpo do 

trabalhador é o ideal  dessa gente.  

Na mesma frase,  outro componente 

fundamental do sistema-vampiro ou sistema-

vampi. O reconhecimento, por Ellwood 

Cubberley, da burocracia empresarial ,  

referenciada na “eficiência”. Notemos que ele já 

conceitua a categoria eficiência. Burocracia 

empresarial,  mas também escolar, é “um corpo de 

https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiAxK_qtbrQAhUCjpAKHaFmCKYQFggcMAA&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FEllwood_Patterson_Cubberley&usg=AFQjCNGjJz7zUSr1HBCgL4nBMpLWBRF0DA
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especialistas em eficiência”, que tem como um 

dos objetivos “estudar os métodos de produção, 

para medir e testar os resultados do trabalho”. 

Aqui já está implícito que “os resultados” 

justificam os meios, e os “resultados” são 

produzidos pelo trabalho. Portanto, é dele que o 

industrial e o seu corpo burocrático extraem o 

sentido da sua existência.  Isto é,  eles vivem e se 

alimentam da extração de mais -valor e  

expropriação de conhecimentos produzidos pelo 

trabalho. E qual a importância do corpo 

burocrático? Ele, para Ellwood Cubberley, é 

responsável em fazer os trabalhadores 

assalariados, os que se assemelham a “homens -

bois e homens e mulheres gorilas”, produzirem 

“grandes lucros industriais”.  Para tanto,  

observam detalhadamente as atividades laborais  

para,  a partir dela,  “introduzirem melhorias nos 

processos e procedimentos e treinar os 

trabalhadores para produzirem mais e melhor”,  

visando a acumulação ampliada do capital  

investido.  

Mas este ideal, esse modelo de gestão 

empresarial,  baseado na eficiência é tão genial  

que não deve se restringir às corporaçõe s 

industriais capitalistas.  Afinal , o lucro é um 

sublime ideal do ser humano. Ele deve ganhar o 

mundo e impor-se por si  mesmo. Deve ser 

introduzido em todas as organizações ou 

instituições: escolas, forças armadas, política,  
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igreja e na organização familia r. Esta 

racionalização, descoberta pelos norte -

americanos foi , com certeza,  a maior e mais 

promissora descoberta do século XX para o 

capitalismo. Ainda que tenha sido a causa de duas 

Guerras Mundiais,  do nazismo e do stalinismo. 

Neste protagonizado pelo mineiro Alexei 

Stakhanov, que defendia o aumento da 

produtividade operária com base na força de 

vontade dos trabalhadores, e que gerou a febre do 

stakhanovismo, a generalização de técnicas e 

métodos tayloristas nas indústrias das Repúblicas 

Socialistas Soviéticas.  

E como deveria funcionar a escola norte -

americana? Ellwood Cubberley acredita que da 

mesma forma que uma fábrica funciona, porque 

“escolas são fábricas que moldam crianças –

matéria bruta” e as convertem em “trabalhadores 

para produzirem mais e melhor  [–matéria-

prima]”. Esta é,  inclusive,  “a responsabil idade da 

escola”.  Mas por quê? Qual é a gênese dessa 

“responsabilidade”? De acordo com Cubberley,  

isso é uma prescrição da empresa.  É uma 

“exigência da vida”, das “especificações das 

fábricas” que, por sua vez, “provem das demandas 

da civilização do século XX”. Que “civilização”? 

Bem, a civil ização empresarial , a civilização do 

capital!  

A escola, desta forma, deve ser  

“responsabilizada” em “formar alunos, segundo 
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as especificações estabelecidas”. Mas como  fazê-

lo? Uma das respostas possíveis foi dada pelo 

movimento de educação progressiva :  

racionalizando as atividades escolares por meio 

de currículos diversificados conforme as 

atividades do sistema ocupacional das fábricas.  

Como racionalizar as práticas educativas? Desta 

vez quem responde é nada menos que John 

Franklin Bobbitt (1876-1956): através do 

currículo .  Portanto,  a teoria do currículo foi  

formulada e proposta pelos administradores 

escolares norte-americanos para elevar a 

eficiência da escola e atender as “especificações 

das fábricas”. E para fazer o currículo funcionar,  

claro, é necessário um corpo burocrático 

responsável por “estudar os métodos de 

produção” escolares [fabricação ou 

transformação de “crianças 8” em trabalhadores 

que produzam mais e me lhor”, trabalhadores  

produtivos e eficientes], visando “medir e testar 

os resultados” escolares, isto é, o desempenho de 

alunos e professores.  Daí as teorias de avaliação 

serem um dos fundamentos,  hoje, da gestão 

democrática escolar. A outra coluna é a teo ria da 

formação de professores.  Combinados, currículo,  

avaliação e formação de professores são as 

                                                 
8 Em 1920 Bobbi t t  des locará a  categoria  cr iança  para a  

categoria  adul to ,  em função dos cursos de quali f icação  

prof iss ional .  Por  estes  formarem mais  objet ivamente  o  

“trabalhador” produtivo.  
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colunas mestras do sistema capitalista e 

democrático de gestão/administração escolar, na 

contemporaneidade escolar, com seus padrões de 

medidas (provas e aval iações escolares:  ENEM, 

ENAD, PISA, SAEB 9).  

Não surpreende constatar que depois de um 

século das reformas educacionais norte -

americanas,  ainda nas primeiras décadas do 

século XX, hoje,  em pleno século XXI, em 2016, 

temos tantos índices de avaliações educac ionais 

no Brasil e no mundo para medir, justamente,  o 

desempenho dos sujeitos pedagógicos 10: 

professores e estudantes.  

Os componentes do corpo burocrático 

escolar são em geral: diretores (gestores  

                                                 
9 Exame Nacional  do  Ensino Médio  (ENEM),  Exame  

Nacional  de Desempenho de Estudantes  (ENADE),  

Programa Internacional  de Aval iação de Estudantes  

(PISA) e o  Sistema Nacional  de Aval iação da  Educação  

Básica (SAEB) é usado  para a  Avaliação Nacional  da  

Educação Básica (ANEB).  
10 Os três  ind icadores mais conh ecidos são :  Exame 

Nacional  do Ensino Médio (ENEM),  Exame Nacional  de  

Desempenho  de Estudantes (ENADE),  Programa  

Internacional  de Aval iação de Estudantes (P ISA) .  O 

úl t imo é um programa desenvolvido e coordenado pela  

Organização para Cooperação  e  Desenvolvim ento  

Econômico (OCDE).  Em cada  pa ís  par t ic ipante há uma 

coordenação nac ional .  No Brasi l ,  o  Pisa é  coordenado  

pelo Ins t i tuto  Nacional  de Estudos e  Pesquisas  

Educacionais  Anísio  Teixe ira  ( INEP).  I sso só comprova a  

tese:  “a ideologia  dominante  é  a  ideo logia  d as  classes  

dominantes”.  Claro,  do imper ial i smo dominante .  Hoje,  o  

imper ial i smo nor te -amer icano.  
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escolares), inspetores, secretários escolares,  

orientadores educacionais,  coordenadores  

pedagógicos, psicólogos da educação, 

administradores escolares, e tantas outras 

funções administradas semelhantes, responsáveis 

por impor currículos, projetos polít icos e 

pedagógicos, políticas educacionais,  sistemas de 

avaliação aos sujeitos pedagógicos (professores e 

estudantes),  e um punhado de disciplinas que 

deve ser ministrada em uma sala de aula para uma 

turma ou grupo, considerando a distribuição de 

conteúdos curriculares e carga horária 

especificados em um programa ou em enta 

disciplinar.  A disciplina é,  portanto, um 

programa capitalista miniaturizado, celular, que 

dinamiza esse lugar mágico que é a sala de aula.  

O objetivo ou meta é que este sistema forme (ou 

padronize) alunos, conforme as especificações 

empresariais ou do mercado de trabalho 11.  

  

                                                 
11 Deve  esta r  claro que  duas po lí t icas estão diretamente  

relacionadas com a fabricação de cr ianças,  jovens e  

adultos pe las inst i tuições educacionais para as fábr icas e  

empresas.  Essas po lí t icas são,  no Bras i l ,  in troduzidas já  

a  par t ir  do  Ensino  Médio,  Técnico  e  Prof iss ional .  Mas 

também existem co mo polí t icas  nas  univers idades.  Trata -

se do  Estágio Curr icular ,  Supervisionado e  Compulsór io  

e  o  Acompanhamento de  Egres sos.  
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2.2 - O LUGAR DE FALA - CURRÍCULO 

 

Ao longo do século XX não foi apenas o 

currículo que foi  utilizado como meio e 

mecanismo para introduzir a racionalização 

burocrática ou a eficiência capitalista nas 

escolas.  Para tanto, desde Cubberley sabemos que 

são necessárias “boas ferramentas, maquinaria 

especializada, mensuração contínua do produto 

[no caso das escolas: trabalhos, seminários e 

provas aplicados a estudantes]  para verificar se 

está de acordo com as especificações” das 

empresas. Só assim é possível, pensam os 

intelectuais norte-americanos do movimento da 

educação progressiva ,  “eliminar as perdas da 

manufatura” escolar, o “peso morto do 

currículo12”, as horas mortas nas atividades 

curriculares.  

Como procuramos evidenciar,  entre 1 870 e 

1940 ocorreu, portanto, uma autêntica revolução 

norte-americana. Mais profunda do que a Guerra 

de Independência dos Estados ou Guerra da 

Revolução Americana de 1776, também 

conhecida como Revolução Americana de 1776.  

                                                 
12 São ,  hoje,  ferramentas,  a lém do curr ículo,  vol tadas  para  

atender  as  “especial izações  das  empresas” no  Bras i l :  a  

gestão escolar  democrát ica ,  o  proje to  polí t ico  

pedagógico ,  a  formação cont inuada,  as aval iações de  

desempenho,  ent re  out ras  “ferramentas  e  maquinaria  

especial izadas”.  
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Não foi  tal  evento que fez ascend er os 

Estados Unidos como superpotência mundial.  

Centro dinâmico da economia capitalista e 

paladino do capitalismo mundial . A principal 

Nação imperialista do Ocidente no século XX, e 

que persiste em tal  posição até hoje. Mas as 

transformações geo-históricas entre 1830 e 1940 

é que merecem esse status e reconhecimento. 

Neste período consolidou-se a Geografia do 

Capital Americano (BEZERRA, 2016a e 2013),  

iniciada com a proclamação da independência e a 

promulgação da primeira constituição polí tica do 

mundo. Tais fatos desencadearam diversas 

revoluções europeias, a exemplo da Revolução 

Francesa.  Mas também diversas revoluções na 

América do Sul.  Mas todas estas transformações 

continentais, inclusive a norte -americana, foram 

influenciadas pelas ideias iluministas.  

Entre aproximadamente 1830 e 1940 houve 

profundas mudanças nas mentalidades e 

identidades norte-americanas, desencadeadas 

pela apropriação do território pelas corporações 

econômicas. O intelectual e norte -americano 

Herbert M. Kliebard (2011, p. 6 e 7),  ba seado nos 

estudos do historiador Robert  H. Wiebe (1949 -

2000), descreve estas transformações que se 

constituem como pressuposto da administração 

científica e da institucionalização do modelo 

burocrático, nos seguintes termos:  
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A pressão  da expansão corporat iva  

e  da urbanização [apropriação do  

terr i tór io  pe lo  capi ta l]  

t ransformou o ind ivíduo  em mero  

dente de uma enorme engrenagem.  

Enquanto numa soc iedade  

centrada na comunidade,  o  

ind ivíduo mant inha cer to  padrão  

de reconhecimento,  nas  novas e  

imensas unidades  socia is  e  

econômicas sua identidade era - lhe  

roubada.  As respostas  a  essa  

mudança  fundamental  na  

soc iedade nor te -americana  

var iaram do radica li smo 

econômico de Henry George  

(1839-1897)  ao socia l i smo utópico  

de Edward Bel lamy (1850 -1898) .  

Mas ‘as ide ias que  eram 

veiculadas e  que f inalmente  

t r iunfaram’ segundo Wiebe ‘foram 

as burocrá t icas,  especia lmente  

adequadas à  f luidez  e  ao  

anonimato de um mundo urbano e  

industr ial ’ .  

 

Para Wiebe e Kliebard, portanto, o que 

“conquistou a imaginação dos norte -americanos 

na passagem do século foi  uma forma de 

burocracia  idealizada, muito conhecida como 

administração cientí fica” (KLIEBARD, 2011, p.  

