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RESUMO 
 
 

FARIA,  Roberto. Intervenções das Políticas Federais de Educação nos Sistemas 
Públicos Municipais de Ensino: Reflexos na Região Serrana do Estado do Rio de 
Janeiro (1996-2006). 2010. 185 f. Tese (Doutorado em Políticas Públicas e 
Formação Humana) – Faculdade de Educação, Universidade do Estado do Rio de 
Janeiro, Rio de Janeiro, 2010. 
 
 

Ao longo dos anos 1990, a partir da Constituição Federal de 1988, da Emenda 
Constitucional n °14 e da LDB, ambas de 1996, novo panorama educacional tomou 
forma no Brasil, causando impactos, principalmente no meio rural. Naquele 
momento, se redefiniram as responsabilidades de estados e municípios na oferta da 
educação escolar, instituíram-se mecanismos de colaboração, financiamento, e 
manutenção entre as três esferas, reforçando-se o papel da União, como 
coordenadora das políticas em âmbito nacional. Considerado pelo Governo Federal 
como a principal reforma educacional promovida pelo Brasil na década de 90, o 
Fundo Nacional de Desenvolvimento do Ensino Fundamental (FUNDEF) assegurava 
a redistribuição dos recursos públicos, vinculados ao ensino obrigatório, de acordo 
com o número de alunos atendidos pela rede municipal e estadual de 
ensino,baseado  no custo- aluno anual. Ao mesmo tempo, através do Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da Educação(FNDE), a União exerce sua função 
supletiva e redistributiva em relação à escolaridade obrigatória. A investigação tem 
ainda como objetivo, desvelar algumas contradições; a regulamentação do FUNDEF 
implicou em perda ou aumento da receita; enquanto, nos programas no FNDE, os 
gastos com os recursos públicos deveriam ser controlados pelos diversos conselhos 
de fiscalização e acompanhamento (CACS). Por outro lado, em alguns municípios do 
interior, o critério para a escolha dos integrantes destes conselhos e dos próprios 
secretários de educação, se revela como de cunho pessoal, priorizando a execução 
das formalidades burocráticas. Perante tal cultura política, o cumprimento da nova 
legislação, gerou dificuldades de ordem político-administrativa, no sentido de assumir 
as exigências daquelas novas diretrizes. O estudo sobre os sistemas públicos de 
ensino da Região Serrana (RJ) se baseou na metodologia do estudo de caso, na 
revisão de literatura sobre o tema e também, em dados oficiais e entrevistas com os 
dirigentes das secretarias municipais de educação de Santa Maria Madalena, 
Trajano de Moraes e São Sebastião do Alto. 
 
 
Palavras-Chave: LDB. FUNDEF. FNDE. Gestão democrática. Região Serrana. 

Educação Municipal. 

 
 
 



ABSTRACT 
 
 

Along the 90’s, from 1988 Federal Constitution, n° 14 Constitutional 
Amendment and from LDB, both from 1996, a new educational panorama took place 
in Brazil, causing impacts, principally in rural area. In that moment, it redefined the 
responsibilities of States and Municipalities in the provision of school education; it 
instituted a mechanism of cooperation, supporting and maintenance among the three 
spheres, reinforcing the Union’s role, as a coordinator of the policies nationwide. 
Considered by the Federal Government as the major reform promoted by the country 
in decade of the 90’s  , the National Fund for Primary Education Development 
(FUNDEF) assured the redistribution of the public resources, attached to the 
compulsory education, according to the number of the students attended by the 
Municipal and State education network, based on the annual student-cost. At the 
same time, through the National Development Fund of Education (FNDE), the Union 
exerts its supplementary e redistributive function related to the compulsory 
scholarity.The investigation still has as objective, to unveil some contradictions; the 
FUNDEF regulation implied in the loss or increase of the income; while, in the FNDE 
programs, the expenses with the public resources should be controlled by several 
supervision and monitoring councils (CACS). On the other hand, in some 
municipalities of the interior, the criterion to the choice of the integrants of these 
councils and the proper secretaries of education turns out itself to the personal 
nature, prioritizing the execution of the bureaucratic formalities. Before such political 
culture, the accomplishment of the new legislation, generated political-administrative 
difficulties in the  sense of assume the requirements of those new guidelines. The 
study about the public systems of teaching in Mountain Region (RJ) based itself in the 
methodology of case study, in the literature review about the theme, official data and 
interviews with the directors of the Municipal secretary of education from Santa Maria 
Madalena, Trajano de Moraes e São Sebastião do Alto. 
 
 
Keywords: LDB. FUNDEF. FNDE. Democratic management. Mountain Region. 

Municipal Education. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RESUMEN 
 
 

A lo largo de los años 90, desde la Constitución Federal de 1988, la Enmienda 
Constitucional N º 14 y LDB, ambas de 1996, un nuevo panorama educativo se formó 
en Brasil, causando impactos, especialmente en las zonas rurales. En ese momento, 
se redefinieron las responsabilidades de los estados y municipios en la prestación de 
la educación escolar, se instituyeron mecanismos de colaboración, financiación y 
mantenimiento de las tres esferas, reforzando el papel de la Unión como 
coordinadora de las políticas a nivel nacional. Considerado por el Gobierno Federal 
como una importante reforma educativa promovida por Brasil en los años 90, el 
Fondo Nacional para el Desarrollo de lo Ensino Fundamental (FUNDEF) garantizaba 
la redistribución de los recursos públicos, vinculados a la educación obligatoria, de 
acuerdo con el número de estudiantes atendidos por la red de las escuelas 
municipales y estaduales, con base en el costo anual de estudiantes. Al mismo 
tiempo, a través del Fondo Nacional de Desarrollo de la Educacion (FNDE), la Unión 
ejerce su función residual y la redistribución en relación a la escolaridad 
obligatoria. La investigación también ha sido dirigida a descubrir algunas 
inconsistencias, la regulación del FUNDEF resultó en pérdida o aumento de los 
ingresos, mientras que en los programas FNDE, los gastos en recursos públicos 
debían ser controlado por las diversas juntas de supervisión y monitoreo (CACS). Por 
otra parte, en algunas ciudades rurales, el criterio para la selección de los miembros 
de estos comités y los secretarios de su propia educación, se revela con un carácter 
personal, dando prioridad a la ejecución de los trámites burocráticos. Delante esta 
cultura política, la aplicación de la nueva legislación, geró dificultades por razones 
políticas y administrativas, para asumir las exigencias de las nuevas directrices. El 
estudio sobre los sistemas escolares públicos en la región Serrana (RJ) se basó en 
la metodología de estudio de casos, en la revisión de la literatura sobre el tema y 
también, en los datos oficiales y entrevistas con los jefes de los departamentos 
municipales de educación de Santa María Magdalena , Trajano de Moraes y São 
Sebastião do Alto. 

 
 
Palabras clave: LDB. FUNDEF. FNDE. Gestión democrática. Región Serrana. 
Educación Municipal. 
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INTRODUÇÃO 
 

 
Por que eclesiásticos, reformadores, políticos, intelectuais e educadores 
desde os séculos XV e XVI até nossos dias, não são capazes de conceber 
a liberdade, a participação política do comum e a emancipação humana 
sem a passagem pelas instituições educativas? Por uma ilusão no poder 
da ideologia? Para defender seu espaço e seu prestígio como “Classe de 
Cultura” e do espírito? Ou por que, de fato, a educação está ligada à 
lógica da nova ordem social e política, e os efeitos que ela vem produzindo 
na formação de novos súditos, de homens “livres”, vão além dos efeitos 
tão criticados, de inculcação ideológica? 

(Miguel Arroyo, 1988). 
 
 

Esta tese se dispõe a analisar as dificuldades e avanços conseguidos pelas 

políticas federais de educação, a partir da Constituição Federal de 1988, e as principais 

estratégias desenvolvidas pelas secretarias municipais de educação na região serrana 

do estado do Rio de Janeiro e seus reflexos nos municípios de Trajano de Moraes, 

Santa Maria Madalena e São Sebastião do Alto, todos com menos de vinte mil 

habitantes e que se caracterizaram por uma cultura construída, historicamente, pela 

lavoura cafeeira e imigração européia.  

 Busca também discutir os enfoque educacionais neorreformadores e sua 

articulação com as políticas sociais neoliberais, enfocar as ações pedagógicas 

prioritárias desenvolvidas pelos sistemas públicos e identificar a cultura política que 

permeia as ações educativas. Decorre, outrossim, da minha experiência pessoal, ao 

longo dos últimos 30 anos, atuando como morador, pequeno produtor rural e professor 

da Região Serrana do estado do Rio de Janeiro, quando vivenciei as diversas 

transformações e as possíveis conseqüências das políticas públicas que delinearam um 

novo panorama educacional no Brasil, especialmente, no meio rural da citada região. 

Da mesma forma, na minha dissertação de mestrado1 busquei identificar 

naquela região e principalmente no meio rural, a dimensão histórica da educação, no 

sentido desta não só ser modificada no curso do próprio processo histórico, mas 

também da possibilidade real de ser um dos agentes modificadores. 

A partir da experiência como secretário municipal de educação no município de 

Trajano de Moraes (por duas vezes, em 2001 e de 2005 a 2007), somada à 

                                                 
1 FARIA, Roberto. Análise das Relações e Representações Escola – Sociedade Civil na Região Serrana do Estado 
do Rio de Janeiro. Dissertação de Mestrado. IESAE – FGV. 1992. 
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participação em diversos encontros da União Nacional de Dirigentes Municipais de 

Educação (UNDIME), atuei também como protagonista na implantação das novas 

diretrizes educacionais surgidas após a Constituição Federal de 1988 (CF- 1988). 

Como contradições durante este processo, verifiquei que o cumprimento dos 

dispositivos legais, a divisão de atribuições e, a própria aplicação de recursos obedecia 

a peculiaridades e prioridades locais, nem sempre atentando para o sentido único da 

legislação. 

Ao longo dos anos 90, em conseqüência da Constituição Federal de 1988 (CF 

88), da Lei de Diretrizes e bases da Educação Nacional (nº 9394/96 - LDB) e, da 

Emenda Constitucional nº 14 (EC 14/96), que instituiu o Fundo Nacional de 

Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério (FUNDEF), 

redesenharam-se os sistemas públicos de ensino no Brasil, com impacto principalmente 

no campo e nos pequenos municípios do interior. 

Ao mesmo tempo em que se redefiniram as responsabilidades de estados e 

municípios, na oferta da educação escolar, determinaram-se mecanismos de 

financiamento, parceria e manutenção entre as três esferas governamentais previstos 

pelo regime de colaboração. O texto legal reforçava o papel da União como 

coordenadora das políticas educacionais em âmbito nacional e, fiscalizadora da 

aplicação dos recursos destinados àquela área social. 

Neste sentido, justifica-se a realização de uma pesquisa de natureza qualitativa 

e exploratória, focalizando a leitura, o posicionamento e as ações das secretarias 

municipais de educação da Região Serrana do RJ, em torno das reformas educacionais 

advindas da última LDB e demais atos legais que a ela se seguiram e sua articulação 

com as concepções e as estratégias conservadoras no campo das políticas sociais. 

Tendo em vista a pertinência do desenvolvimento de estudos teóricos, que 

acompanhem e analisem as conseqüências da aplicação das novas diretrizes, 

problematizando as respectivas interpretações locais, destacamos o período 1996-

2006, uma vez que 1996 foi o ano da publicação da LDB e da EC nº 14 e, que 2006 foi 

o último ano de aplicação do FUNDEF, substituído atualmente  pelo Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação Básica (FUNDEB). Cabe também destacar que o 

período por nós enfocado coincide com a nomeada Década da Educação (1997-2007). 
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Portanto, a análise e a avaliação de tais políticas, na perspectiva da outra ponta 

de sua aplicação, ou seja, o quê e como elas chegam ao principal beneficiário, o aluno 

das escolas no campo, intenta, entre outros objetivos, despertar estudos futuros, acerca 

deste processo de implementação. E, ainda mais, apontar perspectivas de novas 

práticas governamentais, mais equalizadoras, no que se refere, neste momento, a 

própria regulamentação e implementação do FUNDEB,ora em curso, sempre tendo em 

vista as diversidades locais e regionais. 
Quanto à gestão e o financiamento das políticas públicas brasileiras na área 

social destacamos uma série de reformulações, a partir da Constituição Cidadã (CF 88), 

resultante do processo de redemocratização do país, iniciado na década de 80. 

Na área da educação, tais mudanças foram mais significativas no ano de 1996, 

com a aprovação da LDB e, respectivamente a EC nº 14 e a lei nº 9424/96 que criam e 

regulamentam o FUNDEF, provocando assim uma grande transformação no cenário 

educacional brasileiro ao impulsionar o processo de descentralização da educação, via 

municipalização do ensino. 

A seguir, a União, além de organizar o Sistema Federal de Ensino e financiar as 

instituições públicas de ensino superior, passa a exercer função redistributiva e 

supletiva, de forma a garantir a equalização de oportunidades educacionais e padrão 

mínimo de qualidade de ensino, mediante assistência técnico-financeira aos estados, 

ao DF e aos municípios. 

A composição dos recursos do FUNDEF constituiu-se dos sessenta por cento 

dos 25% da receita de alguns impostos e transferências dos estados, dos municípios e 

do DF (art. 212). Como já dissemos anteriormente, o referido fundo foi regulamentado 

pela lei nº 9424/96. 

Para Weber (1998, p.9), este fundo: 

 
(...) objetiva equalizar os custos mínimos por aluno/ano, entre estado e seus municípios, 
diferentemente do que vinha sendo propugnado no debate do Fórum de Valorização do 
Magistério, instituído em âmbito estadual, a partir de 1988, e não como fundo nacional. 
Esta lei também determina a criação de plano de cargos e carreira, define o mínimo 
gasto por aluno e institui mecanismos de controle social. 

 
 

Contudo, considerando os resultados de pesquisa bibliográfica efetivada por 

Souza e Faria (2005), a respeito do estado da arte sobre o tema, no período 1996-
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2002, evidencia-se a ausência de estudos aprofundados relacionados especificamente 

ao sistema público educacional fluminense. As poucas obras existentes mostram-se 

insuficientes para dar conta da nova realidade educacional, em especial ao que tange à 

questão do processo de descentralização/municipalização, promovido pelas secretarias 

municipais de educação na Região Serrana do estado. 

Desta forma, as investigações que executamos objetivam identificar as ações 

prioritárias presentes nos planejamentos e, que efetivamente foram implantadas por 

aqueles sistemas públicos municipais de ensino, em atendimento às exigências 

decorrentes da legislação. 

Por outro lado, quais as conseqüências, adaptações e desvios na aplicação 

dessas políticas nos pequenos municípios (menos de 20.000 habitantes) e, 

principalmente nas escolas situadas no meio rural? 

Enfim, a principal questão da municipalização/descentralização do ensino a ser 

problematizada na atual pesquisa é a que nos remete ao processo histórico definidor do 

Estado brasileiro, federalismo dualista ou cooperativismo federal? 

Decerto, os desafios da educação pública a partir da redefinição do modelo do 

Estado brasileiro, exigem a articulação entre as diferentes esferas federativas. O objeto 

da obra em tela busca justamente enfocar quais os avanços e limites ocorridos dentro 

desse contexto, face ao processo da descentralização, em relação àquelas unidades 

escolares que, historicamente, sempre foram discriminadas. 

Ao abordar esta temática da consolidação da identidade do sistema público 

municipal fluminense, em torno do regime de colaboração, destacando os possíveis 

benefícios para as escolas localizadas no meio rural, acreditamos estar contribuindo 

para a produção de conhecimento científico na área e, em particular, no que se refere à 

identidade sócio-política do estado do Rio de Janeiro e dos municípios da região 

serrana. 

Somente com o restabelecimento da vida democrática, a partir da Assembléia 

Federal Constituinte (1985-1988), a questão do direito à educação assume, novamente, 

posição privilegiada, pelo menos na letra da lei, e, a nova CF 88 determina que tal 

direito deverá ser cumprido. Assim, o texto legal afirma que o ensino fundamental é 

obrigatório e gratuito, estabelece ainda que os entes federados despendam no mínimo 
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uma percentagem fixa da receita dos impostos, cabendo então à União 18% e, aos 

estados e municípios, 25%. 

A Constituição Cidadã, conforme fica conhecida, consagra também os 

princípios que devem orientar a nova organização escolar, dentre eles, a gestão 

democrática do ensino e, o regime de colaboração entre as três esferas do poder 

público, objetivando assim atender à oferta de ensino enquanto dever do Estado. 

  Deste modo, a presente pesquisa Intervenções das políticas federais nos 

sistemas públicos municipais de ensino: reflexos na Região Serrana do Estado do Rio 

de Janeiro (1996-2006) sinaliza as principais estratégias desenvolvidas pelas 

secretarias municipais fluminenses a partir da Lei nº 9394/96, destacando as 

contradições encontradas no cotidiano escolar, face ao processo de descentralização 

do ensino. 