7, itálicos nossos). Nossa hipótese é que foi  esta 

“conquista” das mentalidades e identidades que 

se converteu na força de um ideal  capaz de 

provocar e legitimar as reformas educacionais 

apoiadas no princípio do “consenso”, propostas  

pela “educação progressiva”. Sobretudo as 
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reformas na educação profissional e no colegial  

(de 14 a 18 anos), como veremos adiante.  

O fato é que se tal  “burocracia” se revelava 

tão fundamental às empresas, era necessário 

produzí-la. E o lugar apropriado para isso eram 

as escolas colegiais e universidades norte -

americanas.  Sobretudo os cursos técnicos e de 

formação profissional, que passariam a atender,  

com seus currículos racionalizados,  o que seria 

subscrito e especificado pelas corporações 

econômicas.  As reformas foram realizadas no 

Congresso Americano pelos partidos políticos  

representantes ou braço das corporações 

econômicas (Partidos Políticos são empresas ou 

organizações empresariais).  

A título de ilustração indicamos abaixo 

informações importantes sobre a estrutura 

curricular do sistema de ensino norte -americana, 

o que corresponde no Brasil ao Ensino Básico:  

 

A Educação  nos Estados  Unidos  é  

fornecida e  controlada  

pr imar iamente por  três níveis  

governamenta is  di ferentes:  

federa l ,  estadual  e  loca l .  Escolas  

públicas  em geral  são  

adminis tradas  por  distr i tos  

esco lares ,  es tas adminis tradas por  

conse lhos e sco lares ,  cuja  

jur i sdição é geralmente (mas nem 

sempre)  coexis tente  com os  

l imi tes  de  uma c idade ou um 

condado .  Padrões educacionais  

são  responsab il idade dos  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Educa%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Governo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Distrito_escolar
https://pt.wikipedia.org/wiki/Distrito_escolar
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cidade
https://pt.wikipedia.org/wiki/Condados_dos_Estados_Unidos
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departamentos de moda de cada  

Estado.  A idade quando o  

atend imento esco lar  é  compulsório  

var ia  de  Estado para  Estado .  

Crianças  e  adolescentes  são  

obrigados a  f requentarem a esco la  

até  a  idade de 16 anos  (ou a té  a  

f inal ização  do segundo  grau) ,  na  

maior ia  dos  Estados .  Estudantes  

podem frequentar  escola s  

públicas ,  pr ivadas ou domésticas.  

Nas duas  pr imeiras,  educação  está  

dividida em três níveis :  e lementar  

(elementary school ) ,  média  

(middle  school )  e  secundária  (high  

school ) .  Os  Estados  Unido s  

possuem uma população  

rela t ivamente educada.  Est ima-se  

que 99% da população americana  

seja  a l fabe tizada.  Em 2003,  havia  

76,6 milhões de es tudantes  

frequentando a  escola .  Destes,  

72% entre  12 e  17 anos  de idade  

foram consideradas  

academicamente "no  caminho"  

pela sua idade;  5 ,2  milhões  

(10,4%)  dos es tudantes  

frequentam esco las  pr ivadas.  

Entre a  população adul ta ,  mais de  

85% da  população americana  

possui  um d iplo ma de  segundo  

grau,  e  27% possui  um d iploma de  

ensino super ior .  O salár io  médio  

de traba lhadores  com um dip loma 

de educação super ior  é  de 45,5 mi l  

dólares,  mais  do que  dez mi l  

dólares acima da média.  Porém,  

alunos amer icanos possuem notas  

abaixo da média quanto  a  tópicos  

relacionados com ciências  e  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Crian%C3%A7a
https://pt.wikipedia.org/wiki/Adolesc%C3%AAncia
https://pt.wikipedia.org/wiki/2003
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ci%C3%AAncia
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matemát ica ,  em comparação  a  

out ros  países desenvolvidos.  

 

Estrutura do Sistema Educacional 

Americano –  Ensino Básico 

 

Preschool  

A preschool não é  obrigatória nos Estados 

Unidos,  sendo grande parte  

particular.  

Elementary school  

O ensino compulsório começa na 

elementary school que vai do 1º até o 5º ano, as 

disciplinas obrigatórias são língua inglesa  

(gramática,  soletração e  

vocabulário), matemática, estudos sociais ,  

ciência,  educação física,  arte e leitura,  vale 

lembrar que alguns distritos escolares podem 

adicionar outras  

disciplinas.  

 

Middle e high school  

A middle school vai do 6º até o 8º e a high 

school vai do 9º até o 12º ano. As m atérias são 

passadas por professores especializados em cada 

matéria. O currículo escolar inclui:  

  Língua inglesa:  incluindo li teratura,  

humanismo, composição, 

linguagem oral , etc 

  Matemática:  incluindo álgebra, geometria,  

pré-cálculo, estatística 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1tica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_inglesa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gram%C3%A1tica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vocabul%C3%A1rio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1tica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estudos_sociais
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ci%C3%AAncia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Educa%C3%A7%C3%A3o_f%C3%ADsica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Arte
https://pt.wikipedia.org/wiki/Leitura
https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_inglesa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Literatura
https://pt.wikipedia.org/wiki/Humanismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Composi%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Linguagem_oral&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1tica
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81lgebra
https://pt.wikipedia.org/wiki/Geometria
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9-c%C3%A1lculo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estat%C3%ADstica
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  Ciência: incluindo biologia, química e 

física 

Estudos Sociais :  incluindo história,  geografia ,  

economia, etc.  

  Educação física  

Uma língua estrangeira é obrigatória,  a 

escolha depende do estado. Alguns distritos 

também incluem a disciplina de saúde incluindo 

tópicos de anatomia, nutrição, primeiros  

socorros, sexualidade, drogas e controle de 

natalidade. 

 

Eletivas 

As disciplinas eletivas incluem:  

  Informática: processamento de palavras,  

design gráfico e programação;  

  Atletismo: esportes individuais e coletivos;  

  Carreiras técnicas: agricultura,  

negócios/marketing, economia doméstica,  

ocupações de saúde, ocupação tecnológica e 

jornalismo;  

  Arte:  côro, banda, orquestra,  teatro,  dança, 

artesanato e fotografia;  

  Línguas 

estrangeiras: espanhol, francês, chinês, alemã

o, italiano, árabe, japonês e latim; 

  Junior Reserve: programa das forças 

armadas.  

 

Higher education 
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Figura 3 - Mapa da preferência das 

universidades  dos Estados Unidos,  em laranja 

SAT, em azul  ACT. 
 

 
              Fonte:  Wikipédia 13 (2016)  

 

Em laranja,  os estados que preferem o SAT, 

em azul os que preferem o ACT. 

A higher education  é composta pelas 

faculdades  e universidades ,  o país é famoso por 

ter a maioria das melhores universidades do 

mundo.  

Para ingressar nas universidades exige -se 

testes, os principais testes são o SAT e o ACT, 

esses testes são realizados entre 6 e 7 vezes por 

ano, algumas universidades também podem exigir 

histórico escolar e cartas de recomendação.  

Para estrangeiros  

 

Estrangeiros também podem 

pres tar  o  SAT e  o  ACT em seu 

                                                 
13 MAPA. Mapa da preferência  das univers idades  

dos Estados Unidos .  Wikipédia.  Disponível  em:      

<https : / /pt .wikiped ia.org/wiki/SAT#/media/Fi le :SATAC

T_Preference_Map.svg>Acesso  em:  18 out .  2016 .  

https://pt.wikipedia.org/wiki/SAT
https://pt.wikipedia.org/wiki/American_College_Testing
https://pt.wikipedia.org/wiki/Faculdade
https://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade
https://pt.wikipedia.org/wiki/SAT
https://pt.wikipedia.org/wiki/American_College_Testing
https://pt.wikipedia.org/wiki/SAT
https://pt.wikipedia.org/wiki/American_College_Testing
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://pt.wikipedia.org/wiki/SAT#/media/File:SATACT_Preference_Map.svg
https://pt.wikipedia.org/wiki/SAT#/media/File:SATACT_Preference_Map.svg
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:SAT-ACT_Preference_Map.svg
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próprio  país,  sem a necessidade de  

se des locarem para os Estado s  

Unidose  sem ter  passaporte  ou 

vis to  de entrada ,  é  necessár io  

apenas o  pagamento  da taxa de  

inscr ição e de transporte  das  

provas.  Mesmo assim,  as  

universidades também podem 

exigir  his tór ico esco lar  e  car tas  de  

recomendação  ( t raduzidas  

of icialmente) .  Para pa íses onde o  

inglês  não é o  id ioma of icia l  pode -

se exigir  também cer t i f icados de  

prof iciênc ia em l íngua inglesa  

como TOEIC e TOEFL 14.  

 

O sistema curricular é controlado e/ou 

gerido pela burocracia estatal  amer icana, mas 

formulado pelos partidos políticos e seus 

intelectuais orgânicos. Ellwood Cubberley já 

definira o que é esta burocracia: “corpo de 

especialistas em eficiência para estudar os  

métodos de produção e para medir e testar os 

resultados de seu trabalho”. Indivíduos que 

“dariam grandes lucros às indústrias,  

introduzindo melhorias nos processos e 

procedimentos e treinando os trabalhadores para 

produzir mais e melhor".  

A administração científica e seus grandes 

intelectuais: Frederik Winslow Taylor (1856 -

                                                 
14 EDUCAÇÃO. Educação nos Estados Unidos.  

Wikipédia .  Disponível  em:  

<https : / /pt .wikiped ia.org/wiki/Educa%C3%A7%C3%A3o

_nos_Estados_Unidos > Acesso em:  18 out .  2016 .  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Passaporte
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Visto_de_entrada&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ingl%C3%AAs
https://pt.wikipedia.org/wiki/TOEIC
https://pt.wikipedia.org/wiki/TOEFL
https://pt.wikipedia.org/wiki/Educa%C3%A7%C3%A3o_nos_Estados_Unidos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Educa%C3%A7%C3%A3o_nos_Estados_Unidos


-  36 -  

1915),  Frank Bunker Gilbreth (1868-1924),  

Charles Babbage (1791-1871), Henry L. Gantt  

(1861-1919) e os Lynd: Robert S. Lynd (1892 -

1970) e Helen Mirrell Lynd (1896-1982) 

desenvolveram diversas estratégias para criar,  

motivar e conseguir adesão da massa de 

trabalhadores à casta burocrática empresarial e 

escolar norte-americana, com a missão histórica 

atribuída a ela pelas grandes corporações 

econômicas. Não precisou muito, pois, os norte -

americanos parecem ter nascido inclinados pelo 

instinto mercenário,  ou pr incípio cultural muito 

bem caracterizado por Max Weber (1864-1920) 

em sua obra A Ética Protestante e o Espírito 

Capitalista .  Nessa obra Weber (2004) analisa 

como se erigiu culturalmente o ethos  americano.  

Desde o século XIX, a escola norte -

americana foi vista,  junto com a fábrica,  como 

instituição formadora de técnico -burocratas 

moldados segundo as “especificações das 

fábricas” (MENDES, 2013). E que não deveriam 

ser contestadas, tampouco deveria haver 

resistência de quaisquer pessoas, em particular  

dos trabalhadores.  Pois, segundo Cubberley, tais 

“especificações” são “demandadas da civilização 

do século XX”. Ora,  que moderno ou civilizado 

norte-americano ousaria, no início do século 

vinte, levantar a voz contra os preceitos da 

administração científica nas ci rcunstâncias  

históricas em que se encontrava a América do 
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Norte? A alternativa à civilização, desde as 

expansões marítimas, e após a conquista da 

independência americana, seria a barbárie.  

O que fica evidente nas abordagens desses 

intelectuais e pensadores  norte-americanos é que 

a escola,  a formação dos técnico -burocratas,  não 

está dissociada da economia, administração e 

contabilidade empresarial,  e mesmo da 

contabilidade de custos.  Há uma incrível unidade, 

e a mais incrível ignorância dos intelectuais 

contemporâneos,  da impensável imbricação entre 

esses dist intos campos de conhecimentos,  

relativamente autônomos. Os intelectuais do 

movimento da educação progressiva  ousaram 

pensar.  E mais,  promoveram políticas 

curriculares com a formulação desses 

pensamentos.  