 Os estudos analisaram, comparativamente, os dados dos municípios de Trajano 

de Moraes, Santa Maria Madalena e São Sebastião do Alto, as três localidades, com 

populações em torno de 8.000 a 20.000 habitantes, se caracterizam por uma cultura 

construída, historicamente, pela lavoura cafeeira. 

  Ao longo da investigação, nosso principal objetivo pretendeu analisar as 

dificuldades e os avanços advindos das políticas públicas de financiamento, executadas 

a partir da nova LDB (Lei 9394/96), nas escolas fluminenses de meio rural na região 

serrana. Ao mesmo tempo, elencamos como objetivos específicos: enfocar as ações 

pedagógicas prioritárias (1996-2006) desenvolvidas pelos sistemas públicos de ensino, 

nos municípios com menor coeficiente populacional da região serrana do estado do Rio 

de Janeiro; identificar a cultura política que permeia as ações educativas empreendidas 

pelas administrações municipais em municípios, caracterizadamente, rurais e, discutir 

os enfoques educacionais neorreformadores, em sua articulação com estratégias 

conservadoras, no campo das políticas sociais neoliberais. 

 Portanto, deve-se considerar que com o regime de colaboração também a 

questão do financiamento assume um novo direcionamento. Para analisar os impactos, 

as contradições e os avanços dessas políticas públicas, bem como identificar as 

principais estratégias desenvolvidas pelas secretarias municipais de educação da 

região serrana optamos por algumas diretrizes teórico-metodológicas. 
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Em nossa dissertação de mestrado: Análise das relações e representações 

Escola-Sociedade Civil na região serrana do Estado do Rio de Janeiro- 1975 a 1990 

(IESAE/FGV, 1992), as categorias privilegiadas, totalidade concreta, reprodução, 

contradição, conformismo e resistência, auxiliaram na análise e observação do objeto 

estudado. Através do pensamento de Marx, a partir do método da economia política, 

selecionamos o conceito de filosofia da práxis gramsciana, problematizando as relações 

e representações que permeavam o tecido social daquela região. 

A orientação adotada buscando a compreensão da sociedade brasileira 

contemporânea apoiou-se também na obra de Barbosa (1992) e da Matta (1983) ao 

explorar as implicações sociológicas de um comportamento nacional mais conhecido 

como “jeitinho brasileiro” e que nos ajudaram a navegar no cotidiano sócio-cultural da 

região serrana, naquele momento, enfocando a relação Escola-Sociedade. 

As contradições observadas naquele primeiro estudo, entre as legislações e as 

práticas da burocracia oficial, inspiraram a continuidade das pesquisas para este 

doutorado, onde abordamos as relações da escola pública com os órgãos oficiais de 

ensino, no que se refere à manutenção e desenvolvimento do ensino (MDE). 

Para entender que, muita vezes, no âmbito da tradição liberal, a celebração da 

liberdade, vem acompanhada com a assimilação dos trabalhadores a instrumentais de 

trabalho e com a teorização do despotismo e até da escravidão em detrimento dos 

povos coloniais, pesquisamos em Losurdo (2006), Wood (2003) e Coutinho (2001-

2006). 

A investigação, ao analisar os processos de reforma do Estado brasileiro e da 

descentralização da educação, via municipalização, assim como os impactos nos 

sistemas públicos locais de ensino, também se embasa nas pesquisas de Souza e 

Faria (2003) acerca dos atuais desafios da educação municipal. 

Por outro lado, para um melhor entendimento sobre o Estado brasileiro, 

sinalizando os fatores que o definem como uma nação de construção interrompida, de 

modernidade conduzida pelo atraso e de mobilidade nos marcos de subordinação 

periférica, buscamos em Fernandes (1968-1986), Furtado (1992), Holanda (1985), 

Coutinho (2001-2006) e Oliveira (1987) alguns conceitos e análises da questão nacional 

brasileira, centrada na problemática da democracia e da cidadania. 
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Para pesquisar uma série de estudos que analisam as condições de exclusão 

social produzidas no campo da educação e do trabalho no capitalismo contemporâneo, 

nos orientamos em Frigotto (2006), Severino (2006), Ciavatta (2006) e Marise Ramos 

(2006). 

Ao mesmo tempo, a presente tese de doutorado pretende destacar ainda em 

seus estudos o recorte teórico de região, que se fundamenta na especificidade da 

reprodução do capital e nas formas que o processo de acumulação assume, na 

estrutura de classes, “(...) onde o econômico e o político se fusionam e assumem uma 

forma especial de aparecer no produto social e nos pressupostos da reposição” 

(OLIVEIRA, 1987, p 27). 

Desta forma, buscando uma abordagem que aprofunde as discussões sobre o 

papel do Estado brasileiro na oferta do ensino público optamos por Freitag (1984) e 

Romanelli (1988) que se utilizam de categorias aqui privilegiadas. 

Para abordar a eficácia e a confiabilidade dos Tribunais de Conta, a análise dos 

gastos das prefeituras e a própria discussão do conceito de Manutenção e 

Desenvolvimento do Ensino (MDE) presente na legislação, cito Davies, (2001), 

principalmente, na obra – o FUNDEF e as verbas da educação, que apresenta, entre 

outras contribuições, um manual de análise do orçamento da educação. 

Nas discussões sobre a educação e sociedade brasileira, nos inspiramos 

também no pensamento de Anísio Teixeira (1996), que analisa de forma contundente o 

drama da educação na sociedade brasileira, denunciando nossa incapacidade de 

cumprir a maior de todas as tarefas do projeto republicano: a escola pública para todos. 

Por outro lado, o processo de democratização das instituições não pode 

avançar sem uma gradativa ampliação do reconhecimento e da proteção dos direitos do 

homem, acima de cada Estado. Bobbio (1992), em quem nos baseamos para essa 

discussão, pode ser entendido como uma reflexão quase enciclopédica a esse respeito. 

O autor, operando numa confluência de disciplinas – Direito, Ciência Política, Filosofia e 

História das Idéias, reflete acerca das raízes históricas no estudo das formas presentes 

da política, considerando seu ritmo próprio, suas transformações e a dicotomia público-

privado. 

Ao mesmo tempo, vivemos um cotidiano marcado pelo consumo, a 
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multiplicação das coisas materiais produz um excesso de opções, que facilita a não 

vinculação afetiva. Tudo deve ser comprado para ser devorado, usado, desgarrado no 

mesmo instante, ritualisticamente, sem ilusão e sem sentimento. Ao repetir o ato de 

consumo, sem sedução, sem magia, sem véus, o “homem do prazer“, vive na solidão e 

na angústia do eterno presente.  

A sociedade dentro de tal enquadramento nos permite compreender com mais 

clareza, a lógica de – O Desafio e o Fardo do Tempo Histórico, no contexto da obra de 

Mészáros (2007). O objeto em análise neste livro, também serve de referência em 

nossos estudos, trata-se da categoria tempo histórico, em sua relação com o tempo de 

vida dos indivíduos. 

Em síntese, o estudo de caso sobre os três municípios da região serrana, 

intenciona utilizar como opção metodológica, não só o levantamento e o cruzamento de 

dados qualitativos e quantitativos, mas também a análise dos discursos dos autores 

envolvidos, que poderão apontar no horizonte, pistas que desvelem as contradições 

político-sociais que convivem no cotidiano das instituições escolares de meio rural, 

tendo em vista um processo histórico, culturalmente, caracterizado pela exclusão social. 
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1.  DESENVOLVIMENTO E FETICHE DO DISCURSO NEOLIBERAL E DA    
DEMOCRACIA 

 
 
Longe de ser o lugar onde todos os indivíduos se encontram livremente 
como vendedores e compradores de mercadorias, por séculos o mercado 
liberal tem sido o lugar da exclusão, da desumanização e até do terror. 

(Domenico Losurdo, 2006) 
 
 

1.1. A história como objeto e como método do conhecimento 
 
 

Desde aproximadamente o século V, na Grécia antiga, os filósofos pré-socráticos 

já discutiam e discordavam sobre o verdadeiro ser e de seu método de análise. Assim, 

para Parmênides (ser é, o não ser não é) o verdadeiro ser, o conceito da coisa, não 

muda, é atemporal, eterno, individual, completo. No entanto, para Heráclito (tudo flui), 

Deus é a razão que age pela interação dos opostos; o real está sempre mudando em 

função do inter-relacionamento das coisas.  

No primeiro contato com o objeto do conhecimento formamos a opinião (doxa) a 

partir do aspecto fenomênico da coisa. Só a partir da observação e do estudo e da 

interação dos opostos, nos aproximamos da epistême, a verdade, o conceito, a coisa 

em si. Sócrates, ao deslocar o projeto filosófico para o homem e suas relações sociais, 

transfere para a praça pública (Ágora) a sua discussão. A maiêutica parte de “sei que 

nada sei” e, através da eterna pergunta, busca o aperfeiçoamento do conceito. 

 Por outro lado, Platão ao aperfeiçoar a maiêutica socrática cria a sua “dialética”, 

que consiste numa contraposição de instituições sucessivas, onde cada uma delas 

aperfeiçoa a anterior, em diálogo, aproximando-se cada vez mais da essência que 

constitui a verdade absoluta (epistême). A respeito da Metafísica, ele coloca o mundo 

das idéias (o real) em contraposição ao mundo dos sentidos (o aparente), colocando 

assim a idéia de que a verdade partia da intuição que ia se depurando através da 

teoria, mas que existia fora do mundo natural, era eterna, imutável. 

 Aristóteles, embora discordando de Platão, reflete que a experiência sensível 

precede a idéia, em sua metafísica, ele assume uma base platônica e parmenídica ao 

admitir que o ser das coisas sensíveis não é o verdadeiro ser. A explicação do ser 

sensível se faz através da descoberta, por traz das coisas sensíveis, do intemporal e 
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eterno. 

Deste modo, Aristóteles atribui ao ser três conceitos básicos: substância- 

material da coisa relacionado com o quid (substantivo latino); essência – predicado da 

coisa, imprescindível para a coisa ser o que é; e acidente – predicados prescindíveis da 

coisa. A coisa vem a ser o que é porque a sua matéria recebe forma, é informada, uma 

forma que lhe dá sentido e finalidade. Seu método, a lógica, se divide em lógica formal, 

que estabelece a forma correta das operações do pensamento e lógica material que 

aplica as operações do pensamento a uma determinada disciplina (como a lógica 

matemática, por exemplo). Assim, o raciocínio é um tipo de operação discursiva do 

pensamento que consiste em encadear, logicamente, juízos e deles tirar uma 

conclusão. Por exemplo, todo homem é mortal- Sócrates é homem, logo, Sócrates é 

mortal.  

Mais de vinte séculos depois, surge na Europa, em contra posição à lógica 

aristotélica, a lógica dialética, desenvolvida inicialmente, por Hegel e, depois 

aprofundada pela visão de Marx.  

Ciavatta (2001), afirma que em geral, na produção do conhecimento científico, 

aceita-se que a explicação do método e o rigor na sua aplicação  conferem ao 

conhecimento obtido a qualidade de científico ou verdadeiro. É o caso das idéias pré-

existentes de Platão, dos princípios aristotélicos – tomistas, do “cogito ergo sunt” de 

Descartes, das categorias a priori de Kant.  

O alargamento das fronteiras das ciências e das novas formas do ser humano se 

relacionar com o mundo, levaram os pesquisadores à discussão do conhecimento 

científico verdadeiro e da sua complexidade. Segundo Kosik (1989), a categoria da 

totalidade é um dos conceitos centrais que distinguem a dialética da metafísica. A 

totalidade coloca-se em oposição ao empirismo, compreendendo a realidade, em suas 

íntimas leis e, a causalidade dos fenômenos e suas conexões internas. Portanto, o 

empirismo considera as manifestações fenomênicas sem chegar a atingir a 

compreensão dos processos evolutivos da realidade. Concordamos com Maria 

Ciavatta, ao afirmar que: 

 
Quando falamos em aproximação da realidade através da reconstrução histórica, duas 
questões preliminares estão postas: primeiro, recusamos todo dogmatismo e as 
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concepções evolucionistas da história; segundo, recusamos toda visão cética e 
fragmentada do mundo e o relativismo como ponto de partida (CIAVATTA, 2001, p.132). 
 

A autora propõe ainda, a busca das articulações e seus nexos e, os significados 

do real que levam à construção de totalidades sociais. Para Kosik (1987, p.34), a 

categoria totalidade atingiu no século XX, “ampla ressonância e notoriedade, mas ao 

mesmo tempo se viu exposta ao perigo de ser entendida unilateralmente ou de se 

transformar no seu oposto”. Observa-se um esvaziamento de seus sentidos, 

aprisionados em uma ótica, meramente metodológica, reduzida às afirmações: tudo 

está em conexão com tudo e o todo é maior que as partes. 

Na filosofia materialista a categoria totalidade concreta é, sobretudo e, em 

primeiro lugar, a resposta à pergunta: O que é realidade? E só em segundo lugar ela 

pode ser um principio epistemológico e uma exigência metodológica. 
 

As correntes idealistas do século XX liquidaram a tridimensionalidade da totalidade como 
princípio metodológico, reduzindo-a essencialmente a uma única dimensão à relação da 
parte com o todo e, sobretudo, desligaram radicalmente a totalidade (...) da concepção 
materialista da realidade como totalidade concreta. Com tal desligamento a totalidade 
como princípio metodológico perdeu a sua motivação e coerência, o que imediatamente 
conduziu à interpretação idealista e ao empobrecimento do seu conteúdo (KOSIK, 1987, 
p.34-5). 
 

 
Kosik desenvolve o conceito de totalidade concreta num “processo indivisível”, 

com momentos nos quais visa distribuir a pseudoconcreticidade presente no fenômeno, 

conhecer seu caráter histórico, o conteúdo objetivo e o seu significado, bem como sua 

função objetiva e seu lugar histórico. Para tanto desenvolve um movimento dialético, 

em espiral, que procede do todo para as partes e das partes para o todo, dos 

fenômenos para a essência e da essência para os fenômenos, da totalidade para as 

contradições e delas para a totalidade. 

No entanto, a totalidade concreta como conceito dialético, não se reduz a uma 

exigência metodológica, nem a uma simples norma metodológica durante a 

investigação. Também não se admite que - tudo esteja em conexão com tudo, como 

pensam os relativistas; nem que- o todo é mais que as partes, como defendiam os 

organicistas. Tampouco admite, como Popper, que seja o conjunto de todos os fatos, 

pois nesse caso seria uma mística. De fato, para Kosik, totalidade “significa um todo 

estruturado, dialético, no qual ou do qual um fato qualquer pode vir a ser racionalmente 



27 
 

compreendido”. 

Assim, em sua perspectiva, a “dialética da totalidade” não é um método que 

pretende, ingenuamente, conhecer todos os fatos, sem exceção, e oferecer um quadro 

“total” da realidade. Para ele, é uma teoria da realidade e do conhecimento que dela se 

tem como realidade. É a teoria da realidade como totalidade concreta. 

Kosik define a realidade como totalidade concreta que se transforma em 

estrutura significativa para cada fato ou conjunto de fatos,compreendendo sempre 

totalidade e concreticidade. A realidade como concreticidade é um todo com sua própria 

estrutura (não é caótica), um processo de desenvolvimento (é dialética) e é ontocriativo. 

Ao contrario de Hayek, do racionalismo e do empirismo, para quem a realidade é 

uma congérie, isto é, um acúmulo de fatos, cujo todo é incognoscível.  Kosik admite-a 

como um todo dialético e estruturado, e o seu conhecimento concreto é um processo de 

concretização que procede do todo para as partes e das partes ao todo. Tal processo 

de concretizar o pensado é um processo de correlações, no qual o movimento é 

recíproco e a partir do qual se atinge a concreticidade. O movimento existente em tal 

processo é em espiral, de mútua compenetração e elucidação dos conceitos, no qual a 

abstratividade dos aspectos é superada em uma correlação dialética quantitativa-

qualitativa, regressivo-progressiva. 

Logo, para Kosik, a compreensão da totalidade (realidade como um todo 

estruturado) significa que as partes se encontram em relação de interna interação e 

conexão entre si e com o todo, mas também que o todo não pode ser petrificado na 

abstração situada por cima das partes, visto que o todo se cria a si mesmo na interação 

das partes. 