A abordagem do modelo burocrático 

taylorista  e do movimento de educação 

progressiva  são completamente originais e 

distintas, por exemplo, da abordagem europeia,  

em que a escola gozava, no início do século XX, 

de uma autonomia relativa da economia e do 

universo empresarial,  aproximando -se mais 

daquele ideal grego que via a produção do 

conhecimento e a escola comprometidos com a 

formação humanista.  Na América do Norte era 

diferente, a necessidade de formar um corpo 

técnico-burocrático para as grandes corporações 

econômicas erigiu um olhar diferenciado à 
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instituição escolar. E desde o colegial via -se a 

necessidade dos norte -americanos se 

qualificarem para o trabalho, diante do desafio de 

construir a unidade nacional.  Mas o que motivou 

e legit imou a estruturar o colegial (ensino médio) 

desta forma? Como e por que a sociedade e a 

juventude deram seu aval e adeririam a este 

projeto geo-histórico? Quais as características 

culturais e psicológicas desses técnico -

burocratas, escolarizados desde o colegial? Bem, 

o norte-americano Herbert  M. Kliebard (2011, p.  

7) responde:  

 

O taylor ismo di fere das  

concepções  cláss icas de  

burocrac ia  (por  exemplo,  de  

Weber) ,  porque  enfa t iza  a  s imples  

ef ic iênc ia  prát ica [que  envolve,  de  

cer ta  fo rma,  os debates  em torno  

do conhecimento tác i to ,  da relação  

teor ia -prá t ica,  do  professor  

ref lexivo,  da pedagogia das  

competências]  e  não à anál ise de  

l inhas co mplexas de poder  e  de  

inf luência dentro  das  

organizações.  Na concepção  da  

adminis tração c ient í fica de Taylor  

a  produtividade é cent ral  e  o  

ind ivíduo é s implesmente um 

elemento no  s istema de  produção  

[eis  o  que exp lica,  hoje,  as  

exigências de as  esco las serem 

produtivas e  e f ic ientes] .  

 

Mas o que nos parece surpreendente é o 

princípio ético proposto pelo taylorismo e como 
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esse princípio,  que amadureceu entre 1870 e 

1940, ganhou o mundo. Os formuladores da 

administração científica do ideal  do (a) 

“trabalhador(a) boi ou gorila adestrado(a)”,  da 

economia neoclássica com o indivíduo racional,  

da contabilidade empresarial  com as partidas  

dobradas, mas também todos os intelectuais do 

movimento da educação progressiva ,  tinham um 

conceito de ser humano: “O homem é movido pelo 

lucro econômico e é capaz de muitos sacrifícios,  

quanto à satisfação no trabalho e ao bem -estar  

físico, para alcançar esse lucro” (KL IEBARD, p.  

7).  

Tendo o lucro como um princípio ético e 

orientador das relações e interações sociais, este 

princípio foi  difundido nos livros didáticos norte -

americanos. Foram difundidos também em gibis 

através de estórias como a do Tio Patinhas. Toda 

cultura norte-americana parece girar em torno do 

desejo de vencer e superar os limites (ideal da 

Globo e do Galvão Bueno). É preciso, a qualquer 

custo,  ser popular,  ser herói, ser vencedor.  Um 

espírito e disposição que mascara e sublima o 

princípio do lucro. Esses princípios são 

veiculados em gibis, filmes e livros de autoajuda, 

visando incutir e fortalecer a superioridade norte -

americana, o ideal de ser humano norte -

americano, ideal capitalista.  

Dentro deste ethos  e cultura, a psicologia 

skinneriana (DITTRICH e ABIB, 2004), o  
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behaviorismo, ganhou força.  Os pesquisadores  

sociais são incentivados,  com recursos fabulosos,  

a desenvolverem estudos e pesquisas sobre o 

comportamento humano usando as teorias 

behavioristas e skinnerianas. Era necessário 

compreender, cada vez mais,  o comportamento 

das crianças,  jovens e adultos para poder 

padronizar os processos de socialização e 

escolarização. Em parte, o taylorismo é um misto 

desses dois processos sociocategoriais.  Taylor,  o 

mais obsessivo dos skinnerianos, em seus estud os 

acerca dos tempos e movimentos percebeu que era 

necessário, dentro de seu espíri to científico, de 

gestão e administração, realizar: “um estudo 

cuidadoso das habilidades e l imitações 

específicas do trabalhador, num esforço para 

‘desenvolver cada indivíduo até o mais alto grau 

de eficiência e prosperidade’ (antecipando, de 

certa forma, o moderno movimento de orientação 

educacional nas escolas 15)” (KLIEBARD, 2011, 

p. 7).  

                                                 
15 Vemos,  ass im,  de terminadas funções educacionais  

nascerem em pleno  taylor ismo,  e  que acabarão se  

transformando em ocupaçõe s qual i ficadas,  necessár ias ao  

funcionamento  das  empresas,  e  naquilo  que  nomeamos 

como profissões.  Na década de setenta durante  o  Golpe  

Empresar ial -Mili tar  no  Bras i l  (es tamos falando  de  

aproximadamente  20 anos)  essas  ocupações/prof issões  

ganham nomes e se consti tuem em formas sociais que são  

personi ficadas pe las pessoas durante a  formação  

esco lar /profissional ,  pessoas que passam a se t ransfigurar  

nes tas coisas,  que  são:  diretor /ges tor  escolar ;  o r ientador  
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Aos poucos vão se consolidando os 

princípios da administração científica.  Como, por 

exemplo, o “desempenho eficiente em cada fase 

da operação”. No taylorismo o indivíduo, o(a) 

trabalhador(a),  transforma-se em objeto de 

pesquisa,  em “objeto de cuidadosa investigação” 

com o “intuito” claramente definido: “obter uma 

maior e melhor” produtividade  no trabalho.  

Kliebard (2011, p.8) adverte que, dentre 

tantas coisas,  o taylorismo é,  sobretudo, um 

método de racionalização, a introdução do 

cálculo nas atividades empresariais e escolares.  

 

Através de estudos de  tempos e  

movimentos os movimentos do  

operár io  eram subdivididos  em 

operações de minuto e  os padrões  

de e fic iência es tabelec idos para  

cada uma dessas  operações.  As  

regras da administração  cientí f ica  

e  os pr inc ípios psicológicos eram 

então ap licados ao traba lhador  de  

modo que  o levassem a  níve l  

adequado de  ef iciênc ia.  

 

                                                 
educacional;  coordenador  pedagógico ;  inspetor  

educac ional;  secre tár io  escolar ,  entre  outras  funções  

adminis tra t ivas.  Assim as  pessoas são reduzidas a  

funções adminis tra t ivas ,  em co isas,  pelo menos enquanto  

es t iverem no t raba lho.  O habitus  de agirem e procederem 

como tal  desenvolve  disposições  que se  tornam 

dominantes na personal idade de cada  um e  cada  uma.  Aos 

poucos,  na educação bras i le ira ,  vai  se  const i tuindo as  

funções técnico -burocrát icas,  tão necessár ias à  

taylor ização das  esco las .  
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Destituído dos sentidos humanos mais 

significativos, completamente esvaziados e 

mitigados de sua humanidade, as crianças e os 

estudantes de uma forma geral , são fabricados 

como “instrumentos de produção” pela escola 

norte-americana, visando tão somente aumentar a 

produção: “O membro da organização 

[corporativa] era concebido como um instrumento 

de produção que não poderia ser manuseado com 

a mesma facilidade que qualquer outra ferramenta 

(contanto que fossem conhecidas as leis da 

administração científica)” (MOUZELIS, 1967.  

85).  

Conhecidas as “leis da administração 

científica”,  que consiste basicamente em dividir 

as atividades visando organizar racionalmente o 

trabalho, isto é,  discriminar as atribuições de 

cada trabalhador conforme atividades 

específicas, e controlar tempos e movimentos de 

cada atividade com uso de cronômetro, pressupõe 

uma divisão sociotécnica de trabalho proposta 

pela gerência científica: de elaboração, 

planejamento, coordenação e execução. Essa 

divisão é o critério para remunerar essas funções 

administradas conforme as qualificações dos 

trabalhadores e as prescrições das metas de 

produção. O que é suficiente para usar o ser 

humano como ferramenta.  

Taylor dividia as ocupações dos 

trabalhadores em praticamente duas funções:  as 
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de planejar, elaborar e organizar, e as de 

executar. E era bastante enfático quanto às  

característ icas das funções de execução:  

 

Um dos pr imeiros requisi tos para  

um homem que ia  l idar  com ferro  

gusa [executar  uma de terminada  

at ividade] ,  como emprego efet ivo,  

era que ele  fosse tão estúp ido e  

f leumático a  ponto  de se parecer ,  

pelo menos quanto  ao aspec to  

menta l  [ intelectual] ,  ma is  com um 

boi do que  com qualquer  outro  

t ipo 16 [de ser  vivo]  (TAYLOR,  

1911,  p .  59) .  

 

Uma das recomendações de Taylor a seus 

supervisores, preocupados com o fato de após 

fazerem o diagnóstico de um setor de uma 

corporação industrial,  terem identificado as 

                                                 
16 Essa divisão é bastante caracter í st ica na organização  

educac ional  bras i leira .  Onde,  na  educação  bás ica  os  

professores são tra tados como “bois”.  Essa condição é  

largamente vivida  pe los professores do  ensino médio,  

sobre tudo os professores das esco las es taduais.  Apenas  

escapando desta  s i tuação os professores do ensino médio  

das esco las técnicas federais,  sobre tudo os do  Rio de  

Jane iro.  A escola técnica federa l  do Paraná sempre se  

sujei tou ao governo e as po lí t icas governamentais.  

Apenas os professores /pesquisadores do ensino super ior  

são  reconhecidos  co mo intelec tualmente autôno mos e  

independentes.  Capazes de planejar  as polí t icas  

educac ionais .  Mas is to  em meio a confl i tos e  a  um jogo  

de forças entre  diversas ol igarquias acadêmicas .  Nas  

universidades brasi leiras impera o  corpora tivismo de  

grupos pr ivados que lutam pelo comando do  poder  

ins t i tuc ional .  
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atividades necessárias a serem realizadas, era 

com a resistência dos trabalhadores.  Sobre isto 

Taylor era direto e não tinha a menor dúvida: “Se 

um homem não fizer o que é certo,  faça -o fazer”.  

Pois, “O tempo mínimo para cada operação 

deveria ser computado e o trabalhador deveria ser 

pago por seu tempo de desempenho relativo 

comparado ao nível de desempenho fixado” 

(KLIEBARD, 2011, p. 8).  Não “fazer” é o preço 

de não comer,  vestir e morar. É estar sem trabalho 

e sem “equivalente geral” para adquirir o que é 

necessário para se manter vivo ou optar pelas 

condições informais de trabalho.  

Para a administração científica “fazer” o 

trabalhador “fazer o que é certo” não é uma forma 

autoritária ou violenta de gerir os negócios 

corporativos.  Nem de longe, na concepção da 

gerência científica,  esta ati tude aproxima-se ou é 

sinal de uso da força e poder. Trata -se de uma 

questão ética e de justiça . Trata-se, de perseguir 

os princípios científicos, de se orientar por 

princípios racionais estabelecidos pelas ciências 

empresariais, que por serem ciências são 

inquestionáveis. E assim as ciências convertem -

se em verdadeiros dogmas. Trata -se,  para o 

taylorismo-fordismo, de colocar em prática o que 

se aprende com a experiência e na universidade.  

Portanto, “não fazer o trabalhador produzir e dar 

lucro” é irracional e absurdo para as Ciências 

Sociais Aplicadas:  Ciência da Administração, 
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Ciências Contábeis e Ciências Econômicas.  

Seguir os parâmetros e prescrições das ciências 

empresariais não é mais do que estar em sintonia 

com as “demandas da civilização do século XX”. 

Porque “uma vez a carga de trabalho subdivida 

em suas operações preliminares,  um ‘dia de 

trabalho honesto’ poderia ser cientificamente 

computado”, e os trabalhadores, quaisquer que 

sejam, independente das Nações onde vivam, não 

poderiam impedir o desenvolvimento da ciência 

empresarial universal. Desta forma, “Já que o 

ritmo estabelecido cientifi camente poderia ser 

usado para delinear as dimensões de uma 

atividade virtuosa,  a diligência poderia ser 

recompensada e a indolência punida” 

(KLIEBARD, 2011, p. 8).  