No materialismo histórico-dialético a realidade social pode ser conhecida na sua 

concreticidade (totalidade), quando se descobre a natureza da realidade social, se 

elimina a pseudoconcreticidade, se conhece a realidade social, como unidade dialética 

de base e superestrutura e o homem como sujeito objetivo, histórico-social. A 

concepção revolucionária da sociedade e de homem implica em que o homem, no 

âmbito da totalidade, e na práxis histórico-objetiva seja considerado, sobretudo, como 

sujeito. Para os empiristas e existencialistas, ao contrário, o mundo está estraçalhado, 

fragmentado, não é mais uma totalidade. Só a realidade natural é a autentica realidade 
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(e é explicável). Para eles é a perspectiva subjetivista a única capaz de reordenar a 

totalidade, cuja tarefa compete ao sujeito transcendental 

A totalidade não é um todo já pronto. Ela se concretiza tanto no conteúdo como 

na criação do todo. Marx destacou seu caráter genético-dinâmico e seu sistema 

orgânico. Como sistema orgânico, isto é, como totalidade, consiste no submeter a si, 

todos os elementos da sociedade ou no criar órgãos que ainda lhe faltam. A realidade 

transforma-se em totalidade histórica e um momento de seu processo, de seu próprio 

desenvolvimento. 

Deste modo, para Kosik “a criação da totalidade como estrutura significativa é, 

portanto, ao mesmo tempo, um processo no qual se cria realmente o conteúdo objetivo 

e o significado de todos os seus fatores e partes”. Tal conexão recíproca entre fatores e 

partes inclui a dialética, do lógico e do histórico: a investigação lógica mostra onde 

começa o histórico e o histórico completa e pressupõe o lógico. 

Sobre a pergunta, “o que vem primeiro a totalidade ou as contradições?”, cabe 

saber que o problema é não separar uma da outra, pois tal ato elimina tanto a totalidade 

quanto as contradições, uma sem a outra é vazia ou mesmo arbitrária. 

Para os estruturalistas, a realidade surge da ação recíproca das combinações e 

estruturas autônomas. Nessa realidade, que Kosik denomina como má totalidade, a 

realidade social é instituída apenas sob a forma de objetos, o sujeito é reificado, 

fetichizado pelo movimento autônomo das estruturas. Na perspectiva estruturalista, a 

categoria da totalidade perde seu caráter dialético, na medida em que é entendida 

apenas, horizontalmente, desprezam suas dimensões genético-dinâmica e vertical 

(dialética de fenômeno e essência). 

Os fatos em uma primeira aproximação são partes estruturais do todo dialético, 

porém, somente são fatos, quando compreendidos como partes do todo dialético, 

apenas podendo ser compreensíveis, em seu contexto e no todo. Tal conceito é, pois, 

determinado pela concepção total da realidade, o significado objetivo está na riqueza e 

essencialidade com que aqueles fatos se completam e, ao mesmo tempo, refletem a 

realidade. 

Ao mesmo tempo, alguns acontecimentos depõem mais que outros, dependendo 

do método e da atitude subjetiva do cientista, de sua capacidade interrogativa. Há 
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métodos e tendências investigativas incapazes de ver nos fatos algo de importante, isto 

é, seu próprio conteúdo e significado objetivo. Um método é mais ou menos eficiente, 

segundo a maior ou menor riqueza da realidade que é capaz de descobrir, explicar e 

motivar. O método científico é o meio graças ao qual se pode decifrar os fatos, que, 

porém, não são transparentes em duplicidade. 

Deste modo, analisamos o fenômeno social como um fato histórico, momento de 

um determinado todo,com uma dupla função: define a si mesmo e define o todo. É ao 

mesmo tempo produtor e produto, é revelador e determinado, se dá um significado 

autentico e confere sentido a algo mais. Como fatos isolados, são abstrações 

separadas do todo de que não foram separados, diferenciados. 

A história real é a história da consciência humana, de como os homens tomaram 

consciência da contemporaneidade e das ações que vivenciaram, portanto, não é a 

história de como as ações se refletem na consciência humana. Um historiador que 

eliminasse a mentira e a falsidade, que nada tem a ver com a história, alteraria os 

diferentes sentidos e significados da própria história. 

 
No sentido marxiano, a totalidade é um conjunto de fatos articulados com o contexto de 
um objeto com suas múltiplas relações, ou ainda, um todo que se desenvolve e se cria 
como produção social do homem. Neste sentido, a dialética da totalidade é um princípio 
epistemológico e um método de produção do conhecimento (CIAVATTA, 2001, p.132). 
 

Marx explicita os elementos políticos e ideológicos da história ao concebê-los 

como processo da vida real do homem; a história como objeto e como método de 

conhecimento. Quanto a crítica à economia política, Marx (1985) discute a questão do 

método de análise: 

 
Parece que o melhor método seria começar pelo real e pelo concreto, que são a 
condição prévia e efetiva: assim, em economia política, por exemplo, começar - se- ia 
pela população, que é a base e o sujeito do ato social de produção como um todo. No 
entanto, numa observação atenta, percebemo-nos de que há aqui um erro. A população 
é uma abstração se desprezarmos, por exemplo, as classes de que se compõe. Por 
outro lado, essas classes são uma palavra vazia de sentido se ignorarmos os elementos 
em que repousam, por exemplo, o trabalho assalariado, o capital, etc. Estes supõem a 
troca, a divisão do trabalho, os preços, etc. O capital, por exemplo, sem o trabalho 
assalariado, sem o valor, sem o dinheiro, sem preço, etc., não é nada. Assim, se 
começássemos pela população, teríamos uma representação caótica do todo e através 
de uma determinação mais precisa, através de uma análise, chegaríamos a conceitos 
cada vez mais simples. Do conceito idealizado, passaríamos a abstrações cada vez mais 
tênues até atingirmos determinações mais simples. Chegando a este ponto, teríamos 
que voltar a fazer a viagem de modo inverso, até dar de novo com a população, mas 
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desta vez não como uma representação caótica de um todo, mas como uma rica 
totalidade de determinações e relações diversas (MARX,1985, p.116). 

 
Assim, apenas a concepção dialética do aspecto ontológico e gnosiológico das 

estruturas e dos sistemas nos permite chegar a uma posição realista e evitar os 

extremos do formalismo matemático e do ontologismo metafísico, via compreensão das 

formas de aproximação da realidade e da interrogação da relação sujeito-objeto. 

 

 

1.1.1. O presente como problema ou a chegada do neoliberalismo e a apropriação 
privada da tecnologia  

 

A crise do capitalismo do modelo keynesiano dos anos 1970 levou o Brasil e os 

demais países periféricos, a partir dos anos 1980, a inserir-se no novo processo 

econômico-social, conhecido como neoliberalismo. Trata-se de uma retomada dos 

princípios do liberalismo clássico com a respectiva correção e, a eliminação do Estado 

do Bem Estar Social (Welfare State). 

Cabe destacar que as inovações voltadas para a remoção de barreiras espaciais 

através do tempo, o incentivo para racionalizar a organização espacial em 

configurações de produção relacionadas eficientemente, com a criação de redes de 

circulação e de consumo, têm tido imensa significação na história do capitalismo.  

A partir dos anos 1980, viveu-se uma intensa fase de compressão do 

tempo/espaço que tem tido “impacto desorientado e disruptivo sobre as práticas 

político-econômicas, sobre o equilíbrio do poder de classe, bem como sobre a vida 

social e cultural” (HARVEY, 1994, p. 257).  

Ainda segundo Harvey (1994), a transição para a acumulação flexível foi feita em 

partes, por meio da rápida implantação de novas formas organizacionais e de novas 

tecnologias produtivas. Assim, sistemas aperfeiçoados de comunicação e de fluxo de 

informações, associados com racionalizações de técnicas de distribuição, possibilitaram 

a circulação de mercadorias no mercado a uma velocidade maior. Por outro lado, 

serviços e mercados financeiros também foram acelerados com a utilização do 

computador, da internet, do dinheiro de plástico e do alargamento do crédito pessoal. 

Para os trabalhadores, estes fatores significaram uma intensificação da 
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exploração e uma requalificação, no atendimento ás novas necessidades do trabalho. 

Uma importante tendência foi a passagem do consumo de bens para o consumo de 

serviços, tanto pessoais, comerciais, educacionais e de saúde, como também de 

diversão, lazer, espetáculos e eventos: 

Mas, o autor nos adverte que: 

 
No domínio da produção de mercadorias, o efeito primário foi a ênfase nos valores e 
virtudes da instantaneidade (...) e da descartabilidade (..). A dinâmica de uma sociedade 
do descarte (...) significa mais que jogar fora bens produzidos(...); significa também ser 
capaz de atirar fora, valores, estilos de vida, relacionamentos estáveis, apego a coisas, 
edifícios, lugares, pessoas e modos adquiridos de ser e agir (HARVEY, 1994, p.258). 
 

 
 Graças às impressionantes inovações tecnológicas, mormente na esfera da 

informática, mudam-se as relações industriais, “o estado da arte” da economia, o 

sistema, o processo do trabalho, e o gerenciamento da produção. 

 Marilena Chauí (2006, p. 332) acredita que: 

 
(...) a social-democracia, perfeitamente acoplada ao neoliberalismo, abandona a idéia de 
justiça social, cujo pressuposto é a igualdade econômica e social de condições, 
substituindo-a pela idéia de solidariedade comunitária e igualdade de oportunidades. 
Abandona a idéia de trabalho substituindo-a pela idéia de emprego e abandona a idéia 
de pleno emprego, substituindo-a pela idéia de eficiência e produtividade, que serão 
obtidas por meio da educação, com ênfase nas novas tecnologias apostando na 
mobilidade social e responsabilidade da família. 
 

 
 Torna-se importante assinalar que a política interna dos países é forçada a um 

ajuste econômico, que se reflete na queda dos salários reais, no crescimento da 

terceirização e conseqüentemente o aumento do desemprego estrutural, a estatização 

da divida externa e a elevação da taxa de juros. 

 Coutinho (2006) defende a tese de que o Brasil está diante de uma crise de um 

tipo de Estado burguês, que perdura no país desde a década de 30, a qual pode ser 

responsabilizada pela sua definitiva entrada no capitalismo, mas também pelos déficits 

de democracia e justiça social. O autor recorre a categorias gramscianas, dividindo a 

história da formação político-social brasileira em dois períodos: um que vai até os anos 

30, identificado com uma formação de tipo “oriental”, na qual “o Estado é tudo e a 

sociedade é primitiva e gelatinosa”.  

O segundo período teria início a partir do fim da ditadura militar nos anos 80, e 
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que corresponde a “uma sociedade gramsciana ocidental”. Após mais de 20 anos de 

ditadura, a sociedade brasileira e o Estado estabeleceram entre si uma “justa relação”. 

O Estado, entretanto, se preserva forte, talvez até em nível superior ao da “sociedade 

oriental”, mas ao lado de uma “sociedade civil forte e articulada que equilibra e controla 

a ação do Estado strictu senso”.  

Segundo o mesmo autor, existem “dois modelos principais de articulação da 

disputa política e das representações dos interesses por onde a sociedade brasileira 

pode caminhar”: o modelo norte-americano2 e o modelo europeu3. Não obstante haver 

possibilidade de desenvolver o modelo europeu, Coutinho (2006) afiança que a 

“proposta hegemônica da burguesia é precisamente de consolidar o nosso país, o que 

chamou de modelo norte-americano” (ibid., p. 192). Tal assertiva significa manutenção 

e ressignificação do velho corporativismo varguista, reforma sindical e sindicalismo de 

resultados, flexibilização das leis trabalhistas, redução da política a uma disputa 

eleitoral entre duas elites partidárias conservadoras, agendas políticas que afirmem a 

pequena política sem discutir o que é verdadeiramente importante para a população, e 

redução da economia aos seus limites técnicos (FMI e Banco Mundial). O que para 

Coutinho, significaria uma autêntica capitulação ao “fetichismo do mercado”. 

 Ao longo dos anos 90, por meio da legislação e das medidas pragmáticas, o 

governo passou a adotar políticas públicas que foram efetivando as diretrizes 

neoliberais, distanciando a educação como prática da mediação para a libertação, da 

emancipação e da construção da cidadania, em favor de uma visão funcionalista e 

economicista, com ênfase nos projetos de inclusão tecnológica: 
 
Essa forma atual de expressão histórica do capitalismo (...) produz um cenário 
existencial em que as referencias ético-políticas perdem sua força na orientação do 
comportamento das pessoas, trazendo descrédito e desqualificação para a educação 
(SEVERINO, 2006, p. 303).  

 
 

 Apesar da existência no Brasil de um discurso – não só oficial, mas na mídia e 

                                                 
2  O modelo norte-americano: “caracterizado pela presença de uma sociedade civil forte, bastante desenvolvida e 
articulada, mas onde a organização política e a representação de interesses se dão, respectivamente por meios de 
partidos frouxos, não programáticos e através de agrupamentos profissionais, estritamente corporativos” 
(COUTINHO, 2006, p.188). 
3  O modelo europeu: “caracterizado por uma estrutura partidária centrada em torno de partidos com base social 
razoavelmente homogênea e que defendem projetos sociais definidos e diversos entre si, com um sindicalismo 
classista que não se limita a organizar pequenos grupos profissionais, mas que busca agregar e representar o 
conjunto da classe trabalhadora” (COUTINHO, 2006, p.189). 
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na população em geral – muito elogioso e favorável à educação, como via do 

crescimento do individual e social, a prática real da sociedade política e das forças 

econômicas não corresponde ao conteúdo do seu discurso. Esse discurso ao invés de 

levar os sujeitos a entender-se no mundo mistifica-o, manipulando-o a produzir a ilusão 

da felicidade: “prosperidade prometida, mas, nunca realizada leva ao individualismo 

egoísta e narcisico, simulacro do sujeito autônomo e livre” (SEVERINO, 2006, p. 305). 

 Frigotto (2006) chama nossa atenção para dois aspectos dominantes na 

compreensão da ciência, da técnica e da tecnologia na sociedade atual, interligados, 

porém, igualmente equivocados. Um é o do “fetiche e do determinismo e da ciência, da 

técnica e da tecnologia tomados como forças autônomas das relações sociais de 

produção, de poder e de classe” (Ibid., p. 243). O outro é a visão de “sua pura 

negatividade em face da sua subordinação aos processos de exploração e alienação do 

trabalhador como força cada vez mais diretamente produtiva do metabolismo e da 

reprodução ampliada do capital” (Ibid, p. 244). 

 A idéia de sociedade pós-industrial e sociedade do conhecimento como 

principal representação do fetiche da ciência e da tecnologia, leva-nos a falsa noção da 

superação da sociedade de classes, esquecendo as novas formas organizativas da 

produção e, conduzindo à exclusão da imensa maioria dos seres humanos que não 

conseguem sequer satisfazer as suas necessidades primárias. Porém, não podemos 

esquecer que o conhecimento científico, técnico e tecnológico são partes inalienáveis 

de uma disputa hegemônica entre o capital e o trabalho. “O que lhes dá caráter 

destrutivo expropriador e alienador ou de emancipação humana, é o projeto societário 

ao qual se vinculam e dentre do qual se desenvolvem” (FRIGOTTO, 2006, p. 244-245). 

 

 

1.2. Democracia, cidadania e liberdade 
 
 
 A palavra democracia tem sua origem na palavra grega “demokratia” e significa 

governo do povo, ou seja, soberania da vontade popular no regime político baseado na 

distribuição equitativa do poder entre os poderes executivos, legislativo e judiciário. 

Uma de suas principais características é a liberdade do ato eleitoral, a divisão e o 
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controle dos poderes de tomada de decisão e execução.  

 O termo democracia é polêmico desde sua origem na Grécia antiga, 

aproximadamente, no século V antes de Cristo, seu sentido tem mudado ao longo dos 

anos, conforme o processo cultural e político dos povos.  

Segundo Ellen Wood (2003, p.177): 

 
O antigo conceito de democracia surgiu de uma experiência histórica que conferiu status 
civil único as classes subordinadas, criando, principalmente aquela formação sem 
precedentes, o cidadão camponês (...) Os principais marcos ao longo da estrada que 
leva à democracia antiga, tais como as reformas de Sólon e Clístenes, representam 
momentos fundamentais no processo de elevação do demos à condição de cidadania. 
 
 

 Platão em seu diálogo Protágoras, define a orientação sobre questões relativas 

à virtude, conhecimento e arte política, que seriam aprofundadas nas suas obras 

posteriores, principalmente, em A República.  

 A discussão entre o sofista Protágoras e Sócrates se desenvolve com relação à 

participação e a opinião de determinados segmentos da população – ferreiros ou 

sapateiros- em assuntos relativos ao governo da cidade. Se o assunto é, por exemplo, 

um projeto de construção, quem deve opinar são os arquitetos e construtores e, é 

assim que a assembléia se manifesta com relação a temas que consideram técnicos: 

 
Mas, quando se trata de debater algo relativo ao governo do país, o homem que se 
levanta para dar conselhos pode ser um construtor ou mesmo um ferreiro ou sapateiro, 
mercador ou armador, rico ou pobre, nascido ou não de boa família (PLATÃO apud 
WOOD, 2003, p. 168). 
 
 

 
Assim, questões epistemológicas e éticas fundamentais que formam a base da 

filosofia grega, estão situadas num contexto eminentemente político, relacionado à 

prática de aceitar, democraticamente, a opinião de um ferreiro ou sapateiro em 

questões políticas. Mais tarde, Platão constrói em O Político e em A República ,seu 

conceito de virtude política em relação às artes práticas. Mas, agora, a ênfase não recai 

na universalidade de transmissão orgânica do conhecimento de uma geração a outra, 

mas sobre a competência e exclusividade: 

 
Assim como os melhores sapatos são feitos por um sapateiro especialista, também a 
arte da política deveria ser praticada apenas por quem nelas se especializa. Não deve 
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haver sapateiros e ferreiros na assembléia. A essência da justiça do estado é o principio 
de que o sapateiro deve se ater a sua forma (WOOD, 2003, p. 167). 

 
 A divisão de trabalho entre governantes e produtores, difundida em A 

República, é também a essência da teoria política de Platão. A oposição hierárquica 

entre os mundos sensível e inteligível e,entre as formas de conhecimento, foi criada por 

Platão com base na divisão social do trabalho que exclui da política o produtor. 

 Outra história que se origina não na democracia ateniense, mas no feudalismo 

e que culmina no capitalismo liberal, marca a ascensão das classes proprietárias: 
 
Neste caso, não se trata de camponeses que se libertam da dominação política de seus 
senhores, mas da afirmação pelos próprios senhores de sua independência em relação 
as reivindicações da monarquia. É esta a origem dos princípios constitucionais 
modernos, das idéias de governo limitada, da separação de poderes, etc, princípios que 
deslocaram as implicações do “governo pelo demos” – com equilíbrio de poder entre 
ricos e pobres – como critério central da democracia. Se o cidadão camponês é a figura 
mais representativa do primeiro drama histórico, a do segundo é o barão feudal e o 
aristocrata Whig (WOOD, 2003, p. 177). 
 

 
Deste modo, se o conceito constitutivo da democracia antiga é a cidadania, o 

princípio fundamental do feudalismo europeu e que culmina no capitalismo liberal, é o 

senhorio. A eleutheria, a liberdade, possível em Atenas, era a liberdade do demos em 

relação ao senhorio. Entretanto,  

 
A Magna Carta, ao contrario, não foi um documento de um demos livre, mas, dos 
próprios senhores que afirmaram privilégios feudais e a liberdade da aristocracia. Tanto 
quanto a Coroa quanto a multidão popular, assim como a Liberdade de 1688 
representou o privilegio dos senhores proprietários de dispor como quisessem de seus 
servos (WOOD, 2003, p. 177). 
 

 
Logo, o poder da aristocracia feudal e a fragmentação do poder do soberano, 

constituem a base do modelo europeu, acabando por originar uma nova espécie de 

poder limitado do Estado. A partir do denominados princípios constitucionais modernos, 

tais como, a representação e as liberdades civis,se configura a gênese das idéias 

liberais.Por outro lado, o reverso da aristocracia feudal era um campesinato 

dependente,que  se manteve  subordinado, politicamente,ás classes produtoras. 

 Na Inglaterra, a nação política se corporificou no Parlamento e a anuência do 

Parlamento deveria ser entendida como anuência de todos (Sir Thomas Smith, Apud 

WOOD, 2003, p. 178). Um homem era considerado presente no Parlamento mesmo 

que não tivesse direito de eleger o seu representante. Até hoje na Inglaterra a política 
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se baseia em um Parlamento soberano: 

 
De fato quanto mais inclusivo se torna o termo povo mais as ideologias políticas 
dominantes – dos conservadores à corrente principal do trabalhismo – insistiam na 
despolitização do mundo fora do parlamento e na deslegitimação da política extra-
parlamentar (Ibid., p. 178). 
 

 
 No pensamento do Republicanismo Clássico, a cidadania ativa seria reservada 

para os homens proprietários e deveria excluir não apenas as mulheres, mas também 

os homens que, segundo James Harrington, “não tivessem com que viver por si só”. 

Aos poucos, a propriedade fundiária na Inglaterra foi assumindo uma forma capitalista, 

em que o poder econômico foi adquirindo independência do jurídico e do político e a 

riqueza dependia do aperfeiçoamento da propriedade, do seu uso produtivo, sujeito às 

leis do mercado competitivo. A separação do indivíduo das instituições e identidades 

corporativas começou muito cedo e, a ascensão do capitalismo, foi marcada pelo 

desligamento crescente dos indivíduos das obrigações e identidades corporativas, 

normativas e comunitárias. 

 Outro status social que mantém um estrito relacionamento com a democracia, a 

cidadania, e principalmente com a liberdade é a escravidão. O estatuto da escravidão é 

anterior a Grécia clássica e, as cidades gregas não inovaram em nada acerca, do 

trabalho não livre ou, da relação que havia no mundo antigo da relação escravo-senhor. 

A divisão entre as classes apropriadoras e produtoras “correspondia de forma mais ou 

menos transparente a divisão entre uma comunidade juridicamente definida de homens 

livres, especialmente os cidadãos e uma classe trabalhadora de escravos submissos” 

(WOOD, 2003, p. 158). 

 De certa forma, podemos considerar que a existência do trabalho escravo, 

liberava o senhor para se ocupar com a política, com os problemas da comunidade e 

com a Filosofia. A escravidão e o trabalho livre foram uma característica fundamental da 

sociedade ateniense e isso nos ajuda a compreender várias outras características da 

vida cultural, social, política e econômica da democracia. É interessante notar que se de 

um lado, o crescimento da escravidão em Atenas estava associado à liberação do 

camponês e do artesão ateniense, por outro e mais tarde, a crise da escravidão no 

Império Romano, foi acompanhada pela dependência crescente dos camponeses. “Nos 
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dois casos a escravidão se reduz à medida que declina a condição civil do 

campesinato” (Ibid., p. 161). 

 Séculos mais tarde a escravidão volta a ter um papel importante nas economias 

ocidentais, mas, neste caso ela se insere num contexto muito diferente.  

 O liberalismo, cuja tradição de pensamento coloca no centro de suas 

preocupações a liberdade do cidadão, tem também como premissa a inviolabilidade da 

propriedade particular e a soberania do livre mercado. No entanto,considerando o 

escravo como mercadoria e propriedade do senhor, vários políticos, pensadores e 

nações liberais defenderam a escravidão e, o próprio tráfico de escravos, como bem 

positivo e natural, ao qual a civilização nunca poderia renunciar.  

 A Holanda, primeiro país a entrar no caminho do liberalismo é quem revela um 

apego especial ao estatuto da escravidão. As Províncias Unidas, derivadas das lutas 

contra a Espanha de Felipe II, estabeleceram um ordenamento tipo liberal, um século 

antes da Inglaterra. Na sua estrutura de poder, quem dominava era uma oligarquia 

burguesa que rompeu definitivamente com a aristocracia da terra. Foram esses 

burgueses iluminados e liberais, que se lançaram particularmente no comércio negreiro 

(LOSURDO, 2006). Em 1791, os Estados Gerais declararam que o comércio de negros 

era essencial para o desenvolvimento das colônias. 

 Na Inglaterra liberal, Francis Hutcheson, um filósofo moral (é o “inesquecível” 

mestre de Adam Smith), apesar de manifestar críticas e reservas em relação à 

escravidão a que estavam submetidos os negros, sublinha que “pode ser uma punição 

útil para aqueles vagabundos preguiçosos, que mesmo depois de terem sido 

justamente advertidos e submetidos a servidão temporária, não conseguem sustentar a 

si próprios e as suas famílias com um trabalho útil” (HUTCHESON apud LOSURDO, 

2006, p. 18). 

A colonização da Irlanda, com todos os seus horrores é um modelo da sucessiva 

colonização da América do Norte. Se o Império britânico arrasa em primeiro lugar os 

irlandeses e os negros, índios e negros são as vítimas principais do expansionismo 

territorial e comercial, inicialmente das colônias inglesas na América e depois nos 

Estados Unidos (nação). Paralelamente, repetindo o mesmo refrão liberal, os Estados 

Unidos também se caracterizaram pelo quadro de extermínio e desapropriação contra 
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os índios e, da escravidão contra os negros.  

A Inglaterra e, suas treze colônias, futuramente, os Estados Unidos da América, 

ao longo de um século e meio antes da Revolução Americana, se constituem em uma 

realidade estatal, ancorada numa mesma concepção política. O que se observa é que 

nos dois lados do Atlântico, os ingleses se sentiam orgulhosos de seu ordenamento 

político e uma constituição cujo objetivo primordial era a liberdade política. Durante a 

Guerra dos Sete Anos, os colonos britânicos na América interpretaram-na como a luta 

dos promotores da liberdade no mundo, contra uma França cruel e opressora, 

despótica no plano religioso e político. Mas, obviamente, a liberdade aqui enaltecida e 

seu oposto a escravidão, são a liberdade (ou escravidão) em relação ao monarca 

absoluto, e à aristocracia senhorial. A outra, a que algema os negros, não tem peso 

nenhum nos discursos registrados naqueles anos. 

 Porém, quando se torna irreversível a Guerra Civil e a Revolução Americana, o 

quadro muda sensivelmente: cada uma das partes em luta acusa a outra de querer 

reintroduzir o despotismo, a escravidão política e práticas escravagistas alheias á 

ideologia proclamada. A novidade consiste na onda de acusações agora sobre a outra 

escravidão, aquela que ambos haviam removido do discurso, como elemento incômodo 

de sua orgulhosa autoconsciência. 

 Enfim, esta troca de acusações entre colonos rebeldes e a ex- pátria mãe, dois 

pontos de uma mesma ideologia que se vangloriava de ser o partido da liberdade, 

mostrava a cada réplica, a sua desmistificação4. 

 Numa referência comparada dos textos e dos autores, nos quais encontram 

expressão e consagração teórica as três Revoluções Liberais da Holanda, Inglaterra e 

Estados Unidos, Losurdo levanta as diferentes nuances no trato das questões raciais e 

da privação da liberdade. São eles: Hugo Grotius, sobre a revolta contra o absolutismo 

de Felipe II, escreve dois de seus livros mais importantes (Annales et histoire de rebus 

Belgicis e de Antiquitate Republicae Batavicae); Locke, representante intelectual da 

Revolução Gloriosa na Inglaterra (Dois Tratados sobre o Governo), e, os chamados 

pais fundadores, da Terceira Revolução Liberal  e da fundação dos Estados Unidos- 

George Washington e outros (Declaração de Independência de 1787). 
                                                 
4 Embora não seja nossa intenção nesse texto desenvolver e aprofundar esta discussão, recomendados consultar 
LOSURDO, Domenico. Contra História do Liberalismo, 2006. 
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 O que se observa nas análises empreendidas é que o trato do instituto da 

escravidão é teorizado e, considerado legítimo nos três casos. O que ocorre é uma 

diferença de nuances: Grotius afirma categoricamente, Locke confirma nas dobras do 

discurso, assim como, nas reticências e utilização de sinônimos velados, a forma 

utilizada nos documentos na fundação dos Estados Unidos. 

 Tal não ocorre com relação aos índios; tanto Grotius, como Locke e George 

Washington, referem-se a eles como bestas selvagens. Apenas a Declaração de 

Independência, que se dirige à opinião pública internacional, usa maior cautela verbal. 

Logo, nas três revoluções liberais- reivindicação da liberdade, justificação da escravidão 

e aniquilação dos “povos bárbaros” coincidem. Pelos fatos acima mencionados, 

percebe-se que os países protagonistas das Revoluções Liberais são os que também 

participam de dois capítulos trágicos da História Moderna e Contemporânea: a 

escravidão e a aniquilação dos povos considerados bárbaros. E como conseguem 

conviver com tal contradição? 

No processo do conhecimento o modo mais fácil de enganar a si mesmo e aos 

outros é pressupor algo notório e aceitá-lo como tal (HEGEL apud LOSURDO, 2006, p. 

39). Ao mesmo tempo, a celebração de uma liberdade de tendência republicana se 

entrelaça com a legitimação do estatuto da escravidão. De um lado, os patriotas 

ingleses contrários à Secessão ironizam a respeito das reivindicações libertárias, 

defendidas pelos proprietários de escravos americanos e, de outro, os colonos rebeldes 

reagem ressaltando o envolvimento maciço e as responsabilidades privilegiadas da 

Coroa inglesa no tráfico e no comércio de escravos. 

 Mais tarde, com a deslegitimação do instituto da escravidão, as interdições 

lingüísticas e eufemismos eram usados para encobrir expressões que poderiam resultar 

odiosas ao ouvidos de seus críticos. Comentando sobre uma citação de Hanna Arendt, 

Losurdo afirma que em última análise, ela identifica-se com o ponto de vista dos 

colonos rebeldes que mantinham uma representação de campeões da liberdade, 

ocultando o fato macroscópico da escravidão mediante engenhosos eufemismos. 

 Adiante, Losurdo cita Montaigne, numa reflexão autocrítica sobre a expansão 

colonial do ocidente, em relação às populações extra-européias, afirmando que: 
 

Nestas não há nada de bárbaro e selvagem; o fato é que cada um chama de bárbaro o 
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que não existe nos seus costumes. Assume como modelo o próprio país: aqui temos 
sempre a religião perfeita, o governo perfeito, o uso perfeito e pleno de qualquer coisa 
(MONTAIGNE apud LOSURDO, 2006, p. 211). 
 

 
 Cabe aqui uma pergunta: o que se deve acreditar no liberalismo? Na sua 

retórica de defesa da liberdade ou na sua prática que, utilizando-se de diversos 

argumentos falaciosos, oprime e escraviza para a obtenção de maiores lucros em 

obediência às leis do mercado? 

 Já nos acostumamos tanto à fórmula da democracia representativa que 

tendemos a esquecer a novidade da idéia americana. Segundo Ellen Wood, pelo 

menos na sua forma federativa, significou a antítese do auto governo democrático: o 

não exercício do poder político, mas a renúncia a este poder;  sua transferência  a 

outros e sua alienação: “Os americanos então, apesar de não terem inventado a 

representação, podem receber o crédito pelo estabelecimento de uma idéia constitutiva 

essencial da democracia moderna: a identificação desta com a alienação do poder” 

(WOOD, 2003, p. 187-188). 

Por outro lado, a idéia de pais fundadores, não somente inculca tal 

representação como uma forma de distanciar o povo da política, mas utiliza-se de 

argumentos semelhantes aos de Platão, ao se referir à participação dos sapateiros. A 

democracia representativa tal como uma das misturas de Aristóteles é a democracia 

civilizada com um toque de oligarquia (WOOD, 2003, p. 188)5. 

 Carlos Nelson Coutinho (2002) também sintetiza as disputas que existiam e 

existem em torno do conceito de democracia. Segundo ele, houve épocas na História 

nas quais o liberalismo se opunha à democracia e “somente no século XX, a partir dos 

anos 30 é que o liberalismo assume a bandeira da democracia, mas, reduzindo-a, 

minimizando-a, empobrecendo suas determinações, concebendo-a de modo 

claramente redutivo” (Ibid., p. 11). 

 Segundo o mesmo autor os primeiros pensadores liberais do século XVII e em 

especial John Locke, não discutem a questão democrática por que esta ainda não 

circulava na época histórica em que viveram. Mas, no século XVIII, Jean Jacques 

                                                 
5 “Aristóteles, ao declinar a forma como se poderia construir uma constituição “mista” com elementos dos principais 
tipos constitucionais, como oligarquia ou democracia, sugere inclusão da eleição como característica oligárquica. Era 
oligárquica porque tendia a favorecer os gnorimoi, os notáveis, os ricos e bem nascidos, que talvez fossem menos 
simpáticos à democracia” (WOOD, p. 187, 2003) 
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Rousseau, faz não só uma critica da sociedade existente, como elabora uma proposta 

de sociedade alternativa, profundamente democrática e popular, também assinalando 

os limites ideológicos do liberalismo. Entretanto, lembramos que “O Contrato Social”, 

não trata de alterar as bases econômicas da sociedade capitalista. 

 Mais tarde, com os primeiros pensadores comunistas e socialistas, os conceitos 

de democracia, cidadania, alienação e participação popular foram aprofundados e até 

mesmo postos em prática, como na experiência da Comuna de Paris.6  

Particularmente, o surgimento do movimento socialista no inicio do século XX, 

com a transformação do povo em ator político e, especificamente, na exaltação da 

classe operária, obrigou o pensamento liberal a dar uma resposta e a confrontar-se com 

essa ascensão do pensamento democrático. Os primeiros regimes liberais eram sem 

dúvida, regimes oligárquicos, elitistas de participação restrita, seguindo o modelo inglês, 

como um signo emblemático dos séculos XVIII e XIX: “(...) votavam um número muito 

pequeno de pessoas, somente os que eram chamados, na época, de “cidadãos ativos”, 

ou seja, os que dispunham de propriedades ou que pagavam determinado montante de 

impostos” (COUTINHO, 2002, p. 15). 