 

3 - A ORGIA DA EFICIÊNCIA CHEGA À ESCOLA  

 

Entre 1870 e 1940 não havia na América do 

Norte, ou qualquer país capitalista europeu, uma 

teoria tão vigorosa,  aparentemente científica,  que 

legit imasse as práticas empresariais de extração 

de lucro e apropriação de conhecimentos dos 

trabalhadores.  O taylorismo abria um novo 

continente para o desenvolv imento e 

territorialização das relações sociotrabalhistas 

entre patrão e empregado. Mais do que isso,  

propondo um modelo burocrático de gestão 

baseado em um comando que busca 
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incansavelmente a eficiência ideal e os resultados 

produtivos.  Entretanto,  tudo i sso só seria 

alcançável com instituições escolares eficientes.  

Diante da força do taylorismo “os 

administradores escolares aderiram ao 

movimento da administração científica na 

indústria /. . ./  Os administradores de escolas /. . ./  

orgulhavam-se do fato de [por exemplo] 

adaptarem o vocábulo e as técnicas aí empregados 

à administração escolar” (KLIEBARD, 2011, p.  

9).  

Além de Ellwood P. Cubberley, entre 

outros grandes intelectuais que contribuíram para 

“adaptar o vocábulo e as técnicas à administração 

escolar”, destacamos: Frank Barkley Copley 

(1875-1941),  John Franklin Bobbitt  (1876 -1956),  

David Snedden (1868-1951),  George S. Counts  

(1889-1974), Robert S. Lynd (1892-1970) e 

Helen Merrel Lynd (1896-1982).  

Já foi salientado, anteriormente, que o 

efeito mais significativo do modelo burocrático 

taylorista, no movimento de educação 

progressiva ,  foi a criação da teoria do currículo.  

É através das unidades curriculares, as 

disciplinas e seus conteúdos ou componentes 

curriculares,  que se poderia “produzir” crianças,  

jovens e adultos,  visando atender as prescrições 

empresariais. Mais do que isso, que se poderia 

elevar a produtividade do trabalho do professor,  

tanto no que diz respeito à eficiência, quanto à 
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padronização de atividades que predeterminariam 

o que uma criança será no futuro, quando ocupar 

um posto de trabalho, numa determinada fábrica,  

empresa ou corporação. Se a escola conseguisse 

fabricar profissionais (técnico -burocratas) em 

quantidade e qualidade, adequados e necessários  

às demandas da fábrica, estariam reso lvidos os  

problemas industriais americanos. Para tanto, não 

bastaria as escolas se subordinarem às  

prescrições empresariais, seria necessário elas 

serem empresas ou fábricas; funcionarem tal  

como uma fábrica.  E, claro, os professores  

trabalharem sob os mesmos princípios e 

propósitos que trabalham qualquer operário em 

uma organização empresarial . Teríamos, com 

isto,  operários intelectuais trabalhando em 

escolas.  Esquematicamente teríamos a seguinte 

configuração (Figura 2):  

 

Figura 2 –  Esquema da escola ef ic iente  

 

 

 

 

 
 

Fonte:  o  autor  
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Deste modo “o movimento em prol da 

eficiência / . . . /  não afetava apenas a administração 

das escolas. Seu efeito mais profundo deu -se na 

própria teoria do currículo” (KLIEBAR D, 2011,  

p.9).  

Um dos principais expoentes do movimento 

de educação progressiva 17 e reformadores 

educacionais norte-americanos foi John Franklin 

Bobbitt . No esforço em transpor os princípios e 

técnicas da gerência científica, aplicados em 

fábricas, e próprios ao mundo dos negócios, para 

a administração escolar,  e contribuir para a “nova 

eficiência da administração escolar”,  ele estudou 

o modelo burocrático das escolas de Gary, em 

Indiana, em 1912. Desses estudos nasceram os 

seguintes princípios, que deveriam orientar a 

administração das escolas norte -americanas:  
 

1.  Uso das áreas escolares durante todo o 

tempo disponível, pois é desperdício 

existir  tantos jovens perambulando em 

Indiana e espaços vazios nas escolas de 

Gary, podendo tais espaços serem 

ocupados por atividades educativas  

voltadas tanto para os estudante s como 

para os jovens das comunidades do 

                                                 
17 Educação que tem a ordem e o  progresso econômico  

como pr inc ípios e  norteadores de seus p rogramas 

cur r iculares.  Por tanto,  esse movimento  incorpora o  

corpus ideo lógico  do posi t ivismo de  Auguste Comte  

(1798-1857)  e  Émile Durkheim (1858 -1917) .  
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entorno das escolas.  As escolas deveriam 

desenvolver programas educacionais para 

serem vivenciados inclusive, nos finais de 

semana;  

2.  As escolas deveriam reduzir o número de 

trabalhadores ao mínimo possível para 

obter de cada um o máximo de sua 

eficiência no trabalho 18;  

3.  Eliminação de gastos e custeios 

supérfluos nas escolas;  

4.  Educar o indivíduo segundo suas 

potencialidades 19.  

 

Não se pode esquecer que as potencialidades 

individuais a serem desenvolvidas nas escolas são 

determinadas,  previamente, pelas fábricas; são 

“especificadas pelas empresas”.  Está se falando 

aqui da existência das diversas funções e 

ocupações existentes nas fábricas e de se 

escolarizar indivíduos para ocuparem essas 

funções.  Deste modo, os currículos d everiam ser  

tão diversificados quanto às diversas 

funções/ocupações existentes nas fábricas 20.  

                                                 
18 Para Bobbit t  esse  pr incípio  estava de acordo  com a  

divisão  de  tarefas  e  a  especia l ização de funções  na esco la,  

propostos pela  gerência  cientí f ica .  
19 Esse pr inc ípio  inf luenciou George  S.  Counts  p ropor  a  

organização de curr ículo para diversos grupo s (Ver  

Counts,  1926) .  
20 Não é por  acaso que  os curr ículos  dos Ins t i tutos  

Federais apresentem uma divers idade  tão ampla.  Além de  
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De fato, se a escola considerar como 

objetivo educar as potencialidades dos 

indivíduos, de acordo com Kliebard (2011, p. 10):  

“o(s) conteúdo(s) do currículo [dist ribuídos entre 

as disciplinas ou componentes curriculares, que 

constituem a unidade básica do currículo,  

deverão] ser suficientemente variados para 

satisfazer as necessidades de todos os t ipos de 

indivíduos na comunidade; e que o ri tmo de 

treinamento e de estudo [também deverão] ser 

suficientemente variados”.  

Esta tese pedagógica enuncia,  ainda que 

implicitamente, um dos fundamentos mais 

importantes da teoria pedagógica no século XX, 

sobretudo no que diz respeito à modalidade da 

Educação de Jovens e Adultos . Explicamos: 

apesar de os indivíduos serem semelhantes,  

                                                 
ensino médio ,  técnico e quali f icação prof iss ional .  E nessa  

úl t ima modalidade ele  o fereça  curr ículos  para curso s  

concomitantes pa ra estudantes interessados  em se  

quali f icar  em determinada profissão  ou ar t iculado co m 

outras inst i tuições,  e  ainda cursos de quali f icação  

prof iss ional  subsequentes para aqueles es tudantes que j á  

concluíram o  ensino  médio.  Além de cursos  de graduação  

e pós-graduação,  e  cursos superiores  de  cur ta  duração ,  

como são os cursos para  formar tecnólogos.  Mas talvez o  

mais or igina l  dos Ins t i tutos  Federa is é  poderem promover  

a  formação na modal idade da Educação de Jovens e  

Adul tos  (EJA).  E ainda ,  a lém dessa  plê iade  d e  

possib il idades cur r iculares,  o  Estágio Compulsório  e  o  

Acompanhamento de Egressos.  Estes vol tados,  sobretudo,  

para os interesses das  fábr icas e  empresas.  Portanto,  em 

consonância co m a teor ia  de curr ículo  formulada pelo  

movimento de educação  progress iva .  
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considera-se que eles aprendem em ritmos e 

tempos pedagógicos diferentes.  E isto também 

varia de acordo com as diferentes disciplinas:  

certos indivíduos precisam de mais tempo para 

aprender Linguagem do que Matemática;  outros 

mais tempo para aprender Química do que 

Biologia.  De modo que todos aprendem, mas em 

tempos pedagógicos diferentes. A neurociência já 

comprovou que isto não se explica pelo grau de 

inteligência dos indivíduos, esta é construída 

socialmente, com esforço, disciplina e dedicação. 

Não se explica a partir da tese que sustenta ser 

uns mais ou menos inteligentes que outros. A 

aprendizagem significativa envolve também 

identificação e empatia entre estudantes,  

professores e conteúdos socia lizados. E envolve 

questões psicológicas e culturais,  e não 

exclusivamente pedagógicas.  

Pois bem, ainda que inconsciente, esta 

preocupação dos intelectuais do movimento de 

educação progressiva  respeitaria o princípio da 

aprendizagem diferenciada consideran do-se a 

vontade dos indivíduos e as características dos 

professores e das disciplinas que lecionam. Isto 

é,  que a aprendizagem ocorre em tempos 

pedagógicos diferentes, dadas as diferenças entre 

as diferentes situações pedagógicas, que envolve, 

em uma mesma situação: professores, disciplinas 

e a condição sociopsicopedagógica e cultural  dos 

estudantes. O que é isto senão a tese que propõe 
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superar o tratamento homogêneo para situações 

distintas de aprendizagens significativas. Ledo 

engano! 

A questão de como educar os indivíduos 

conforme suas “potencialidades”; ou o objetivo 

de desenvolver as “potencialidades” dos 

indivíduos; e ainda, como identificar tais 

“potencialidades” é respondida, plenamente, pela 

teoria do currículo formulada por Bobbitt. Para 

Bobbitt “os conhecimentos que os indivíduos de 

uma determinada comunidade necessitam” são 

aqueles imanentes às ocupações existentes nas 

fábricas.  Isto caracteriza um fato singular: as 

preocupações dos intelectuais do movimento de 

educação progressiva  não são, de forma alguma, 

pedagógicas,  mas estritamente economizadoras,  

contabil izadoras e administradoras .  É o 

economicismo, o objetivo do lucro, que norteia o  

sistema de pensamento desse movimento .  E, tais 

preocupações legitimam o argumento de que eles  

têm a intenção radical de subordinar a escola às 

corporações econômicas, usando  o currículo.  

Como as ocupações apresentam uma 

relativa variação, conforme as característ icas dos 

produtos fabricados por cada empresa, e mesmo 

no interior das fábricas são necessários diversos  

componentes ou insumos para produzir um 

produto, então há necessidade de diversas  

funções administradas,  diversas ocupações, e a 

escola tem a “responsabilidade” de fabricar esses 
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indivíduos,  porque é uma “demanda da 

civil ização do século XX”. Logo, o proj eto de 

educar considerando as “potencialidades” dos 

indivíduos,  por paradoxal que seja, apesar do 

liberalismo intransigente norte -americano, não 

considera a vontade do indivíduo, mas 

exclusivamente as necessidades das fábricas e do 

capital.  Neste caso, a vontade dos indivíduos é 

submetida aos interesses empresariais.  Ora, por 

que então falar em educar as “potencialidades” 

dos indivíduos? Porque a teoria do currículo de 

Bobbitt ,  e de todos os intelectuais do movimento 

norte-americano de educação progressiva  não é 

uma teoria, não contribui para explicar e 

desvendar os fatos ou a realidade, mas justamente 

o contrário, escondê-la e camuflá-la. É, portanto,  

no mais pleno sentido desse conceito, uma 

política do capital , como não pode revelar -se em 

sua verdade, se erige como ideologia (MARX e 

ENGELS, 1980).  

Por outro lado, “o ri tmo do treinamento e 

estudo” devem ser “flexíveis”. Isto é, cada 

indivíduo deve ter acesso aos conhecimentos e 

treinamentos escolares e empresariais, de acordo 

com as funções, vocações e ocupações oferecidas 

pelas fábricas,  empresas ou corporações. Bobbitt ,  

orientando-se pelos princípios da gerência 

científica, postulava que “só se dá aos indivíduos 

aquilo que eles necessitam” para trabalhar 

(mesma tese de Adam Smith, parece plágio), e o 
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que se necessita não deve estar em desacordo com 

a divisão de trabalho e a especialização das 

funções administradas das fábricas.  