Kant, brilhante pensador liberal, dizia que só deveria ter direito de voto quem 

tivesse independência de juízo; as mulheres não tinham essa independência por que 

dependiam dos maridos e, ou dos pais. Da mesma forma, os trabalhadores 

assalariados, porque dependiam do patrão. Assim o liberalismo defendeu fortemente a 

idéia do sufrágio restrito, e os Estados e regimes liberais aplicavam-no na prática. A 

conquista do sufrágio universal é uma vitória da democracia contra o liberalismo. O 

primeiro movimento operário de massa, que aconteceu na Inglaterra no início do século 

                                                 
6 Em 18 de abril de 1870, os trabalhadores se levantaram em Paris, obrigando a retirada do governo para Versailles; 
fizeram-se as eleições para os cargos da administração e em 28 de março de 1870, a Comuna foi proclamada como 
forma de organização da sociedade em Paris, constituída pela classe trabalhadora. Foi abolida a política de 
moralidade e o serviço militar foi substituído pela Guarda Nacional, a única força armada que podia recrutar de 
acordo com a necessidade de todos os cidadãos úteis. Suspendeu-se o pagamento dos aluguéis e a vigência dos 
penhores. Foram confirmados os estrangeiros em seus cargos eleitos democraticamente, em nome da bandeira 
internacional da comuna. Fixou-se um salário máximo para todos os funcionários da comuna e ampliou-se a 
separação entre Igreja e Estado, sendo eliminado das escolas os símbolos religiosos. A Guarda Nacional acabou 
com a guilhotina e procedeu-se à abertura das fábricas fechadas pelos patrões que abandonaram Paris, através da 
participação cooperativa dos operários. Mas o cerco a Paris se tornou completo com a utilização inclusive, da 
Questão Prussiana” e, em 28 de janeiro de 1871, a comuna capitulou pela fome. Mas a concepção básica da 
comuna era: Um Governo dos produtores, superando a anarquia da produção capitalista e introduzindo a produção 
cooperativa através da qual se transforma os meios de produção, a terra e o capital, que hoje são fundamentalmente 
meios de escravização e de exploração do trabalho,  simples instrumentos de trabalho livre e associado (MARX, 
1985). 
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XIX, o movimento cartista, tinha duas reivindicações: a fixação legal da jornada de 

trabalho e o sufrágio universal. Este só foi obtido na Inglaterra, para todos os homens e 

mulheres, em 1918, no Brasil em 1933, e na Itália em 1946: 

 
A partir dessa assimilação de novos direitos, impostos pela luta dos subalternos, 
podemos dizer que boa parte dos Estados existentes no mundo de hoje, tem a forma de 
regimes liberal-democráticos, na medida que incorporaram alguns direitos – como o 
sufrágio universal, a livre organização não só sindical mas partidária etc -, que são 
demandas não originariamente liberais, mas de natureza democrática. O liberalismo viu-
se, portanto, diante de uma tarefa não só teórica como prática, que consistia no 
seguinte: como controlar esse avanço democrático e submete-lo a lógica da reprodução 
capitalista? (COUTINHO, 2002, p. 16). 
 

 
 Citando George Lukács, Coutinho (Ibid.) diz que democracia deve ser entendida 

como um processo e não como um estado e, portanto, acha mais adequado falar em 

democratização, já que o que tem valor universal é o processo que se expressa numa 

crescente socialização da participação política. 

 Mas, esse processo de crescente democratização, de socialização da política 

choca-se com a apropriação privada dos mecanismos de poder. Neste sentido, a 

democratização só se realiza plenamente através da superação da ordem capitalista, 

com a construção de uma nova ordem social, de uma nova ordem social socialista. 

 Paradoxalmente, tanto o fascismo quanto o nazismo foram regimes 

reacionários que se basearam na organização das massas. Em ambos os casos, o 

movimento fascista buscou organizar a sociedade civil, criou sindicatos fascistas, criou 

o partido fascista e conquistou considerável hegemonia na sociedade civil antes de se 

apoderar do aparelho do Estado. Em seguida, suprimiu as regras do jogo e 

fascistizaram o Estado, valendo-se de grupos armados próprios, tolerados pelos 

tradicionais aparelhos repressivos.  

Ainda segundo Coutinho, a expressão organização da cultura tem um forte 

vínculo com o conceito de sociedade civil, que é um conceito central na obra de 

Gramsci. Decorrente do desenvolvimento capitalista surge uma esfera social nova, 

dotada de funções relativamente autônomas e especificas que Gramsci vai chamar de 

“sociedade civil”, introduzindo uma nova categoria com relação a Marx e Engels, para 

os quais a expressão é sinônimo de relações de produção econômica. Gramsci ressalta 

alguns aspectos em Hegel, que introduziria na sociedade civil as corporações, isto é, 
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associações político-econômicas que podem ser vistas como precursoras dos 

sindicatos atuais. 

Nas formações sociais que Gramsci chama de ocidentais, em contraste com as 

orientais, o Estado não se limita mais aos institutos de dominação direta e aos 

mecanismos de dominação. Gramsci chama ora de Estado em sentido restrito, ora de 

sociedade política o que ele identifica com o governo, com a burocracia executiva, com 

os organismos repressivos em geral.E o que especifica como “sociedade civil” é o fato 

que através dela, ocorrem relações sociais de direção ideológica, de hegemonia que 

completam de certa forma, a dominação estatal, a coerção, o consenso dos 

dominados,em contradição com as forças que lutam para destruir a velha dominação 

(COUTINHO, 2000, p. 16). 

Com as revoluções democrático-burguesa e, com o triunfo do liberalismo, surge 

um fato novo: a laicização do Estado. As instâncias ideológicas de legitimação passam 

a ter um cunho “privado”, em relação ao “público”. 

 
Criam-se assim, enquanto portadores materiais dessas visões de mundo, o que Gramsci 
chama de aparelhos privados de hegemonia. Por um lado aparelhos ideológicos de 
Estado (como as Igrejas e as universidades) tornam-se autônomos, passam a fazer 
parte da sociedade civil; e por outro lado, com a própria intensificação das lutas sociais, 
criam-se novas organizações, novos institutos também autônomos do Estado – os 
sindicatos, os partidos de massa, os jornais de opinião etc – os quais, embora possam 
ter como objetivo a defesa de interesses particulares privados, tornam-se também 
portadores de cultura, de ideologias (COUTINHO, 2000, p. 18). 
 

 
 Assim, a sociedade civil tem a função de garantir ou contestar a legitimidade da 

formação social do Estado, o qual não tem mais legitimidade em si mesmo. Por outro 

lado, ela tem uma materialidade social própria: apresenta-se como um conjunto de 

organismos ou de objetivações sociais do Estado scrictu-sensu; entre o Estado e os 

indivíduos no mundo da produção, surge uma esfera diversificada de sujeitos coletivos. 

É esta esfera intermediária que representa o conceito de sociedade civil, o campo dos 

aparelhos privados de hegemonia, a luta pela direção político-ideológica.  

Numa formação social de tipo “ocidental”, segundo Gramsci, a organização da 

cultura já não é algo subordinado ao Estado, mas resulta da própria complexidade e 

pluralidade da sociedade civil. Desta forma, os intelectuais já não estão mais ligados ao 

Estado ou aos seus aparelhos ideológicos. A noção gramsciana de intelectual orgânico 
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é fundamental: com a ascensão da sociedade civil e sua organização cultural, os 

intelectuais passam a se ligar, predominantemente, as suas classes de origem ou 

adoção, e por meio delas à sociedade, através da mediação dos aparelhos privados de 

hegemonia (COUTINHO, 2000, p. 19). 

A “organização da cultura” representa, então o sistema de instituições da 

sociedade civil, cuja função é concretizar o papel da cultura na reprodução ou, na 

transformação da sociedade como um todo. 

No mesmo raciocínio, um momento básico para a organização da cultura é o da 

fundação dos sistemas de ensino, que deixam de ser uma simples instância direta de 

legitimação do poder para tornar-se um campo de luta entre as várias concepções 

político-ideológicas. Assim, não pode haver sociedade civil autônoma e pluralista, sem 

uma rede de organizações culturais e da mesma forma não pode haver organização 

cultural sem uma sociedade civil fortalecida. 

 

1.2.1. Brasil: sociedade de capitalismo dependente e de democracia restrita 
 

A propriedade privada dos meios e instrumentos de produção pela classe 

detentora do capital e a decorrente exploração daqueles que dependem da venda de 

sua força de trabalho é uma característica comum do capitalismo em todo o mundo. 

Entretanto, o processo histórico de cada país vai definir o seu grau de violência e 

exploração.  

Como sabemos, o Brasil se caracteriza por uma sociedade marcada pela 

herança de colonização e pelo longo processo escravocrata. Dentre os primeiros 

pensadores a desenvolver uma abordagem crítica sobre a nossa formação cultural, 

social, econômica e política, estão Sérgio Buarque de Holanda e Caio Prado Jr. 

 Holanda (1985), em Raízes do Brasil, publicado pela primeira vez em 1936, nos 

revela traços profundos de nossa herança cultural expressa na figura do “aventureiro” e, 

principalmente, do “homem cordial” com a sua aversão à impessoalidade e seus 

reflexos no plano político.  

Caio Prado Jr. (1966) foi o primeiro intelectual que se valendo do método 

materialista histórico como forma de análise e captação do real, buscou revelar no 
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plano das relações econômicas três problemas que reforçam a nossa formação social 

impedindo mudanças estruturais. O primeiro é o “mimetismo” na análise de nossa 

realidade histórica, que se caracteriza por uma colonização intelectual. O segundo é o 

crescente endividamento externo e a forma de tratá-lo pelos setores dominantes de 

nossa sociedade. O último é a enorme assimetria entre o poder do capital e do trabalho, 

que caracteriza um dos maiores níveis de exploração da força de trabalho no mundo.   

Celso Furtado (1966, 1982, 1992), o pesquisador que mais publicou sobre a 

formação econômica social brasileira e sobre a especificidade do nosso 

desenvolvimento, afirma que o subdesenvolvimento não é uma etapa do 

desenvolvimento, mas uma forma específica de construção de nossa sociedade. 

Segundo ele, o dilema da sociedade brasileira é optar entre a construção de uma nação 

onde os brasileiros possam produzir dignamente sua existência, ou a permanência num 

projeto que aprofunda a nossa dependência aos grandes interesses dos centros 

hegemônicos do capitalismo mundial. É neste “modelo brasileiro” de capitalismo 

modernizador e dependente que o país vem se repetindo no passado e no presente.  

O conceito de capitalismo dependente, desenvolvido por Florestan Fernandes 

(1968, 1973), evidencia um projeto societário que combina elevada concentração de 

riqueza e capital e de desigualdade. A aliança dependente e subordinada da burguesia 

brasileira com os centros hegemônicos do capital tem como resultado a combinação de 

nichos de alta tecnologia, elevadíssimos ganhos de capital, super exploração dos 

trabalhadores, e, uma concentração de miséria e de supressão de direitos elementares 

a grande maioria.  

 
Florestan conceitua o capitalismo dependente, como uma situação específica, que só 
pode ser caracterizada através de uma economia de mercado capitalista duplamente 
polarizada, destituída de alta suficiência e possuidora, no máximo, de uma autonomia 
limitada... Nos planos da estrutura, funcionamento e diferenciação do sistema 
econômico, a dupla polarização do mercado suscita uma realidade nova e inconfundível. 
Trata-se de uma economia de mercado capitalista constituída para operar 
estruturalmente e dinamicamente: como uma entidade subsidiária e dependente, ao 
nível das aplicações reprodutivas do excedente econômico das sociedades 
desenvolvidas; e como entidade tributária, ao nível do ciclo de apropriação capitalista 
internacional, no qual ele aparece como uma fonte de incrementação ou multiplicação do 
excedente econômico das economias capitalistas hegemônicas (FERNANDES apud 
LEHER, 1998, p. 95). 

 

Neste contexto, é que foram sendo desenhadas conjunturas que Octávio Ianni 

(1977) define através da metáfora do pêndulo. Um mecanismo de forças que oscila 
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entre a construção de um país autônomo relacionado com o mundo, com soberania 

nacional, com reformas estruturais que criem um forte mercado interno, e melhor 

distribuição de renda, e um outro projeto de dependência externa. 

O Brasil, na época colonial é uma sociedade pré-capitalista, ainda que articulada 

com o capitalismo através do mercado mundial com uma completa inexistência de uma 

sociedade civil. Não havia parlamento, partidos políticos, nem um sistema de educação 

além das escolas de catequese, e não tinham sequer o direito de imprimir jornais ou 

livros. Os intelectuais eram diretamente ligados à administração colonial, ou então à 

Igreja que também, na época, era um aparelho ideológico ligado ao Estado colonialista. 

A independência, uma manobra “pelo alto” também não alterou substancialmente 

o quadro. Entretanto, surgiu a necessidade da existência de uma camada de 

intelectuais capaz de servir ao novo Estado, o que conduziu à criação de instituições de 

ensino superior no próprio país além da necessidade de criar os primeiros rudimentos 

de um sistema de organização da cultura: publicam-se jornais, editam-se livros, 

montam-se peças de teatro, etc. 

 Mas a escravidão cria um grande vazio entre as duas classes fundamentais da 

sociedade brasileira. De um lado os escravos desorganizados não podem absorver os 

intelectuais como seus orgânicos e de outro, os latifundiários escravocratas que 

precisam deles, apenas como mão de obra qualificada para implementação da 

administração do Estado que controlavam. 

 Em tal atmosfera, era difícil para o intelectual encontrar o caminho 

independente, a sua autonomia. O parlamento, eleito por uma minoria de proprietários 

não podia ser considerado uma entidade autônoma. A cooptação assume o traço do 

favor pessoal, ligando-se a alguém poderoso, a um proprietário influente, enquanto o 

intelectual era agraciado com empregos, etc.: 

 
Ser intelectual era ser ocioso; precisamente na possibilidade de desfrutar desse ócio é 
que residia o traço da distinção, o status superior do intelectual. E esse status, ao 
mesmo tempo em que servia de disfarce para a posição independente do intelectual, 
acentuava o caráter ornamental da cultura dominante da época (COUTINHO, 2000, 
p.24). 

 
Não se deve esquecer, entretanto, a postura e o papel de alguns intelectuais que 

discutiam questões nacionais como o fim da escravidão e as idéias republicanas e que 
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foram importantíssimas para a formação de opinião. Mas da mesma forma a primeira 

República, como na independência, foi fruto da mudança pelo alto, um pouco mais que 

um golpe militar e não houve participação das grandes massas populares. Na sua 

proclamação, o parlamento continuou a ser um mero apêndice do executivo, e os 

partidos estavam a serviço de alguns coronéis envolvidos na política. Logo, a vida 

intelectual continuou restrita a poucos setores das camadas médias, em grande parte, 

uma “cultura ornamental”. 

 A partir dos anos 1920, a sociedade brasileira vai se tornando mais complexa e 

o capitalismo vai se tornando o modo de produção dominante. Com a abolição, a vida 

no campo começa a se tornar mais próxima das estruturas de uma sociedade 

capitalista, ainda que uma mudança pela “via prussiana”7 , continue mantendo-a 

atrasada e fortemente marcada por heranças culturais do latifúndio do século XIX. Mas 

nas grandes cidades começa a surgir uma classe operária formada por semi-artesãos 

vindos notadamente das imigrações do fim do século anterior que com os primeiros 

esboços da industrialização, criam um bloco contestatório que põe em discussão o 

modo elitista e conservador da doutrinação política. Surgem então alguns intelectuais 

que assumem a crítica ao Estado e a perspectiva das lutas operárias, “(...) começa 

assim a surgir, com a introdução do capitalismo, com o inicio das lutas operarias e com 

as agitações das camadas médias um germe do que se poderia chamar de ‘sociedade 

civil’” (COUTINHO, 2000, p. 26).  

 A revolução de 1930, segue mais uma vez a “via prussiana”, fruto da 

conciliação entre setores da classe dominante, da cooptação das lideranças políticas 

das camadas médias (tenentismo) arrefecem em boa parte as tendências antes 

esboçadas. O empresariado industrial paulista, não participou da revolução de 1930, 

embora o programa da Aliança Liberal já colocasse a idéia de que era necessário 

promover uma política de industrialização no país. Assim, o principal protagonista de 

nossa industrialização foi o próprio Estado, não só por meio de políticas cambiais e de 
                                                 
7 A “via prussiana” é uma das formas como Lênin constrói sua tipologia a partir do modo pelo qual o capitalismo 
resolve a questão agrária; as duas principais vias são a “americana” ou “clássica” e a “prussiana”. A “via clássica” 
representa uma radical transformação da estrutura agrária, onde a propriedade pré-capitalista é destruída, 
convertendo-se em pequena exploração camponesa. Na “via prussiana” a velha propriedade rural, mantendo a sua 
grande dimensão, vai se tornando empresa agrária capitalista, mas conservando formas de trabalho com vínculos de 
dependência e subordinação que se situam fora das relações “impessoais” do mercado, indo desde a violência até a 
intromissão na vida privada do camponês. Isto permite a conservação do poder político do velho tipo de propriedade 
rural, que continua a ocupar postos privilegiados no aparelho de Estado da nova ordem capitalista. 
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créditos que beneficiavam a indústria, mas também mediante a criação de empresas 

estatais, sobretudo nos setores energéticos e siderúrgicos. A partir dos anos 1930 e até 

o surgimento do neoliberalismo nos anos 90, quando o capital financeiro assume a 

supremacia, a fração hegemônica do bloco de poder que governou o Brasil foi o capital 

industrial (Id., 2006). 

 
Nesse período, alguns importantes teóricos da direita autoritária (...) se manifestaram 
claramente a favor de uma “via prussiana”, ou seja, de uma ação transformadora pelo 
alto, como o caminho mais adequado para nossa modernização. (...) também na época, 
um pensador marxista como Caio Prado Junior, em sua análise do Brasil, mostrou que 
esta forma de modernização conservadora era, entre nós, um fato histórico, mas indicou 
ao mesmo tempo os efeitos nefastos que isso trouxe para o presente brasileiro (...) ao 
contrário, os nacionalista autoritários (...) afirmavam que a transformação pelo alto, 
baseado no Estado, deveria ser o verdadeiro caminho de modernização a ser adotado 
pelo Brasil (COUTINHO, 2006, p.177). 
 
 

 Mas apesar do Estado ter incorporado os sindicatos a sua estrutura, tirando-

lhes sua autonomia e, em 1937 instalado uma ditadura aberta – o Estado Novo –, a 

diversificação da formação social brasileira prosseguia. 

 Esses embriões da sociedade civil, favorecidos pela situação internacional, 

apareceriam de forma mais clara em 1945 com a redemocratização do país. O Partido 

Comunista do Brasil, legalizado, consegue uma expressiva votação nas eleições e, 

sindicatos operários, embora ainda atrelados à tutela estatal, começam a ter um peso 

crescente na vida política nacional. Este clima favorável à abertura política sofreu altos 

e baixos, mas a tendência no sentido de ampliar o processo democrático da vida 

nacional continuou a se impor ampliando-se bastante no final do período pré-1964, 

sobretudo, no governo João Goulart, deposto com o golpe militar. 

 Em 1964, uma aliança entre as classes dominantes com o apoio de parte da 

classe média e favorecida pela conjuntura internacional, truncou o processo de 

democratização em curso. O novo regime ditatorial, principalmente depois de 1968 com 

a promulgação do AI 5, procurou por todos os meios destroçar o embrião da sociedade 

civil que se esboçava. 

 
Todo esforço da “política cultural” do regime se voltou no sentido de dar força as 
correntes elitistas e/ou escapistas no plano cultural. E isso era obtido principalmente de 
dois modos: por um lado, reprimindo e censurando os intelectuais que defendiam a 
orientação cultural nacional-popular, com o que se abria espaço para as correntes 
“intimistas”; e por outro, quebrando a autonomia da sociedade civil. (COUTINHO, 2000, 
p. 32). 
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 Contudo, a ditadura logrou difundir um modelo econômico vitorioso nos anos 

70. Contou também com alguns intelectuais ativos, em meio aos militares, como o 

General Humberto Castelo Branco, (o chamado grupo Sorbonne); o General Golbery do 

Couto e Silva, do IPES (Instituto de Pesquisas em Estudos Sociais); o General Carlos 

Meira Mattos (reforma universitária de 1968, e acordo MEC-USAID). Ao mesmo tempo, 

alguns veículos de comunicação ajudavam a fazer a propaganda do “Brasil Novo”,do 

“Ame-o ou Deixe-o”, como o jornal , O Estado de São Paulo e a rede Globo.  

 Entretanto, o regime militar ao procurar um intenso desenvolvimento das forças 

produtivas, mesmo a serviço das multinacionais, e conservando ainda uma estrutura 

atrasada no campo, deu um impulso aos fatores objetivos que levaram a uma 

diferenciação social e à construção de uma autêntica sociedade civil entre nós. 

Surgiram cooperativas, associações de moradores, produtores, sindicatos mais 

combativos, etc. 

 Apesar de o regime militar ter se esforçado ao máximo para abafar o 

florescimento da sociedade civil, não dispôs de organismos de massas capazes de lutar 

pela hegemonia. A ditadura brasileira, embora inicialmente tenha conseguido obter o 

consenso de consideráveis parcelas da população, buscou sempre a atomização das 

massas e não se expressava mediante organizações de apoio ativo. Sua tentativa à 

legitimação se fundava na luta entre as ideologias em geral, contra a política, acusados 

de dividirem a Nação e impedir o desenvolvimento.  

 Assim, ao mesmo tempo, em que dispensava a organização das massas, a 

ditadura, de certa forma, dispensou também o apoio de intelectuais, que elaborassem 

uma ideologia ao seu serviço; o que se queria dos intelectuais é que eles continuassem 

a cultivar o “intimismo” à sombra do poder, deixando aos “tecnocratas não-ideológicos” 

o encaminhamento das questões decisivas da vida política nacional. 

 Mas, a partir do início da crise do “modelo” e da reativação e da reorganização 

da sociedade civil, nos anos 1970, essa ideologia declinou. Mesmo tentando conservar 

o monopólio da decisão, a ditadura teve que respeitar os espaços conquistados pela 

sociedade civil organizada. O capitalismo, por seu lado, ao criar um mercado de 

trabalho intelectual, alterou a situação dos produtores de cultura possibilitando que eles 

vivessem sua função, independentemente do favor pessoal, convertendo-se em 
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trabalhador assalariado, necessitando se organizar como qualquer outro grupo social. 

Uma das dificuldades que se antepõem ao estatuto da democracia e da 

cidadania no Brasil é o paternalismo e o seu irmão gêmeo – o clientelismo. Com relação 

à distinção entre o domínio público e privado, a organização do Estado brasileiro ainda 

se mantém muito patrimonial, onde cargos e favores pertencem a pessoas e partidos e 

são concedidos em troca de apoio político. 

 

1.2.1.1. O homem cordial e o “jeitinho” brasileiro 
 
 
 

Sérgio Buarque de Holanda (1985), em Raízes do Brasil, trabalha as origens 

mais remotas dos traços que caracterizam nossa história política e social, tais como o 

tradicional personalismo, a frouxidão das instituições e a frágil coesão social. Também 

associa ainda, na Península Ibérica, a ausência do princípio da hierarquia e a exaltação 

do prestígio pessoal com relação ao privilégio e a repulsa pelo trabalho regular e às 

atividades utilitaristas.  

 Por outro lado, destaca dois personagens, o “trabalhador” e o “aventureiro”, 

respectivamente, o primeiro busca a segurança e o esforço, e o segundo, que procura 

novas experiências, aceitando o provisório. O historiador afirma que o nosso continente 

latino-americano foi colonizado por aventureiros, cabendo ao “trabalhador” papel 

limitado, quase nulo, já que o trabalho era executado quase exclusivamente por 

escravos.  

 O aventureiro é o homem do espaço e seus valores, como a audácia, a 

instabilidade e a vagabundagem, correspondem a uma concepção espacial de mundo. 

Pelo contrário, tudo aquilo que nutre os valores do trabalhador, como a estabilidade, a 

paz, a segurança pessoal, o esforço sem perspectiva de proveito imediato, permanece 

incompreensível ao “aventureiro”, pois advém de uma concepção temporal de mundo 

(LEENHART, 2009).  

 A grande importância dos grupos rurais dominantes, encastelados na autarquia 

econômica e na autarquia familiar, manifesta-se no plano mental pela super-valorização 

do “talento” das atividades intelectuais que não se ligam ao trabalho material. O 
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interesse do português pelas suas conquistas foi, sobretudo, o apelo a um meio de 

fazer fortuna rápida dispensando o trabalho regular. A facilidade de ascensão social 

deu à burguesia lusitana aspirações e atitudes de nobreza, a qual desejava equiparar-

se, desfazendo ensejos de formar uma mentalidade específica, ao contrário de outros 

países (CÂNDIDO, 1995).  

 Na realidade, ao referir-se à cordialidade, Sergio Buarque de Holanda, busca 

enfatizar uma característica marcante do modo de ser do brasileiro, segundo seu ponto 

de vista: a dificuldade de cumprir os ritos sociais que sejam rigidamente formais e não 

pessoais e afetivos e de separar, a partir da racionalização, estes espaços, o público e 

o privado. 

 Ao mesmo tempo, formado nos quadros da estrutura familiar, o brasileiro 

recebeu o peso das “relações de simpatia”, que dificultaram a incorporação a outros 

agrupamentos. Portanto, não considera agradáveis as relações impessoais, 

características do Estado, procurando reduzi-las ao padrão pessoal e afetivo. Assim, 

este homem cujos movimentos na sociedade estão condicionados a relações sobre as 

quais ele deixa de ter pleno controle, pois são partilhadas, tramadas, como de uma 

rede, fazendo com que ela se desindividualize, passando a não ser, socialmente, um 

indivíduo, mas vários, pois todas as relações são definidas a partir de trocas e 

suscetibilidades que não podem ser feridas. Talvez, no Brasil, como já acentuou Da 

Matta, seja impossível negar uma gentileza a um amigo. 

 Para compreender melhor os aspectos referentes às estratégias de ascensão 

pessoal, Eder Silveira (2009), analisa em Notas sobre Raízes do Brasil de Sergio 

Buarque de Holanda e Teoria do Medalhão de Machado de Assis, a presença de tais 

contradições acima referidas. “A Teoria do Medalhão”, presente na coletânea de contos 

Papéis Avulsos, lançada em outubro de 1881. Machado de Assis, através dos 

conselhos de um pai a seu filho adolescente prestes a adentrar no Liceu, compõe a 

figura dos “medalhões”. 

 
Deve ser o medalhão, cordial. Deve saber habilmente ser benquisto por aqueles que o 
rodeiam, homem de inteligência tacanha, não agredindo ninguém por suas idéias, não 
mantendo nenhuma posição política firme, nem mesmo posição filosófica, aliás, da 
filosofia interessava apenas a discussão metafísica e incorpórea, sem preocupações 
verdadeiras e palpáveis, além de suas próprias estratégias e relações para que possa ter 
profissão para a velhice (SILVEIRA, 2009, s/p). 
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 Assim, a caracterização do típico bacharel, que ocupará cargo como funcionário 

público, é vista em Raízes do Brasil por Sergio Buarque de Holanda com muitos traços 

semelhantes os quais o pai doutrina o filho, na literatura machadiana. 

 Deste modo, o jogo de sociabilidade tem suas regras, formando uma espécie 

de círculo vicioso. Em Raízes do Brasil, seu autor busca, dado o olhar negativo que 

lança sobre seus fenômenos, propor uma saída para tal dilema. 

 É importante notar que o “homem cordial” não pressupõe bondade, mas 

somente o predomínio de “aparência” afetiva, não necessariamente sincera nem 

profunda, que se opõe ao ritualismo da polidez. O “homem cordial” é, visceralmente, 

inadequado às relações impessoais que decorrem da posição e função de individuo e 

prioriza sua marca pessoal e familiar, as afinidades nascidas na intimidade dos grupos 

primários. Trata-se de relacionar as circunstâncias do nosso culto tradicional pelas 

formas impressionantes do exibicionismo, e da improvisação. O autor interpreta a voga 

do positivismo no Brasil, como decorrência, dessa última característica. Se a 

constatação da questão levantada por Sergio Buarque de Holanda é primorosa, a 

permanência de ranços relativos ao patrimonialismo e a tensão entre o público e o 

privado, demonstram que a sua utopia nacionalista segue em aberto, uma vez que 

adentrando o século XXI, a cultura política brasileira permanece, em espírito, marcada 

pela cordialidade e pelo jeitinho como apontam os estudos do antropólogo Roberto da 

Matta. 

 Segundo Matta (1983), um dos dilemas da sociedade brasileira é o conflito 

constante entre indivíduo e pessoa, representando respectivamente o individualismo e 

a hierarquia, duas vertentes ideológicas de nosso sistema.  

 A expressão “você sabe com quem está falando?”, representaria a nossa 

vertente hierárquica e autoritária, enquanto “jeitinho” encarnaria o nosso lado cordial.  A 

utilização de cada uma das locuções nos traz as duas faces de uma mesma moeda, 

aonde a intenção é a mesma – a obtenção de uma deferência especial e pessoal –, 

mas os meios pelos quais se apela para esta deferência são opostos. No caso do, 

“você sabe com quem está falando”, não há dúvida acerca das situações que poderiam 

ou não ser caracterizadas como tal, ocorrendo sempre uma situação de confronto entre 

uma regra ou a pessoa que a representa, ou entre duas pessoas que 
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momentaneamente, ignoram, propositalmente, ou não, a identidade social de cada uma 

e partem para a solução do conflito através da hierarquização colocando “cada um no 

seu devido lugar” (MATTA, 1983 ; BARBOSA, 1992).  

 Quanto ao “jeitinho”, a caracterização não é tão fácil e está plenamente 

dependente da lógica da situação, caracterizando uma multiplicidade de eventos e 

desorientando alguém alheio à mecânica do sistema. Por um lado, uma situação de 

confronto entre uma norma e um indivíduo; pode ser uma solução individual e criativa 

para uma determinada situação, ou por outro lado, ainda implicar reciprocidade direta, 

uma situação de favor que tem características próprias. E, além disso, é impossível 

negar um favor a um amigo.  

 
O “jeitinho” pode ser utilizado democraticamente por todos. Ninguém precisa ser 
deputado, general, esposa de senador ou empregado de figura de alta sociedade para 
alcançar seus objetivos através do “jeitinho”. O anonimato das pessoas envolvidas gera 
uma situação de igualdade entre indivíduos que, em outras circunstâncias, poderiam 
estar em situações desiguais ou complementares (BARBOSA, 1992, p. 75). 
 

 
 Ambas as situações – o “jeitinho” e o “você sabe com quem está falando?” – 

são reversíveis uma a outra. Pode-se começar pelo “você sabe” e evoluir para o 

“jeitinho”, ou vice-versa. A possibilidade de transformação de uma situação em outra é 

ditada pelo sucesso ou insucesso da primeira tentativa. A decisão recai na análise da 

situação em que o sucesso se faz mais plausível e ambas as possibilidades são 

estratégias de ação social válidas e expressivas entre nós. A escolha nunca é absoluta, 

mas sempre relativa.  

O famoso “jeitinho” é recurso, particularmente, brasileiro, produzido pelo desafio 

inicial da realidade que conduziu os primeiros habitantes a criar novas formas de 

sobrevivência. A prática do “jeitinho” na burocracia seria apenas uma face desta prática, 

no sentido de fugir aos rigores e padrões burocráticos e legais. 

O que se observa ao longo da pesquisa é que, como o jeitinho é uma relação 

pessoal- cargos e favores são concedidos em troca de apoio político - a burocracia 

pode favorecer ou simplesmente engavetar um novo projeto ou uma nova política. Se o 

formulador da política é o próprio Estado, a efetivação do “jeitinho” fica mais fácil, a 

partir do próprio exercício do poder; se idealizada por particular; grupo comunitário etc, 

as suas possibilidades de implementação passam por um intricado modelo de “jeitos”, 
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“jeitinhos” e “jeitões”, articulações políticas, presentinhos e, dos “milagres” conseguidos 

em ano eleitoral. 

 
 
1.3  Sociedade e Cultura Escolar 
 

A realidade social e cultural, as práticas familiares e demais relações sociais não 

estão decoladas dos fazeres discentes. A família, a escola, e as relações de trabalho, 

não apenas reproduzem a sociedade e a cultura onde são gerados, mas também 

ajudam a sua formação. 
 
A escola propõe regras, validações, punições que buscam moldar o sujeito educado. Os 
tempos, os espaços e a linguagem validados pela escola interiorizam-se no sujeito, não 
apenas o instruindo intelectualmente, mas formatando seus valores e, em especial, os 
valores sobre si mesmo. Entre as regras que são propostas, a organização do tempo: 
entre os tempos de estudar e os tempos de brincar vêem-se a valoração de atitudes que 
são consideradas estudo ou perda de tempo, relevantes ou irrelevantes, atividades 
produtivas ou improdutivas. Geralmente os que “brincam”, “perdem tempo na escola” 
e/ou apresentam saberes considerados irrelevantes pela escola, são os pobres 
(FETZNER, 2008, p. 02). 
 