Ora,  quem define e como são estabelecidas 

as “necessidades de os indivíduos” conhecerem e 

o que conhecer e quem e como define “o qu e o 

indivíduo necessita” para que ele apenas tenha 

acesso a “isso que só se dá”,  nós já o sabemos: 

“as demandas da civilização do século XX”. E nós 

também já sabemos quem comanda essa 

“civilização” tão badalada pelo movimento de 

educação progressiva :  as grandes corporações 

norte-americanas.  Quais, então, as consequências 

da teoria do currículo de Bobbitt para a escola e 

a educação? De acordo com o norte -americano 

Kliebard (2011, p.  10),  ela:  

 

/ . . . /  t ransformou [pr imeiro]  a  

cr iança [e  depois de  1920,  os  

jovens e  adul tos]  no objeto  de  

traba lho da engrenagem 

burocrát ica  da escola.  A cr iança  

[ jovens e  adultos]  passou a ser  o  

mater ia l  bruto a  par t ir  do qual  a  

esco la-fábrica  dever ia  modelar  

um produto [ todo e  qualquer  

prof iss ional  qua li f icado para  

traba lhar]  de acordo  com as  

especi f icações da soc iedade  

( i tá l icos  e  negri tos nosso s) .  

 

Portanto, “educar os indivíduos segundo 

suas potencialidades” vocacionais, e “de acordo 

com as especificações” da fábrica, transformou -
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se no ideal da teoria moderna do currículo norte -

americano, que deveria ser diferenciado ou 

diversificado como as fábricas e a sua produção 

o são: com suas diversas ocupações e funções 

administradas,  que se mesclam e se integram em 

um plano estratégico, com o fito de produzir 

mercadorias. Cada mercadoria produzida em 

série, numa linha de montagem, é produzida por 

uma série de técnicos, e estes deveriam ser 

fabricados nas escolas. Este propósito forjou uma 

consciência nacional. De acordo com esta 

consciência,  os estudantes deveriam ser 

distribuídos entre os  diversos cursos oferecidos 

mediante testes vocacionais, aplicados por 

psicólogos e orientadores pedagógicos.  

Orientador educacional é uma ocupação que 

trabalha para as empresas e em nome das 

empresas,  mas dentro das escolas de ensino médio 

e superior, e são remunerados por estas, não pelas 

empresas, que ficam livres desses custos, ainda 

que sejam diretamente beneficiadas.  Esta é uma 

vantagem que não deve ser desprezada. Todos os 

custos e despesas são assumidos pelas 

instituições educacionais. No Brasil oco rre o 

mesmo com as polí ticas de estágio curricular,  

supervisionado e compulsório e com o 

acompanhamento de egressos. São setores 

inteiros nas instituições educacionais que 

funcionam sob a mesma dinâmica e lógica.  
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Com Bobbitt se revela,  claramente,  a 

“util idade social” do currículo. Por conseguinte,  

a utilidade social  da educação e da escola. Na 

verdade, a util idade socioempresarial das 

instituições educacionais.  A utilidade do 

currículo escolar é o seu poder de “predeterminar 

os ‘tipos de indivíduos’ que ir iam ocupar certas 

posições na ordem social”. Fato que explica 

porque determinados indivíduos ocupam 

determinado lugar na sociedade, ou como as 

pessoas são posicionadas,  institucionalmente,  na 

Geografia do Capital da América do Norte 

(Bezerra,  2016a e 2013) .  O currículo é um 

mecanismo (categoria) importante na 

determinação desse posicionamento, porque ele 

condiciona, profundamente,  o modo e trajetória 

de vida dos sujeitos pedagógicos.  E desde o 

processo de produção, socialização e apropriação 

de conhecimentos.  

 

3.1 - O LUGAR DA ESCOLA E DA FÁBRICA NO 

CURRÍCULO 

 

O currículo (e deve-se pensar a polít ica de 

acompanhamento de egressos como um 

componente curricular) determina o destino das 

crianças, jovens e adultos. Mas esta determinação 

está relacionada ao desenvolvimento da 

capacidade intelectual  provocado por uma 

atividade peculiar:  o trabalho pedagógico. E, 
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sobretudo, o trabalho pedagógico em pesquisa 21.  

Mas a dimensão sociopedagógica desse tipo de 

trabalho é completamente ignorada pelo 

movimento de educação progressiva .  Mas porque 

também o é pela administração científica e o  

modelo burocrático que propõe. O interesse desta 

perspectiva é um só: padronizar um tipo de 

produto ou mercadoria humana, de acordo com as 

“especificações da fábrica”,  com a finalidade de 

personificar um papel social, ou melhor: forma 

social , na fábrica, empresa e/ou corporação. Não 

é preocupação a formação intelectual  sólida,  

crí tica e referenciada socialmente, tampouco 

apresentam qualquer compromisso com a 

formação da autonomia intelectual .  Esses 

objetivos escapam, completamente,  a 

racionalidade econômica e a racionalização dos 

processos de administração da escola -fábrica 

capitalista,  porque não diz respeito à eficiência e 

à produtividade do trabalho escolar. Isto é,  a  

maior quantidade de gente formada, em menor 

tempo possível, com um mínimo de custos, para 

                                                 
21 Ver  Ciro Bezer ra –  Formação de Si :  professores  

desacorrentados na  cé( lu) la  de aula .  Maceió,  2016b,  

Mimeografado.  Na verdade,  há  toda  uma histór ia  e  

trajetór ia  de pesquisas,  desenvolvidas nos Grupos de  

Pesquisas Milton Santos e  Sociologia do Trabalho  

Pedagógico,  Curr ículo  e  Formação Humana que  

possib il i taram chegar  a  essas  re f lexões  propostas  por  

Bezerra  (ver  Bezerra:  2016a,  2016b;  2015a e  2015b;  

2014; 2013,  2009) .  
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atender às demandas do mercado de trabalho. 

Afinal , para a empresa obter o máximo de lucro é 

necessário fabricar “homens e mulheres bois”.  

Qualquer produto diferente desse protótipo “boi”  

ou “gorila adestrado” é custo desnecessário.  O 

sistema necessita apenas de uma estrita minoria 

de técnico-burocratas para planejar e comandar.  

Estes são os intelectuais orgânicos ao capital.  

Nem por isso escapam ao protótipo apontado 

acima.  

Portanto,  o que está em questão na teoria 

do currículo do movimento norte-americano de 

educação progressiva  é algo deveras importante:  

o destino provável ou a provável posição 

sociográfica 22 de toda uma população no 

                                                 
22 “Embora sociograf ia  e  topogra fia  sejam s inônimas há  

sentidos d ist intos  ent re  e las.  Essa d ist inção,  por  

enquanto,  é  intui t iva,  mas prec isa ser  considerada.  

Sociograf ia  ind ica  lógica dos lugares  e  topogra fia  t raço  

ou grafia  dos lugares.  Gostar ia  que exist i sse uma palavra  

para d izer  t raços ou  gra fias das lógicas  dos/nos  lugares ,  

que  const i tuem uma determinada sociedade  ou modo de  

produção;  o  que exp licar ia ,  segundo penso,  os l imi tes  e  

fron te iras das lógicas  dos/nos lugares em uma sociedade .  

Ser ia  de grande val ia  para o  que estamos d iscut indo se  

exist isse  uma pa lavra  que juntasse os  dois sentidos.  Po is  

é  o  que temos em mente  quando escrevemos soc iogra fia .  

É uma demarcação  necessár ia  para expl icar  a  dinâmica  do  

ser socia l  no terr i tór io  do capita l ,  sua objet ivação  

recortada,  po is esta ,  ass im,  o  é  to talmente  

“esquadrinhada”  pe las lutas entre  c lasses e  frações  de  

classes.  A ausência desta  palavra,  que expr ime esse  

sentido,  pode ser  expl icada pela hegemonia da  

“consciência teór ica  do  tempo”,  a  rei f icação  do tempo,  

frente a  consc iência do espaço ,  tese de Soja (1993) .  
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território do capital , que estrutura e é estruturada 

por uma determinada ordem socioterritorial.  

Na concepção da teoria do currículo de 

Bobbitt  é estabelecido, claramente,  o lugar da 

fábrica e da escola, os laços e compromissos que 

deveriam uni-las no objetivo de colaborarem na 

construção e afirmação da ordem social norte-

americana, idealizada pelo movimento de 

educação progressiva .  Inspirados no taylorismo  

propunham a fusão identitária e estratégica destas  

instituições, na conformação do desenvolvimento 

econômico norte-americano. Para tanto, deveriam 

funcionar  sob mesmos princípios administrativos 

para alcançar os objetivos os pretendidos e 

resultados desejados.  É o que importa! Explicita -

se neste movimento ,  a consciência de existir uma 

dialética, de “determinações recíprocas”, entre 

escola e fábrica, trabalho e educação. Portanto,  

na “civil ização do século XX” elas convergem na 

mesma direção.  

De acordo com as análises de Kliebard 

(2011, p. 10) sobre o modelo burocrático de 

escola,  proposto pelo movimento de educação 

progressiva ,  em tal “civilização”: “Cabia ago ra 

às escolas determinar (cientificamente) /. . . /  os  

fatores biográficos,  psicológicos e sociais dos 

                                                 
Gostar íamos que os  lei tores considerass em essa  

referência ,  que a  pa lavra  esco lhida  para abordar  à  

problemática que  elegemos,  soc iogra fia ,  guarda ambos os  

sentidos” (BEZERRA, 2016,  Mimeografado) .  
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seres humanos, a fim de prepará -los para exercer 

funções muito específicas em nossa sociedade 23”. 

Esta preocupação é a razão dos estudos e modelos  

de perfis sociopedagógicos:  “perfil profissional” 

que se busca na “conclusão” e concursos dos 

cursos de qualificação profissional oferecidos 

pelos IF’s: concomitantes,  subsequentes, técnicos 

e tecnológicos.  

Sob o efeito dessas perspectivas:  da 

administração científi ca e do movimento da 

educação progressiva ,  promoveram-se na 

primeira metade do século XX as reformas 

educacionais norte-americanas.  Reformas que 

ataram fortemente fábrica e escola, como se elas 

fossem uma e mesma coisa. Mas com a radical  

ascendência da fábrica sobre a escola. Nas 

reformas em questão o trabalho assume 

prioridade ontológica em relação à educação. 

Desta forma fábrica e escola gestaram a 

“civilização [norte-americana] do século XX 24”.  

                                                 
23 “Essa concepção do trabalho que ser ia  desenvolvido  

pela escola em re lação  à cr iança e  seus estudos  [os  

es tudos  de Piage t  caminham nessa d ireção]  tornar -se-ia ,  

mais tarde,  um elemento central  na pesquisa e  na teor ia  

de Bobbit t  sobre curr ículos / . . . /  as ramif icações dessa  

metáfora da produção  na teor ia  educacional  foram 

amplamente di fundidas e  são ainda acei tas hoje  em dia”  

(KLIEBARD, 2011 ,  p .  10) .  
24 A teor ia  do capi ta l  humano,  desenvolvida por  Theodoro  

Schultz  (1962 e 1973)  é  um desdobramento das teor ias  

formuladas or iginalmente pe lo movimento de educação 

progress iva .  
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As reformas empresariais e educacionais de 

1870 a 1940 foram promovidas pelo espírito 

gerado por esses dois movimentos. Os 

reformadores educacionais, a princípio, elegeram 

como objeto a criança, mas depois perceberam 

que a teoria do currículo teria melhor aplicação 

no ensino colegial  (de 14 a 18 anos) e 

profissional . Um dos primeiros estudos sobre essa 

etapa e modalidade de ensino foi realizado por 

Franklin Bobbitt  em 1920 25.  

Não se pode deixar de reconhecer a 

finalidade dos reformadores educacionais. Eles 

não esqueceram que na “fabricação” e 

“predeterminação padronizada” das crianças,  

jovens e adultos, que ocupariam determinada 

posição na ordem social, estariam também 

aqueles que ocupariam as funções técnico -

burocráticas nas escolas, isto é, os gerentes e 

gestores de educação, aqueles que 

desenvolveriam os programas curriculares,  os  

planos escolares,  as construções físicas e 

infraestrutura escolares: arquitetos,  orientadores 

pedagógicos,  coordenadores pedagógicos,  

administradores ou gestores escolares e 

curriculares, inspetores educacionais, secretários 

escolares. Enfim, todos os portadores de 

conhecimentos experimentados e especializados 

na boa administração ou gestão democrática 

                                                 
25 John Frankl in Bobbit t  –  The Object ives o f Secondary 

Educat ion.  In:  The School Review ,  28,  Nº  9 ,  10 -12-1920.  
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escolar,  que contribuam para assegurar o 

controle. Estes também são aqueles que avaliam 

sistematicamente o desempenho do trabalho 

pedagógico de professores e estudantes; que 

administram racionalmente as escolas de acordo 

com o taylorismo, através da gerência de “tempos 

e movimentos”, e que têm impacto direto no 

modelo burocrático escolar.  

A função do corpo burocrático escolar 

como, por exemplo,  dos “supervisores 

especializados nas escolas”,  dos orientadores 

educacionais, dos coordenadores pedagógicos 

deveriam, de acordo com Kliebard (2011, p.  10) 

“determinar ‘métodos adequados’ e indicar 

qualidades, mais ou menos definidas, para os 

vários aspectos da personalidade do professor”.  

Esse movimento norte-americano que põe 

em evidência, de uma forma completamente 

original na história do ocidente, a ambivalência 

da formação do trabalhador, na fábrica e na 

escola; pressupõe ações combinadas para elevar a  

produtividade fabril e promover reformas 

educacionais.  Isto ocorreu durante os primeiros  

quarenta anos do século XX.  

É notável que as políticas para o ensino 

médio, técnico e profissional, propostas pelas 

organizações multi laterais 26,  anos após a 

                                                 
26 Banco Mundial  (BM),  Banco Interamericano de  

Desenvolvimento (BID),  Banco Internacional  para a  

Reconstrução e  o  Desenvolvimento (BIRD),  Comissão  
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Conferência de Jomtien, na Tailândia,  em 1990,  

quando foi anunciado o Programa Educação Para 

Todos, e incorporadas pelo governo Fernando 

Henrique Cardoso, em 1995, no Brasil, sobretudo 

pela Universidade Tecnológica do Paraná, que 

tomou a dianteira e foi a instituição pioneira em 

implantar tais polí t icas, recebendo do Banco 

Mundial  quinhentos milhões de reais para esta 

finalidade (SOUZA, 2013).  Estas políticas 

propostas pelas organizações multi laterais  

apresentam semelhanças inequívocas com aquelas 

propostas pelo movimento de gerência cientí fica 

e pelo movimento norte -americano de educação 

progressiva .  E a análise daqueles acontecimentos 

históricos podem lançar luzes para 

compreendermos o currículo dos Institutos 

Federais de Educação, Ciência e Tecnologia.  

Sobretudo as políticas curriculares de estágio 

compulsório e acompanhamento de egressos.  

 

 

 

                                                 
Econômica para a  Amér ica lat ina e  o  Caribe (CEPAL),  

Fundo Monetár io  Internacional  (FMI) ,  Organização  

Mundia l  do  Comércio  (OMC),  Organizações  das Nações  

Unidas (ONU),  Programa das Nações Unidas  para o  

Desenvolvimento (PNUD),  Organização das  Nações  

Unidas  para  a  Educação ,  Ciência e  Cul tura  (UN ESCO),  

Organização das  Nações Unidas Para  a  Infância  

(UNICEF) e Agência dos Estados Unidos de Apoio ao  

Desenvolvimento (USAID),  entre  outras.  
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4 -  CURRÍCULO E AS DEMANDAS EMPRESARIAIS  

 

Para Bobbitt o currículo deve socializar 

conteúdos diferentes daqueles que os indivíduos 

têm acesso na vida cotidiana. Portanto, ele “deve 

ser elaborado a partir das deficiências [lacunas e 

ausência de conhecimentos] apresentadas pelos 

indivíduos”. O treinamento direto feito pelo 

currículo deve complementar o treinamento 

indireto que ocorre na experiência de vida,  

inclusive na experiência no trabalho. Desta 

forma, seria possível alcançar o que ele 

compreendia como “produto padrão”. Em termos 

de administração escolar este “produto” são 

crianças, jovens e adultos que personificarão 

determinados papeis sociais, isto é,  formas 

sociais das ocupações ou funções administradas,  

na empresa ou qualquer organização econômica, 

como é a escola na sociedade capitalista. Em 

outros termos, uma determinada posição na 

divisão do trabalho.  

Compreende-se que nesta formulação há 

uma hipótese que precisa ser explicitada e 

esclarecida. A forte relação entre três categorias 

que costumam ser tratadas separadamente, mas 

que, do nosso ponto de vista, são 

inextricavelmente indissociáveis:  

currículotrabalhoformação.  

Vale dizer que nos termos em que Bobbitt  

teoriza sobre o currículo está implícito,  em sua 
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concepção, que o controle do currículo, permite,  

simultaneamente,  controlar a formação de 

professores e dos estudantes e o trabalho 

pedagógico de ambos. Analisando esta dupla 

determinação do currículo, presente na teoria de 

Bobbitt , o intelectual norte -americano Kliebard 

(2011, 12) parece concordar com nossa suspeita e 

intuição, da indissociabilidade categorial entre 

currículo,  trabalho e formação, quando afirma: 

“Um dos efeitos / . . ./  de tal  concepção de currículo 

[referindo-se à teoria formulada por Bobbitt]  foi  

[é] a ampliação de seus objetivos que passaram a 

incluir o domínio ilimitado da atividade humana 

[que se realiza na fábrica, na escola, em todos os  

complexos sociais que os seres humanos 

estabelecem relações ou interações sociais,  e é 

incontestável ser a formação também uma 

atividade]”.  

Deste modo, diferentemente da concepção 

de currículo de alguns teóricos contemporâneos,  

sobretudo os teóricos culturalistas e pós -

estruturalistas, que o compreende como 

“repositório da herança intelectual  do homem”,  

instância pedagógica de exercício e circulação de 

poder e forjador de identidades,  para Bobbitt e os 

reformadores educacionais norte -americanos “o 

currículo /.. ./  abarca a gama da experiência 

humana”. Nas palavras de John Franklin Bobbitt ,  

“abarca”:  
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A to tal idade  dos  háb itos ,  

hab il idades,  capacidades,  formas  

de pensamento,  va lor izações,  

ambições ,  e tc . ,  que seus  membros  

necessi tam para  o  desempenho  de  

suas a t ividades  vocac ionais;  da  

mesma forma,  a  total idade do que  

é necessár io  para suas at ividades  

cívicas,  suas at ividades sociais  

rela t ivas  à  famí l ia ,  à  rel igião,  bem 

como at ividades soc iais gerais 27.  

 

Apesar da forte adesão dos norte -

americanos, não havia unanimidade em relação às 

promessas desse movimento empresarial -escolar.  

Esta vinculação da escola a fábrica,  a (tal) ponto 

de apagar a particularidade desta em relação à 

fábrica, gerou desconforto e mal -estar entre os 

intelectuais humanistas. Então, em 1923, nada 

menos que o norte-americano Charles W Eliot 28, 

                                                 
27 Duas  co isas.  Não  é possíve l ,  neste  momento ,  

exp lorarmos essa visão geográfica que o curr ículo parece  

assumir  em Bobbit t ,  mas  é  importante  registrar  es te  

cará ter  espacial  do cur r ículo .  Ele abre possib il idades  

teór icas que até  então não t ínhamos vis lumbrado.  Pode  

ser  assoc iada ao sentido da sociogra fia  do  capita l  

(BEZERRA,  2016) .  O sentido  da  ca tegor ia  soc iogra fia  

contr ibui  para compreender  como a dominação do  

terr i tór io  pe lo cap ital  é  legi t imada geograf icamente .  

Tudo ind ica  que  as po lí t icas  curr iculares  cont r ibuem para  

esse domínio.  Porém a anál ise desta  prob lemát ica f icará  

para outra opor tunidade.  
28 Como “pr inc ipa l  r esponsável  do Relatór io  dos dez”,  

Elio t  a ler tava a  sociedade norte -americana,  em 1923,  

“que enquanto a  padronização dos movimentos do  
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enviou uma carta ao New York Times, 

questionando duramente os reformadores 

educacionais e sua orgia pela busca de eficiência 

imanente à teoria curricular. Para Eliot,  o 

objetivo da escola era singular e único, não se 

reduzia,  tampouco se confundia com os objetivos 

da fábrica capitalista:  

 

O verdadeiro objet ivo educacional  

é  o  máximo de desenvolvimento da  

capac idade  individual ,  [e]  não  

apenas na infância  ou na  

adolescência,  mas no decorrer  da  

vida.  Padrões  fixos de trabalho,  de  

es tudo,  de modelos  de vida  

fami liar ,  são i nimigos inequívocos  

do progresso do  corpo ,  da mente  e  

da alma do homem. (Lembrado  por  

KLIEBARD, 2011,  p .  12)  

 

Eliot não tinha dúvidas quanto ao fato da 

padronização provocar a alienação dos operários 

nas fábricas. Mas os mesmos efeitos ocorriam nas 

escolas quando se padroniza o trabalho 

pedagógico e a formação de si pelo currículo. A 

padronização do trabalho pedagógico e da 

formação de si é antitética ao que compreendia 

como o “verdadeiro objetivo da educação”.  

                                                 
operár io  na indústr ia  pudesse resultar  em produtividade  

crescente ‘o  resul tado  inevitável  era  a  des truição do  

in teresse do  t raba lhador  por  seu trabalho’” (KLIEBARD,  

2011,  p .  12) .  
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As críticas proferidas por Eliot  não 

desencadearam os efeitos reflexivos pretendidos.  

A fascinação em padronizar seres humanos para 

ocupar futuras ocupações administradas parece 

ter tomado o imaginário norte -americano. O 

fascínio em produzir pessoas pré -moldadas pelo 

currículo e,  com isto, predetermin ar o que seriam 

e fariam, num tempo vindouro, arrebatava -lhes a 

razão como a sede de sangue arrebata os  

vampiros .  Padronizar pessoas alimentava a força 

heroica de dominar, o que parece próprio e 

incontrolável às elites econômicas, polí ticas e 

culturais norte-americanas (veja Donald Trump). 

A pulsão do imperialismo norte -americano parece 

encontrar aqui a sua força propulsora. O poder e 

a dominação pareciam às elites,  mulheres e 

homens norte-americanos,  nas primeiras décadas 

do século XX, bem mais atraente do  que o 

humanismo educacional de um Charles Eliot.  O 

que também parece confirmar o espírito belicoso 

das elites norte-americanas.  

Sobre a padronização e predeterminação 

escolar, em um artigo escrito em 1920, 

encontramos as seguintes assertivas formuladas 

por Bobbitt 29:  

 

                                                 
29 BOBBITT, John Franklin.  The Objectives o f  

Secondary  Educat ion .  In:  The School  Review,  28 (Nº  9 ,  

10-12-1920) ,  p .  738.  
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Há uma noção cada vez mais for te  

na prof issão educacional  de que  

devemos especi f icar  os  objet ivos  

da educação.  Devemos também 

ins t i tuc ional izar  a  padronização e ,  

a té  onde  as condições de nossos  

traba lhos permi t irem, desenvolver  

uma técnica  de  padronização  dos  

resultados especí f icos  a  serem 

obtidos.  

 

A “técnica” referida acima é a técnica de 

“análise das atividades do homem em unidades 

específicas e especializadas de comportamento” 

ou, simplesmente,  “análise das atividades 

específicas de cada indivíduo”. O currículo 

deveria ser elaborado considerando tais 

atividades,  com a finalidade de eliminar o “peso 

morto do currículo” (“peso morto” é o mesmo que 

tempo morto; por exemplo, o tempo de o 

professor ir ao banheiro,  beber água ou desviar -

se do conteúdo curricular com estórias paralelas,  

durante a aula,  é tempo morto). Portanto,  o ponto 

de partida de qualquer currículo é o levantamento 

e descrição completa das futuras atividades que 

serão realizadas pelos estudantes ou grupos 

sociais a serem qualificados pelo currículo.  

Em 1921, David S. Snedden declarava que 

o primeiro passo do planejamento curricular  

consiste em “encontrar o que as pessoas devem 

fazer e mostrar-lhes como devem fazê-lo”.  