 
 A organização escolar utiliza-se de uma predominância de rotinas inspiradas no 

taylorismo e no fordismo do inicio do século XX. Para dar conta da ampliação do 

atendimento escolar, divide-se o tempo e as atividades, automatizam-se os 

procedimentos e trata-se a escolaridade como um produto. Para atender à classificação 

do ensino, elegeu-se um conteúdo básico a ser trabalhado em todas as escolas dividido 

entre as nove séries do ensino fundamental e as três ou quatro do ensino médio. 

 A forma mais comum de repasse desses conteúdos é feita na base da repetição 

das mesmas atividades, para todos os alunos ao mesmo tempo. Ao final de um mesmo 

período é feita a avaliação desses conteúdos, através de provas que se transformam 

em notas ou conceitos. 
 

De tanto repetir os conteúdos da série, o professor descola-se do fundamental em seu 
trabalho que é a formação integral de seus alunos e alunas. A forma compartimentada e 
repetitiva de trabalho escolar gera a alienação do professor sobre seu próprio trabalho: o 
professor vê os conteúdos que deve ensinar, em que ponto destes conteúdos ele se 
encontra e onde ele deve chegar até o final do ano letivo. Direcionado para o ensino dos 
conteúdos, o professor deixa, muitas vezes, de visualizar a educação das crianças de 
uma forma integral (Ibid., p. 03). 
 

 
A fábrica produziu a mesma desvinculação entre o artesão e o trabalho. O 
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taylorismo e o fordismo dividiram ao máximo o trabalho, automatizando as ações 

humanas e desvinculando o trabalhador do produto final. O mesmo espírito, que na 

fábrica retirava da esteira os produtos que não apresentavam qualidade, o mecanismo 

através do qual a seriação escolar procura o acesso ao conhecimento dos alunos, 

retira, reprova, desqualifica-os. O que é mais perverso ainda é que, contraditoriamente, 

à fábrica que busca qualidade na diminuição da desqualificação, a escola tem como 

marca a reprovação e a promoção dos eleitos visando a ideologia das competências. 

No primeiro quartel do século XX, os concluintes do ensino primário (com quatro 

anos de duração) foram apenas cerca de 13% dos alunos matriculados. Nesta época, 

se observam várias reformas e movimentos pedagógicos, tentando implementar a 

Escola Primária Integral: Lourenço Filho, no Ceará, em 1923; Anísio Teixeira, na Bahia,  

1925; Francisco Campos e Mario Cassanta, Minas Gerais,  1927; Fernando Azevedo, 

Distrito Federal (atual Rio de Janeiro), 1928; Carneiro Leão, Pernambuco, 1928. 

 
O conceito da Escola Primária Integral implicava em desenvolver um ensino que, 
adaptado à realidade sócio cultural dos alunos, oportunizasse um conjunto de 
conhecimentos e habilidades básicas, tais como literatura, história pátria, manejo da 
língua como instrumento de pensamento e expressão, entre outros (Lei 1.846, Bahia, 
1925 apud FETZNER, 2008, p. 04). 
 

 
Os intelectuais que estavam à frente das reformas implementadas nas décadas 

de 1920 e 1930, partiam da crítica à escola existente, combatida por sua seletividade 

social e pelo privilégio conferido ao enfoque humanista e à formação profissional 

dissociada do ensino comum. Esses educadores buscavam elementos, de ordem 

material e cultural, que ressignificassem a formação do educador, pois se partia do 

princípio de que eram necessários professores bem preparados intelectualmente e 

espaços escolares que correspondessem às propostas de educação renovada. 

No Rio de Janeiro, então Capital Federal, a reforma Fernando de Azevedo 

(Decreto-Lei nº 3.281 de 23 de janeiro de 1923) propôs importantes mudanças no 

ensino da Escola Normal, que passava a adquirir novo status. Com a reforma de 1932, 

marcada pela visão de Anísio Teixeira, foi acentuado o caráter profissional e técnico da 

formação de professores, transformando a Escola Normal em Instituto de Educação. 

Para Anísio, a preparação do educador deveria ser conduzida pelo conhecimento 

científico, conciliando ciência e arte, teoria e prática, enfatizando a idéia de escola-
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laboratório. 

 A proposta era superar o ensino “livresco”, descolado da realidade circundante 

e ministrado em uma linguagem de pouco acesso às crianças das camadas populares. 

A partir dos anos 1950 através do voto direto, o movimento popular abriu espaço para 

políticas que fossem de encontro aos seus interesses e adotaram práticas de cultura 

popular que conflitavam com a educação conservadora. Movimentos como o 

Movimento de Cultura Popular em Natal, o Movimento de Educação de Base e os 

Centros Populares de Cultura, tinham em comum o conceito de educação popular, no 

sentido de uma preparação do povo tanto para a vida como para o trabalho, com base 

em uma formação política e na valorização dos saberes da cultura popular. 

Pensando a realidade social e econômica brasileira desigual e excludente, não é 

difícil imaginar o quanto é desafiador pensar uma escola que se contraponha a (des) 

ordem geral instituída e, que se organize por meio da afirmação da capacidade de 

aprender e dos conhecimentos que os alunos trazem, sua linguagem, suas formas de 

ver o mundo. No campo da educação, a democratização escolar pode ser entendida em 

três dimensões: a democratização do acesso à educação, a democratização da gestão 

e, a democratização do conhecimento. 

Por democratização do acesso à educação, entende-se a ampliação da 

população atendida pelas escolas: crianças, jovens e adultos que têm respeitados o 

seu direito de acesso á escola básica e à formação técnica e intelectual necessária 

para a ampliação de seus conhecimentos e inserção crítica e ativa no mundo do 

trabalho. 

A democratização da gestão da educação é entendida, buscando-se a 

compreensão dos movimentos populares, como a participação do povo na construção e 

implementação do projeto escolar. Já a democratização do conhecimento significa tanto 

o acesso a uma educação de qualidade, portanto, que trabalhe tanto com 

conhecimentos substantivos para a formação do cidadão, quanto, também, com a 

democratização do próprio conceito de conhecimento, incluindo, neste, os 

conhecimentos populares (FETZNER, 2008). 

As concepções, os projetos e as políticas de educação escolar no Brasil 

constituem especificidades dos projetos de sociedade em disputa, pelo capital e pelo 
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trabalho. As dificuldades objetivas e subjetivas das concepções e práticas sobre 

educação omnilateral e politécnica são alguns dos desafios, para as forças sociais 

comprometidas na luta contrahegemônica, por um projeto de desenvolvimento nacional, 

popular e democrático no Brasil. 

 

 

1.3.1. À educação politécnica – uma perspectiva contra-hegemônica 
 
 
 O que define a existência humana é o trabalho. O homem se constitui, 

diferentemente do animal, à medida que necessita produzir sua própria existência. Os 

animais têm sua existência garantida pela natureza e daí se adaptar a ela. O homem, 

ao contrário, modifica e adapta a natureza à sua existência. O trabalho, então é a forma 

pela qual o homem age sobre a natureza, transformando-a. 

 A formação dos homens é diretamente ligada ao grau de desenvolvimento da 

humanidade. Assim, é possível detectar ao longo da história, diferentes modos de 

produção da existência humana, como o modo de produção escravo, feudal, ou 

capitalista. A realidade da educação tem que ser conformada a cada etapa dessas 

mudanças.  

A partir de certo momento, a sociedade reclama a introdução de certos códigos 

de comunicação e transmissão de conhecimentos não naturais, não espontâneos, 

extrapolando a transmissão oral. Portanto, ocorre a exigência de generalizações dos 

códigos escritos, e com eles, a necessidade da generalização da alfabetização. Como 

conseqüência, também se coloca a questão da universalização da escola que estando 

ligada à cultura letrada, se constitui como via de acesso aos códigos escritos.  

 
Nas formas das sociedades antigas, a escola podia ficar restrita àquela pequena parcela 
da sociedade que precisava desenvolver esse tipo de trabalho. A sociedade capitalista, 
cujo eixo passa a girar em torno da cidade, incorpora, na própria forma de organização, 
os códigos escritos, gerando a necessidade de que todos possam dominá-los. Decorre 
daí a proposta de universalização da escola e é sobre essa base que vão estruturar os 
currículos escolares (SAVIANI, 1999, p.135). 
 
 

 O homem transforma a natureza ao mesmo tempo em que se relaciona com 

outros homens. Essa é a base do currículo da escola elementar, que envolve a 
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natureza, pois, se o homem tem que adaptá-la a seu existir, é fundamental conhecê-la. 

Assim, o currículo básico da escola elementar é composto pelo domínio da linguagem, 

da matemática, das ciências naturais e das ciências sociais. Ou seja, apreender estes 

primeiros rudimentos se constitui em pré-requisitos para se compreender o mundo em 

que se vive e, entender a incorporação pelo trabalho dos conhecimentos científicos na 

sociedade.  

À medida que o processo escolar se desenvolve, surge a necessidade de 

explicitar os mecanismos que caracterizam o processo do trabalho, com efeito, o ensino 

médio deveria já se organizar na perspectiva do trabalho, que, por sua vez, já estaria 

também determinando o modo de organização da escola. Na sociedade capitalista, o 

conhecimento se converte em força produtiva e, portanto, em meio de produção. Desse 

modo, tal sociedade desenvolveu mecanismos através dos quais procura expropriar o 

conhecimento dos trabalhadores, sistematizá-los, e desenvolvê-los na forma parcelada. 

De acordo com Saviani (1989) é assim que se cria a concepção de profissionalização, 

do ensino profissionalizante. 

 
Esta concepção capitalista burguesa tem como pressuposto a fragmentação do trabalho 
em especialidades autônomas. Formam-se trabalhadores para executar, com eficiência, 
determinadas tarefas requeridas pelo mercado de trabalho. Tal concepção também vai 
implicar a divisão entre os que concebem e controlam o processo do trabalho e aqueles 
que executam. O ensino profissional é destinado àqueles que devem executar, ao passo 
que o ensino científico-intelectual é destinado àqueles que devem conceber e controlar o 
processo (SAVIANI, 1989, p.138). 

 

 A idéia de politecnia vai, justamente, opor-se a este pensamento, postulando 

que o processo do trabalho se desenvolva, unilateralmente, e de forma indissolúvel 

entre o trabalho manual e o trabalho intelectual. Se o homem se constitui a partir do 

momento em que age sobre a natureza adaptando-a às suas necessidades, então o 

exercício da função intelectual já está presente nos trabalhos manuais mais 

rudimentares. Desta forma, se o trabalhador exerce suas atividades, é porque aplica 

sua inteligência no domínio deste processo.  

 Inversamente, as profissões ditas intelectuais, se organizam tendo como eixo 

as funções intelectivas, mas também não se fazem sem o recurso à prática, à ação 

manual. A discussão sobre politecnia assinala que é a compreensão dessa contradição 

que marca a sociedade capitalista e a direção de sua superação.  Mas, o conceito 
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de  politecnia, significaria múltiplas técnicas, e daí o risco de se reduzir a proposta  a um 

sem número de diferentes técnicas fragmentadoras e autônomas.  No Brasil, no 

momento em que se fala do regime de colaboração entre as esferas federal, estadual e 

municipal, insiste-se na criação de escolas técnicas de ensino médio nas diversas 

micro-regiões dos estados. No entanto, predomina, nessa reivindicação, a idéia de 

escolas formadoras de técnicos de diversas modalidades autônomas, inspiradas, por 

exemplo, na proposta de profissionalização do antigo ensino de segundo grau da lei nº 

5.692/71, que tendia a realizar um inventário de mais de uma centena de profissões 

requeridas pelo mercado de trabalho.  

 A noção de politecnia não tem nada a ver com esse tipo de visão, e sim diz 

respeito ao domínio dos fundamentos científicos das diferentes técnicas que 

caracterizam o processo de trabalho produtivo moderno e tem como base determinados 

fundamentos com os quais, supõe-se que dominando esses princípios, o trabalhador 

esteja em condições de desenvolver diferentes modalidades de trabalho com a 

compreensão do seu caráter, da sua existência (SAVIANI, 1989). 

 Segundo Frigotto (2006), dentro de uma compreensão dialética da realidade 

histórica, as dimensões econômicas, científicas, técnicas e políticas da educação são 

construídas de forma articulada numa sociedade de classes através de contradições, 

conflitos, antagonismos e disputas. Assim, a educação que se cria nas relações sociais 

e os processos educativos de conhecimento específicos, produzidos na escola e, nos 

processos de qualificação técnica e tecnológica, interessam à classe trabalhadora, no 

seu projeto de superação do modo de produção capitalista. 

 
O pressuposto básico é que o trabalho é a categoria “ontocriativa” da vida humana, e o 
conhecimento, a ciência, a técnica e a tecnologia e a própria cultura são mediações 
produzidas pelo trabalho na relação entre os seres humanos e os meios de vida 
(FRIGOTTO, 2006, p. 242). 

 
 

Embora a ciência, a técnica e a tecnologia não sejam neutras, também podem se 

constituir em elementos de emancipação humana e, para que isto ocorra, elas são 

essenciais ao processo. 

Frederico Lilge (apud FARIA, 1992), ao comentar os pontos de vista de Lênin 

sobre educação politécnica, descreveu um momento de festa do círculo marxista de 
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São Petersburgo, em 1884, onde encontrou pela primeira vez sua futura esposa, 

Krupskaia, revolucionária, educadora e, posteriormente, membro do comissariado da 

educação: 
Algumas pessoas do grupo viam a educação como um meio para mudar a ordem social, 
Lênin acolheu suas observações com uma risadinha irônica, que Krupskaia jamais 
esqueceu. Bem, se alguém deseja salvar o país através da “Comissão para o 
Analfabetismo”, disse ele não iremos impedi-lo. Ele tinha, então somente 24 anos, mas 
era notavelmente confiante a respeito de suas convicções e estratégias. A Revolução 
política devia preceder o desenvolvimento cultural (LILGE, 1988, p. 05). 

 
O fato de Lênin acreditar na primazia da ação política sobre a educação era 

apenas um ponto de vista estratégico, não significando que ele não lhe atribuísse um 

importante papel na formação da cidadania. Para ele, o socialismo soviético tinha que 

ser construído com o material humano legado pelo feudalismo e, seria utópico 

argumentar que a reforma do homem era condição prévia para a construção de uma 

nova ordem social. Uma vez tomado o poder político e econômico, não havia dúvida 

sobre a importância da educação para desenvolver e aperfeiçoar o socialismo. Em 

janeiro de 1917, afirmou: 

 
(...) a verdadeira educação das massas não pode, jamais, ser separada da sua própria 
luta independente e especialmente de sua luta revolucionária. Somente a luta educa a 
classe explorada, revela-lhe a medida de sua força, alarga seus horizontes, eleva sua 
capacidade, aclara suas mentes e forja a sua vontade (LÊNIN apud LILGE, 1988, p. 07). 

 
 

Mas quando Lênin tornou-se chefe de Estado, pesou os valores e as exigências 

da nova sociedade, cuja forma ainda estava sendo determinada, a tentativa para aplicar 

na escola russa o conceito de educação politécnica, herdado de Marx, envolvia 

inúmeras dificuldades. Tal conceito, tal como era interpretado pelo pensamento de 

alguns educadores da época, incluindo Krupskaia, servia como advertência para não 

recair num vocacionalismo estrito, sinalizando para uma cultura coletiva industrial do 

futuro e um mandamento humanista, no sentido de educar os jovens, como senhores 

tanto da natureza, quanto do ambiente constituído pelo homem. Mas, os meios viáveis 

para relacionar a cultura industrial emergente com os programas e métodos tinham 

ainda que ser descobertos.  

No artigo “Papel de Lênin na luta por uma Escola Politécnica”, Krupskaia (apud, 

MACHADO, 1989, p.155) registra o esforço dele na indicação de medidas concretas 

para a organização da nova escola. Após a tomada do poder, insistiu para que o 



61 
 

Comissariado de Instrução Pública implementasse a Escola Politécnica. 

 
[No Comissariado] havia uma corrente que pretendia desenvolver primeiramente um 
caráter profissional à escola, negava a necessidade do ensino politécnico e defendia a 
mono-técnica; afirmava-se que não era possível aplicar o ensino politécnico em toda a 
parte, e apenas se devia fazer nas cidades não sendo necessário nas aldeias 
(KRUPSKAIA apud MACHADO, 1989, p.155). 
 