Subjacente à tese da padronização e 

predeterminação encontra -se a ideia, universal,  
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que “qualquer grupo de pessoas pode ser treinada 

para desempenhar o seu papel /. . ./  (e isto,  admite -

se) pode também ser programado”. Esse programa 

é o próprio currículo. Portanto, admite -se que os 

currículos “podem ser divulgados sob a  bandeira 

da flexibilidade curricular e do ensino 

individualizado” (KLIEBARD, 2011, p. 13). Tais 

ideias podem ser representadas da seguinte forma 

(Figura 4):  

 

Figura 4:  Esquema de planejamento curr icu lar  
 

 
   Fonte:  o  autor  
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Com esse esquema propõe-se como devem 

ser estruturados currículos diversificados para 

atender diferentes grupos sociais, determinados 

pelo produto do currículo. De posse dos objetivos 

específicos do currículo, pessoas capacitadas 

para desempenharem determinadas atividades 

demandas e especificadas pelas fábricas,  poder -

se-ia elaborar tantos currículos quantos fossem 

necessários para produzir a quantidade de pessoas 

qualificadas demandas pelas fábricas. Para 

alcançar tal objetivo os reformadores 

educacionais propuseram que os selecionados 

fossem examinados para ser identificada sua 

vocação. Mediante testes vocacionais eles 

poderiam ser distribuídos, racionalmente, entre 

os diversos currículos oferecidos nas escolas.  

Desta forma é possível decompor em 

unidades disciplinares os diversos conteúdos 

necessários e distribuídos por hora -aula para 

formar um produto enxuto, visando a realização 

de determinadas atividades em uma organização 

econômica (trabalhador que saberia apenas o 

necessário e suficiente para desempenhar suas 

atribuições ocupacionais ou profissionais nas 

fábricas ou empresas, reduzindo -se o desperdício 

de tempo ocupados por conteúdos disciplinares e 

conhecimentos supérfluos. Portanto, reduzindo -

se o tempo morto,  os conhecimentos socializados 

sem utilidade para o trabalho concre to que o 

trabalhador faria na fábrica).  
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Divide-se,  desta forma, o conteúdo 

curricular a unidades mínimas de conhecimentos,  

e o tempo exato para socializá -los, padronizando 

e cronometrando o tempo de socialização, 

medidos, certamente,  por hora-aula. Tudo isso em 

coerência com os princípios racionais da 

administração científica: identificado “o que 

fazer”,  “especificado” pela fábrica -empresa,  tem-

se tudo o que é necessário para a escola -fábrica 

ensinar “como fazer”. Mais do que isso,  pode -se 

padronizar este processo considerando-se todas 

as variáveis envolvidas,  torná -lo regular,  

monitorar, avaliar,  replanejar e, o mais 

importante para a racionalidade do capital,  

universalizar o currículo. Replicá -lo em 

diferentes escolas e regiões,  em linguagem 

contemporânea,  globalizadas.  Padronizar, por 

exemplo, uma Base Curricular Nacional Comum. 

Esse “comum” é comum aos interesses 

empresariais.  

Pensando em termos contemporâneos, o 

currículo se transforma em currículo 

“transgeohistórico” e transcultural , sobretudo 

com as novas tecnologias de informação e 

comunicação e a educação à distância. Cria -se a 

possibilidade de se realizar o currículo,  

simultaneamente, em diferentes lugares onde se 

precisa de um tipo específico de técnico ou 

trabalhador qualificado para realizar 

determinadas atribuições.  Está claro que este 
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currículo atende, precisamente, os cursos de 

qualificação modulares,  de curto e curtíssimo 

tempo. 

De acordo com W. W Charters 30,  para os 

administradores e engenheiros educacionais,  

coordenadores pedagógicos, supervis ores e 

orientadores escolares tudo se resumiria em 

“encontrar o que as pessoas devem fazer e 

mostrar-lhes como devem fazê-lo”. Se fosse 

possível  identificar as potencialidades dos 

indivíduos por testes vocacionais e, desta forma, 

suas capacidades e talentos, seria possível  treiná-

las a partir de um princípio “predeterminado” 

pela fábrica-empresa e escola-fábrica.  Seria 

possível  planejar currículos para diversos grupos, 

padronizá-lo e replicá-lo. E, assim, 

“predeterminar o que as pessoas serão no futuro -

próx imo”, a part ir  do mínimo de conhecimentos 

relacionados às mínimas unidades de atribuições 

e atividades a serem realizadas nas fábricas ou 

empresas. Se,  de fato, é possível  saber,  

antecipadamente,  que atividades serão realizadas 

pelos indivíduos,  então, pode-se prepará-los para 

realizarem essas respectivas atividades.   

O currículo é o instrumento adequado para 

operar esta ligação e transformação entre fábrica 

e escola, mas funciona somente se a escola atuar 

dentro dos padrões de racionalidade fabril , da 

                                                 
30 W. W. Charters –  Curr iculum for  Women.  In:  Univers i ty  

of  I l l ino is ,  Bullen tin ,  Nº  23,  27 -03-1962.  
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compatibilização de tempos cronometrados para 

movimentos específicos. Esta, em síntese,  é a 

lógica e dinâmica do modelo burocrático 

taylorista. Os administradores educacionais 

teriam, desta forma e com precisão científica, isto  

é,  matemática,  como desempenhar racional,  

produtiva e com a máxima eficiência suas  

atividades e atribuições nas escolas.  E esta 

engrenagem é uma demanda da “civilização do 

século XX”.  

Eis que se revela,  límpida e transparente,  

diante de nossos olhos,  a grande descoberta da 

administração científica (controlar tempos e 

movimentos) transplantada para escola -fábrica 

pelos intelectuais do movimento norte-americano 

de educação progressiva .  Educar significa 

“moldar crianças,  jovens e adultos”,  por meio de 

treinamento sistemático, racional e padr onizado, 

que predetermina o que os indivíduos serão 

porque o farão (e as pessoas são o que fazem!) 

numa determinada situação geo -histórica, numa 

determinada ordem social. Bastando, para tanto,  

definir “unidades mínimas de atividades”,  

decompô-las em mínimas partes, padronizá-las e 

estruturá-las em práticas de ensino, num 

determinado tempo, de forma a predeterminar 

com o que os indivíduos se ocuparão amanhã ou 

num futuro próximo. Não de forma espontânea 

e/ou arbitrária, o que gera insegurança e 
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incerteza,  desperdício de tempo e recursos, mas 

planejada racionalmente através de currículos.  

Aqui a contabil idade de custos funciona 

perfeitamente para avaliar e revelar o 

desempenho das atividades escolares, colocadas 

dentro da lógica das partidas dobradas.  Isto é,  

fei to um investimento em educação (início e 

conclusão de um curso e suas diversas etapas nos 

diversos tempos/espaços pedagógicos:  dia/horas,  

semana/horas, quinzena/horas, meses/horas,  

anos/horas e os mais diversos pedaços de 

tempos/espaços pedagógicos que se queira 

avaliar, numa configuração dos conhecimentos ou 

geografia do conhecimento) torna-se,  

perfeitamente possível , apurar o resultado do 

exercício da formação em termos de horas, dias,  

meses,  semestres e anos. Conforme se padronize 

ou se deseje padronizar a apuração do exercício 

dos resultados, o balancete ou balanço 

patrimonial dos conhecimentos socializados. São 

levantados e apurados, desta forma, os benefícios  

(lucros) e custos (perdas).  As avaliações do 

ENEM, ENAD e PISA funcionam, exatamente,  

dentro desta lógica.  

Os programas ou currículos podem ser  

organizados e dispostos em espaços/tempos 

contínuos ou não. Por exemplo, em hora -aula e 

lugares os mais distantes. E, controlando -se o 

conteúdo e a hora-aula, controla-se os 

movimentos dos sujeitos pedagógicos:  
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professores e estudantes. A gestão democrática,  

os projetos políticos pedagógicos, os estágios 

supervisionados e compulsórios, o  

acompanhamento de egressos,  sobretudo esses 

dois últimos, servem, rigorosamente,  a esta 

lógica de dominação. Essas ativ idades são 

medidas e avaliadas visando alcançar a máxima 

eficiência curricular,  a maior produtividade dos 

técnico-burocratas, inclusive dos professores e 

estudantes, engolidos por este modelo 

burocrático de gestão. Todos aqueles envolvidos 

na execução do currículo ou programas 

institucionais–Plano de Desenvolvimento da 

Escola (PDE) ou Plano de Desenvolvimento 

Insti tucional (PDI). Todos os grupos de 

professores (Linguagem, Matemática, Ciências 

Humanas e Ciências Naturais), com suas 

respectivas turmas, podem ser curricularizados 

dentro desse sistema. E mais,  tal  programa ou 

currículo pode ser generalizado e aperfeiçoado, a 

partir de um centro (um polo ou reitoria com seus 

vários campi,  uma rede de escolas com uma 

secretaria, um ministério com diversas unidades  

na federação).  Não faltam possibilidades,  

arranjos institucionais e oportunidades de inovar 

tais esquemas, com a plêiade de meios técnico-

científicos informacionais  (hardwares, softwares,  

redes sociais) sempre mais atualizadas depois das 

TIC’s,  e à mão, e  nas mais diferentes 

circunstâncias geo-históricas. Mas o poder do 
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capital se mantém, a lógica de dominação 

persiste. Sobretudo em currículos que combinem 

parte da carga horária com atividades 

pedagógicas presenciais e não presenciais.  

Apesar de formulada no início do século 

XX, tal teoria apresenta, ainda hoje, uma atraente 

e feliz adesão de uma massa imensa de 

professores e intelectuais.  E não importa se 

consciente ou inconsciente,  mas a efetividade 

com que imprime seu caráter de adaptação e 

flexibilidade, no território do capital, e no âmbito 

do sistema-mundo.  

 

4.1 - O FETICHE DA MERCADORIA  

 

É possível , desta forma, predeterminar o 

produto das fábricas -escolas,  com diferentes 

padrões, em diversas partes do mundo, até bem 

pouco tempo inimaginável. Nações l ocalizadas 

geograficamente em polos opostos do globo 

terrestre são contatadas em tempo mínimo.  

Porque, como sabemos, a distância praticamente 

foi suprimida pelo satélite e fibra ótica. Vivemos 

em tempo real . Crianças,  jovens adultos,  podem 

ser perfeitamente escolarizados na China e no 

Brasil  para atender às demandas do mercado 

norte-americano, para trabalharem em suas 

corporações econômicas.  Tirania do capital? Não,  

eficiência! Poder, certamente,  mas poder da 

ciência a serviço das corporações multinacionais  
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e partidos políticos de direita: PSDB, PMDB, 

DEM e o Partido Republicano Americano. 

Controle do tempo, movimento, lugares,  por 

serem as unidades das atividades controladas.  E, 

com as novas tecnologias de informação e 

comunicação, controle do espaço, lugar ,  local  e 

território.  Controle de povos pelo controle 

territorial , isto é, das relações sociais, do governo 

empresarial e apropriação de recursos humanos e 

naturais (BEZERRA, 2013, e BEZERRA e 

AVELINO, 2015),  onde eles existem em 

abundância e a menor custo .  

Indivíduos transformam-se de produtos–

produzidos por currículos específicos,  

organizados em unidades básicas que socializam 

um mínimo de conhecimentos– ,  em produtores de 

alguma mercadoria nas fábricas -empresas, e até 

virtualmente, bastando atender às 

“especificações” das “demandas da civilização do 

século XX”. E, não há mais dúvidas, também do 

século XXI. E de tantas formas quantas sejam as 

demandas do mercado de trabalho: 

crianças/adultos/técnicos em farmácia;  

crianças/adultos/técnicos em enfermagem; 

crianças/adultos/técnicos em mecânica;  

crianças/adultos/caixa de supermercado; 

crianças/adultos/técnicos em finanças, “segundo 

as linhas de destinação provável” dos currículos 

“padronizados”, e de acordo com “as unidades de 

trabalho” e os “grupos sociais de pessoas”,  
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vocacionadas e prescri tas pelas empresas e 

sociedades capitalistas.  

Estamos aqui diante da escolarização em 

série ou ciclada, racionalizada por currículos,  

organizada para formar pessoas que executem 

determinadas atribuições, imanentes às 

ocupações de determinada empresa. Não importa 

o posto na hierarquia determinado pelo grau de 

escolaridade, a posse de um diploma de ensino 

médio, graduação, mestrado, doutorado e pós -

doutorado, se professor associado ou titular,  

todos são ou serão “homens e mulher es boi” e se 

aproximarão daquele “gorila adestrado” que 

colocará as instituições públicas e privadas em 

funcionamento. A única coisa que importa é o 

lucro produzido pelo sistema capital.  Este é uma 

espécie de vampiro que vive, não de sangue, mas 

de trabalho humano enriquecido de 

conhecimentos.  

Esse sistema, pensamos, só é possível  

porque se descobriu uma técnica que possibilita 

“combinar as unidades de trabalho, [e]  

padronizá[ -las] de forma mais eficiente para a 

fabricação de produtos específicos”,  que são os 

próprios seres humanos, demandados avidamente 

pelo vampiro do mercado de trabalho, ou melhor,  

as fábricas-empresas-vampiros e as fábricas-

escolas-vampiros.  

Um dos expoentes do movimento de 

educação progressiva  que mais contribuiu para 



-  80 -  

integração empresa-escola foi  o norte-americano 

David S. Snedden 31.  Ele elaborou currículos 

escolares concil iando “objetivos certos para 

grupos certos”. O norte -americano Kliebard 

(2011, p. 14) destaca uma das esperanças mais  

desejadas de Snedden 

 

Por vo lta  de  1925,  pode -se  esperar  

confiantemente ,  as mentes que  

or ientam a educação terão  

enunciado ,  a  par t ir  das  

perplexidades  de  nossa  s i tuação  

atua l ,  mi lhares de  objet ivos  

educac ionais  espec í ficos  

[conforme as  prescr ições  das  

fábr icas] ,  cuja consecução será de  

va lor  comprovado  p ara a  

soc iedade 32.  

 

A partir  da teoria do currículo formulada 

por Bobbitt, concluiu Snedden: o currículo, sua 

elaboração e planejamento, poderia atender 

“qualquer grupo considerável de pessoas que 

tivessem uma grande semelhança entre si  quanto 

à posse de qualidades importantes para a sua 

educação escolar”. Em termos práticos, o que isto 

significa? Kliebard (2011, p. 17) responde:  

 

Os professores podem esco lher  

hoje,  num catá logo,  96  objet ivos  

                                                 
31 David S .  Snedden,  op .  ci t . ,  1921,  p .  79.  
32 David S .  Snedden –  Case Group’ Methods o f  

Determining Flexib il i ty  of  Genera l  Curr iculum in High 

Scholl .  In:  School & Socie ty,  Nº  17,  Nº  9429,  03 -1923.  
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para o  estudo  de  l inguagem,  da 7ª  

à  9ª  sér ies,  por  $3 ,00 ,  ou 158  

objet ivos para ciências sociais  

(geografia) ,  desde o Jardim de  

Infância a té  a  9 ª  sér ie ,  por  $4,00,  

ou ainda ,  objet ivos  para  l i tera tura  

inglesa ,  para  as 10 a s  e 12 a s  sér ies,  

por  $3,00 / . . . /  Esses  novos  

objet ivos,  a lém do mais,  estão  

sendo evidentemente formul ados  

com tanta  prec isão e  sabedoria  que  

um grande expoente  da nova  

burocrac ia fo i  levado a dec larar  

com referência ao per íodo anter ior  

ao milênio a tual  [2000]:  ‘o s  

educadores  norte -americanos  em 

geral  ut i l izam, quanto à  

especi f icação  dos  objet ivo s  

educac io nais ,  um nível  de  

discurso que se poder ia  comparar  

aos  grunhidos  do homem de  

Neanderta l 33’ .  

 

Regozije-se nosso “grande expoente da 

nova burocracia”: “só podemos lamentar /. . ./  que 

milhares de alunos tenham sido educados em um 

sistema de ensino baseado em ideias tão confusas 

sobre objetivos educacionais” (ibidem). Aos 

olhos desse “grande expoente”,  o projeto 

histórico formulado pelos reformadores 

educacionais norte-americanos, da primeira 

metade do século XX, teriam alcançado seu 

                                                 
33 W. James Popham –  “Objec tives and  Inst ruc tion”.  

Amer ican Educational  Research Associa t ion Monograph  

on Curr iculum Evaluat ion.  Chicago: Rand,  McNal ly & 

Company,  1969,  pp.  32 -33.  
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intento: “a criança [e todos]  em idade escolar 

tornou-se [tornaram 34-se] algo a ser moldado e 

manipulado de modo que se encaixasse em seu 

perfi l social  predeterminado”. Portanto,  

 

Os departamentos de or ientação  

[educac ional  norte -americanos]  

sondavam as ap tidões  individuais  

para determinar  quais  de suas  

potenc ial idades  eram dignas de  

serem exploradas 35 [dado as  

quali f icações requeridas pela s  

fábr icas] .  Frequentemente essa  

or ientação po lí t ica era adotada em 

nome de uma modificação no  

ul trapassado curr ículo acadêmico  

para melhor  adaptá -lo  à  nova  

cl iente la  da escola  secundár ia ,  

                                                 
34 Não  é por  acaso que  a  polí t ica de  aco mpanhamento de  

egressos nas escolas  técnicas federais e ,  agora,  nos  

Inst i tutos  Federa is de Educação,  Ciência e  Tecnologia e  

Univers idades sejam a tr ibuições  curr iculares que devem 

ser  executadas pelos Orientadores Educacionais.  
35 Nas  re formas bras i leiras para  o  ensino médio ,  técnico  e  

profiss ional  ta l  “sondagem” ou diagnóst ico  

soc ioeducat ivo e /ou soc ioprofissional ,  quando ocorre,  é  

res tr i to  à  descr ição de um vago  per f i l  profissional  fei to  

de fo rma arbit rár ia  pe lo  secretár io  escolar ,  coordenador  

pedagógico ou or ientador  educac ional .  Normalmente as  

informações são co lhidas pelo Catá logo  de P rofissões  

disponibi l izado pe lo Minis tér io  da Educação .  As fábr icas  

e  empresas não dispõem dessas informações ou negam -se  

a  fornecê - las.  De qualquer  forma,  não se deixa de  

oferecer  cursos  de fo rmação prof iss ional  nas  modalidades  

concomitante  e  subseque nte  considerando -se  a  matr icula  

no ensino médio.  Ainda  que  em termos rea is a  integração  

empresa -esco la não funcione.  Afinal  as fábr icas -esco las  

cumprem metas.  
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onde ,  agora predo minavam os  

menos favorec idos  (KLIEBAR,  

2011,  p .  15) .  

 

Analisando tais soluções e adaptações no 

ensino médio o intelectual norte -americano, 

Jacques Ellul  constatou que “as potencialidades 

do indivíduo que eram identificadas tendiam a 

coincidir, como um passo de mágica, com as 

necessidades da moderna sociedade industrial”.  

Significando, com isso, uma sórdida manipulação 

dos diagnósticos técnicos das “potencialidades do 

indivíduo” elaborados pelos orienta dores 

educacionais.  

Não são poucas as críticas feitas ao modelo 

burocrático escolar,  que se propõe articular no 

currículo, eficiência, padronização e 

predeterminação da produção de indivíduos 

prontos a personificarem papeis sociais nas 

fábricas. Desde logo, é possível compreender 

esses papeis sociais como ocupações ou funções 

administradas 36,  e mesmo posto de trabalho, com 

suas específicas atribuições.  

                                                 
36 Talvez seja  mais  per t inente que papel  social  ou função  

adminis tra t iva  nomear  esta  condição de f orma socia l ,  ta l  

como propõe Bezerra (2016a,  2013,  2009) .  E le esc larece  

que formas soc ia is es tão  referenc iadas com determinadas  

relações soc ia is.  Desse  modo,  cada complexo  social :  

igreja ,  exérci to ,  famí l ia ,  t raba lho e esco la ter iam relações  

e  formas soc ia i s  espec í f icas.  São  formas especí f icas das  

relações soc ia is  da  igreja  pas tor ,  padre,  b ispo,  d iácono  e  

f iéis ;  do exérci to  coronel ,  major ,  tenente e  so ldado; da  

famí lia  pai ,  mãe ,  fi lhos,  t ios,  e tc . ;  e  assim por  d iante.  
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Com a Revolução Tecnológica nos últimos 

trinta anos do século XX as teorias elaboradas 

pelo movimento de educação progressiva  

ganharam novas forças e luzes,  foram 

revitalizadas teoricamente pelos técnicos e 

teóricos educacionais das Organizações 

Internacionais.  E, após a Conferência de Jomtien, 

em 1990, passou a ser recomendada a 155 países 

signatários da Conferência, pelo Banco Mundial ,  

a Organização das Nações Unidas para a 

Educação, a Ciência e a Cultura  (UNESCO) e o 

Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento  (PNUD). Apesar dessa euforia,  

como estamos demonstrando, é preciso estar 

atentos às crít icas feitas por analistas norte -

americanos, que vivenciaram a aplicação dessas 

teorias em seu país.  

 

4.2 - BREVÍSSIMO COMENTÁRIO SOBRE OS 

EFEITOS DA VISÃO CURRICULAR NORTE -

AMERICANA NO BRASIL  

 

Convém fazer um rápido resgaste da 

situação do ensino médio, técnico e profissional 

no Brasil, considerando-se as décadas de setenta,  

oitenta e noventa.  Ele nos ajudará a esclarecer a 

penetração da concepção curricular norte -

americana no Brasil, e em outros países da 

América Latina.  
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A disputa mais acirrada pelo controle da 

política curricular de ensino médio no Brasil  

ocorreu entre a o projeto de governo Fernando 

Henrique Cardoso e o do governo Lula.  

Souza (2013) costuma afirmar em sua 

dissertação que a educação do ensino médio é um 

“campo de disputa”. Nós mostramos 

anteriormente o que está subjacente a estas  

disputas. Essas lutas e disputas ocorrem pelo 

controle da produção do currículo, que é o 

controle da formação e do trabalho pedagógico 

dos sujeitos pedagógicos:  professores e 

estudantes. E isto significa, polit icamente,  

controle cultural e ideológico, produção do ethos,  

da ética e da consciência nacional, de todo um 

povo. No caso, a do povo brasileiro, o que já 

advertia Álvaro Vieira Pinto (1960).  

Esta análise da administração científica 

clássica,  proposta por Frederick W . Taylor e 

incorporada, integralmente, pelos reformadores 

educacionais norte-americanos,  nas primeiras 

décadas do século vinte, resultando na teoria do 

currículo,  formulada pelo movimento de educação 

progressiva ,  introdutora da racionalização e da 

eficiência nas escolas norte-americanas, sirva 

para iluminar as zonas cinzentas referentes a tais  

disputas.  

Buscou-se demonstrar que as teses da 

administração científica de Taylor e a teoria do 

currículo do movimento de educação progressiva ,  
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apesar de terem sido formuladas no início do 

século vinte, estão na base das lutas e disputas  

entre a separação ou integralização da 

qualificação profissional com a educação básica 

e as implicações desta integração em termos 

políticos, culturais e econômicos.  O governo FHC 

tem insistido na separação e o governo Lula na 

sua integralização.  

Portanto, o governo Fernando Henrique 

Cardoso (FHC) radicalizou a sua posição em 

separar a educação básica da qualificação 

profissional e técnica. O governo Lula mostrou -

se mais complacente.  Na  proposta de educação 

integral  de seu governo, que tem justamente nos 

Insti tutos Federais de Educação, Ciência e 

Tecnologia sua proposta curricular,  ela se revela 

bastante diversificada. Aproximando -se mais do 

que o projeto de Fernando Henrique Cardoso da 

teoria do currículo que foi  proposta pelo 

movimento de educação progressiva .  As 

Diretrizes propostas pelo governo Lula permitem 

que os Institutos ofereçam cursos de qualificação 

profissional desvinculados de qualquer relação 

com o ensino médio: oferecidos na modalidade 

EJA; e referenciado no Ensino Médio: 

concomitantes, subsequentes e tecnológicos;  

além de cursos de graduação e pós -graduação.  

Essa aproximação do currículo dos 

Insti tutos proposto pelo governo Lula com o 

movimento de educação progressiva  é,  contudo, 
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apenas aparente e pontual. Uma análise mais 

rigorosa revela o contrário.  Que o governo FHC 

está muito mais afinado com aquele movimento 

do que o governo Lula. A separação da 

qualificação profissional da formação básica,  e a 

concepção da qualificação profissional como fase 

terminal,  impede que os egressos dos cursos 

profissionais prossigam, de fato e direito, em 

seus estudos,  e ingressem nas universidades 

públicas,  o que restringe a socialização de 

conhecimentos para as classes trabalhadoras ao 

mínimo possível,  o suficiente para os egressos 

realizarem as atribuições que digam respeito as  

suas ocupações e atribuições técnicas nas 

empresas. E isso na melhor das hipóteses.  
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