Krupskaia relata a insatisfação de Lênin com essas idéias e o seu interesse em 

promover uma discussão mais profunda no seio do Partido, sobre esta questão. Ele 

atribuiu grande importância a modalidade de ensino, pois, “estimava que a escola 

politécnica contribuiria para assentar a base em que se constituiria a sociedade sem 

classes”.  

Como a concepção de sua esposa sobre a educação politécnica parecia-lhe 

muito abstrata, esboçou algumas sugestões práticas confidenciais à Krupskaia que, 

embora não fossem diretrizes políticas, acabaram sendo sua formulação mais completa 

sobre o assunto. Ele propunha que as séries mais adiantadas da escola geral (12 a 17 

anos) fossem transformadas em escolas vocacionais, por que se necessitava 

urgentemente, de carpinteiros, serralheiros e outros trabalhadores. Mas, mesmo que os 

estudantes estivessem aprendendo algum ofício, seu horizonte intelectual seria 

ampliado pelo ensino de disciplinas tais como: Comunismo, História Geral, História das 

Revoluções, Geografia e Literatura. Eles deveriam também aprender conceitos básicos 

de eletricidade e agronomia, analisando a aplicação da energia elétrica às indústrias 

químicas e de equipamentos, devendo haver visitas regulares às usinas elétricas, 

fazendas e fábricas do Estado, onde ocorreriam conferências e exercícios práticos. 

Para esse propósito, os engenheiros, agrônomos, e todos os formados pelo 

departamento de física e matemática da Universidade, seriam mobilizados. Mas, a 

realidade mostrou-se cruel e as dificuldades quase insuperáveis, a medida que a 

lentidão do progresso econômico impedia a formação deste homem universal vestido 

de macacão. 

Lênin imaginava a introdução de medidas educacionais para apressar esse 

ritmo. Em 1922, quando O. A. Ermanskii publicou, A Organização Científica do Trabalho 

e o Sistema de Taylor, ele sugeriu que a obra fosse leitura obrigatória, em todas as 

escolas secundárias, gerais e vocacionais, desde que o autor a tornasse menos prolixa. 
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Da mesma forma, quando I. I. Stepanov publicou A Eletrificação da URSS, Lênin 

recomendou que o livro fosse usado em todas as escolas e, distribuído aos professores 

da escola elementar e engenheiros, que deveriam explicar o plano de eletrificação em 

círculos informais de estudos, especialmente entre jovens camponeses. Embora 

nenhuma das inovações curriculares planejadas para causar impacto técnico na 

economia fossem utilizadas, a impressão deixada pelas idéias e políticas educacionais 

de Lênin era de que a responsabilidade principal da nova escola soviética seria  ensinar 

o conjunto dos conhecimentos herdados e habilidades cognitivas úteis para o 

desenvolvimento interno do pais, assim como a educação em geral, instrumento e 

extensão da política. Este ponto de vista foi reafirmado por Lênin, com a obstinação de 

um revolucionário estadista, ansioso pela transformação e realização da sociedade. 

O que se observa é que Lênin, embora não fosse educador no sentido estrito do 

termo, não tendo escrito nenhum tratado da educação, legou à história as suas 

representações e utopias, acerca da escola politécnica e das relações escola e 

sociedade civil. Atualmente no Brasil quando se discute os planos municipais (PME), 

estaduais (PEE) e o II Plano Nacional de Educação, e se procura desenvolver 

estratégias de colaboração entre os entes federados, fala-se da criação de dezenas ou 

centenas de escolas técnicas de ensino médio. Saviani (1989, p.141) a esse respeito 

adverte que: 

 
Se se trata de organizar o ensino médio, sob uma perspectiva de politecnia, não seria o 
caso de multiplicar as habilitações ao infinito para cobrir todas as formas de atividades 
na sociedade. Trata-se de organizar oficinas, processo de trabalho real, porque a 
politecnia supõe a articulação entre o trabalho manual e o intelectual. Isto será 
organizado de modo que, se possibilite a assimilação, não apenas teórica, mas também 
prática dos princípios científicos que estão na base da organização moderna (SAVIANI, 
1989, p.141). 
 

 
A partir dessa concepção acima, o aluno passa a compreender os princípios 

científicos que assimilou teoricamente desde o ensino fundamental e também se 

capacita a aplicar tal conhecimento, desenvolvendo qualquer uma das atividades 

específicas, por ter assimilado seus fundamentos. 

O que expusemos neste primeiro capítulo, busca situar, num plano mais amplo, 

em que contexto se situa o objeto específico desta tese. Por um lado, analisando o 

processo histórico que foi cristalizando e aprofundando um projeto de desenvolvimento 
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modernizador e, por outro lado, desvelando a gênese do capitalismo dependente, num 

contexto de democracia restrita, com conseqüências em todas as esferas da sociedade. 

No plano da educação, se observa discursos e valores proclamados de sua 

importância, mas na realidade, o ensino público tem sido relegado um plano 

historicamente, secundário, para o projeto societário hegemônico. 

 No âmbito das concepções educacionais, a visão dominante é liberal 

conservadora, ou neoliberal, não mais um direito social, ainda que restrito nas relações 

sociais capitalistas, mas um serviço ou uma “quase mercadoria”. A concepção de 

educação politécnica, nesse contexto, é vista como exótica e anacrônica. 

Nos capítulos seguintes examinaremos, dentro deste contexto, inicialmente num 

plano mais amplo, as políticas e os programas de educação pública, no foco da 

articulação das diferentes esferas da nação, conforme determina o regime de 

colaboração. 
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 2. ORIGENS HISTÓRICAS E PANORAMA EDUCACIONAL NOS MUNICÍPIOS DE 
SANTA MARIA MADALENA, TRAJANO DE MORAES E SÃO SEBASTIÃO DO 
ALTO 

 
(...) ao produzir a sua existência transformando a natureza, os homens 
também travam relações entre si e estabelecem normas de convivência 
que estabelecem, ou seja, como as feomas de sociedade se constituem. 
(...) A história trata de como os homens se desenvolveram ao longo do 
tempo e das formas de sociedades constituídas; a geografia, por sua vez, 
estuda a ocupação do espaço terrestre pelos homens e as formas como 
eles se distribuem nesse espaço.  

(Dermeval Saviani, 2006) 
 

2.1. A Região Serrana 
 
 

Nos estudos realizados em nossa dissertação de mestrado (FARIA, 1992), nos 

deparamos com o desafio do inventário gramsciano da região. A partir dos estudos de 

Cardoso (1979) e Oliveira (1987), recortamos parte da região serrana do estado do Rio 

de Janeiro e analisamos seu desenvolvimento histórico-social através de diversas 

fontes8. Assim, a caracterização apresentada é fundamentada nestes estudos 

anteriores. 

Ao analisar o conceito geográfico da região e seus problemas, Cardoso (1979) 

considera que, embora Vidal de La Blache e seus discípulos valorizem a noção de 

região como o centro da Geografia Humana, as dificuldades para defini-la representam 

um dos esforços dessa seção. A região, além de possuir elementos comuns do espaço 

físico, deverá também manter certa “fidelidade” a uma plêiade de atividades e 

condições humanas. 

Logo, será necessário, 
 

(...) levar em conta os recortes administrativos típicos de certas épocas, já que os dados 
disponíveis serão relativos a tais limites e nem sempre será favorável reagrupá-las de 
maneira a que se adaptem às regras consideradas “reais” pelo pesquisador (CARDOSO, 
1979, p.73). 
 

Cardoso menciona ainda outra tendência, da qual comunga Yves Lacoste, que 

consiste em substituir a pesquisa de um espaço finito por um complexo de fluxos e 

                                                 
8 Cardoso (1979), Oliveira (1987), Albuquerque (1986), Bobbio (1982), Brandão (1981), Calazans (1985), Chauí 
(1987), Coutinho (1980), Da Matta (1983), Fernandes (1986), Frigotto (1981), Gramsci(1987), Ianni 
(1977),Marx;(1985), Mattos (1972), Ribeiro (1985), Werneck (1976) e outros. 
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tensões com outros de impulso e comandos. Segundo Lacoste (apud CARDOSO, 1979 

p.74), a realidade dos nossos dias nos impõe dimensões e espaços variados, cujos 

limites se recortam e se sobrepõem, de acordo com elementos da geografia física, da 

rede de transportes, do mercado de capitais, etc. A sua proposta é abandonar o projeto 

de se recortar a superfície do globo em regiões unívocas, em favor da definição 

operacional de numerosos tipos de regiões, cujas dimensões e significados variados e 

complementares, possibilitem o entendimento das espacialidades diferenciadas. 

Por outro lado, Francisco de Oliveira (1987) acredita que, do ponto de vista da 

reprodução do capital, da estrutura de classes e do conflito social, existem regiões em 

determinado espaço nacional, tanto mais determinados quanto mais diferenciados 

forem os processos assinalados, embora no sistema capitalista haja uma tendência 

para a homogeneização da reprodução do capital que, no limite, acabou por fazer 

desaparecer as regiões no sentido aqui proposto. Entretanto, tal tendência quase nunca 

chega a materializar-se, pelo fato de que o processo de reprodução do capital é 

desigual. 

Para Oliveira (1981, p. 29) “uma região seria, em suma, o espaço onde se 

imbricam dialeticamente (...) uma forma especial de luta de classes, onde o econômico 

e o político se fusionam e assumem uma forma especial de aparecer no produto social 

e nos pressupostos da reposição”. 

A partir dessas considerações iniciais procuramos então, eleger na região 

serrana do estado do Rio de Janeiro, um subespaço operacional para a pesquisa, 

aonde as colonizações suíça e alemã, principalmente, desenvolveram junto com o 

colono português e o escravo africano, uma forma especial de luta de classes, onde o 

econômico e o político se misturam, para assumir sua forma como produto social. 

A Região Serrana permaneceu preservada, nos primeiros séculos do período 

colonial, não só por não produzir nenhum produto dos chamados ciclos econômicos, 

mas também devido à função de servir de “escudo” ou “região proibida”, no sentido de 

evitar o contrabando do ouro das Minas Gerais. 

Até o fim do século XVIII, a região que ocupa hoje os municípios de Cachoeiras 

de Macacu, Cantagalo, Cordeiro, Duas Barras, Bom Jardim, Nova Friburgo, Trajano de 

Moraes, Santa Maria Madalena, São Sebastião do Alto, Itaocara, Carmo, Sapucaia, 
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Teresópolis e parte de Petrópolis, era conhecida como “Sertões de Macabu”. 

Tupiniquins, Tupinambás, Tamoios, Caiapós, Coroados, Goitacazes, Sacurus, Puris e 

Botocudos se espalharam pelo território, hoje denominado como região serrana e 

Centro Norte Fluminense.  

Por volta de 1780, veio de Minas Gerais o português e aventureiro Manoel 

Henriques mais conhecido como “Mão de Luva”, que se instalou com seu grupo, 

construindo cerca de duzentas casas. Muitas lendas existem sobre “Mão de Luva”, cujo 

bando só foi desbaratado anos mais tarde. Com a sua prisão, foi instalada uma Casa 

de Registro de Ouro para exploração legal das lavras auríferas. No entanto, veios de 

ouro já exauridos fizeram com que os agraciados com as lavras desistissem e se 

dedicassem à lavoura. 

As datas de terras e sesmarias distribuídas a partir de 1787 foram responsáveis 

pelo povoamento do então Arraial de São Pedro do Cantagalo, que se estendia das 

“Águas Compridas” (Nova Friburgo) à Aldeia da Pedra (Itaocara), margeando o lado 

direito do Rio Paraíba do Sul até a Serra dos Órgãos. 

Por outro lado, a facilidade da utilização ampla da terra e o pequeno 

investimento de capital eram fatores que ajudaram o desenvolvimento e a expansão da 

lavoura cafeeira, junto com a utilização de grandes contingentes de mão de obra 

escrava. Mais tarde as restrições da Inglaterra ao tráfico negreiro recolocaram o 

problema da mão de obra. 

A heterogeneidade étnica da colônia e as dificuldades de recrutamento militar 

unidos a uma hipótese de melhoria da qualidade da mão de obra, levaram o príncipe 

D.João e os imperadores D.Pedro I e D.Pedro II, a optar pela atração de imigrantes 

europeus, o que possibilitaria a criação de núcleos coloniais. Se o Império sustentava-

se nos “Barões do Café”, política e economicamente e, estes na mão de obra escrava, 

a abolição da escravatura ocorrida, em 1888, representou o declínio desse modelo. 

Sem ter adotado medidas tecnicamente, mais avançadas, junto com o esgotamento do 

solo, a produção cafeeira de Cantagalo foi caindo paulatinamente, acompanhando o 

fracionamento do seu território, com a criação das outras vilas, que hoje compõem os 

diversos municípios da região. Cada micro-região passou a seguir sua própria vocação, 

num processo que se iniciou em 1820, com a criação de Nova Friburgo, até 1943, com 
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o desmembramento em mais outro município, Cordeiro. 

Ao mesmo tempo, com o declínio do café, a pecuária passou a ser a atividade 

principal seguida da cultura de milho, feijão e produtos olerícolas. Entretanto, existem 

uma série de fatores que dificultaram esta atividade econômica: a impossibilidade de 

mecanização das atividades agrícolas; o precário acesso rodoviário; a falência dos 

descendentes dos barões; os pequenos proprietários descapitalizados; baixa 

escolarização; uma incipiente assistência técnica limitada à burocracia e crédito restrito, 

enquanto, paralelamente, se cristalizavam o paternalismo e o clientelismo como cultura 

política. 

Um estudo elaborado pela Secretaria Estadual de Planejamento, para o Plano de 

Desenvolvimento Econômico e Social do Rio de Janeiro para o período, 1984/1987, 

assim define a região: 

 
Tendo sido a cultura do café substituída pela pecuária leiteira, a região não conseguiu 
reerguer-se economicamente, resultando em significativo êxodo rural que atingiu a taxa 
de 27% no período de 1950/ 1980(1). Ressalta-se que em Nova Friburgo, centro regional 
de primeira grandeza a nível estadual, a população urbana sofreu um acréscimo da 
ordem de 266%, no mesmo período. 
Trata-se de uma região com grandes desequilíbrios econômicos, onde áreas de maior 
dinamismo contrastam com outras estagnadas. Estas desigualdades refletem-se no 
comportamento populacional, na medida em que enquanto municípios como Nova 
Friburgo, Teresópolis e Sumidouro apresentaram incremento demográfico, outros 
perderam população (Trajano de Moraes, Santa Maria Madalena e São Sebastião do 
Alto)ou tiveram crescimento insignificante. 
Em condições diferenciadas, os municípios de Nova Friburgo e Teresópolis, apoiados 
numa centralização urbana oriunda, no primeiro, por implantação industrial antiga, e em 
ambos, pelo turismo de montanha, vêm exercendo, já historicamente, a condição de 
pólos regionais. 
Em Cantagalo e Cordeiro, a produção mineral que se resume basicamente na extração 
do calcário e no seu beneficiamento por indústrias de cimento existentes em Cantagalo 
desde a década de 70, levou a um significativo aumento populacional, absorvendo 
parcela da mão-de-obra proveniente de outras áreas. 
O desequilíbrio inter-regional se revela mais claramente ainda na comparação das cotas 
do ICM repassadas aos municípios, que são extremamente desiguais, variando, por 
exemplo, de CR$6.900,00 em Trajano de Moraes a CR$19.300,00 em Sumidouro e 
CR$596.400,00 em Nova Friburgo, no ano de 1982. 
A exceção de Nova Friburgo e Teresópolis, secundados por Cantagalo, a região se 
caracteriza por uma dinâmica econômica fraca, tendo carência de infra-estrutura 
econômica e social e um perfil de distribuição inadequada ao desenvolvimento. 
As deficiências nas áreas de saúde e educação, resultantes da insuficiência de 
equipamentos e serviços, bem como da ausência de ensino especializado no trato das 
questões agrícolas, caracterizam a região, cujo pólo - Nova Friburgo - de muito se 
distancia desta situação. 
Convém ainda ressaltar que não apenas no setor social e no transporte está delimitada a 
situação de carência regional, ela se insere também na ausência significativa de 
eletrificação rural (Estado do Rio de Janeiro, Secretaria Estadual de Planejamento, 
1984). 
 

Deste modo, as questões levantadas pela pesquisa de mestrado indagam 
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durante os últimos 200 anos de ocupação da Região Serrana, que rumo tomaram os 

diferentes grupos que a colonizaram? Em que segmento da sociedade atual estão 

representados os descendentes dos índios, negros, portugueses, suíços, alemães, 

italianos, sírio-libaneses, japoneses, barões, escravos ou trabalhadores livres e pobres? 

Na primeira metade do século XIX, com o incremento da cultura do café e o seu 

decorrente desenvolvimento, podemos observar que os diversos componentes étnicos 

foram aos poucos sendo absorvidos nas diferentes frações de classe. Assim, durante o 

Segundo Império, embora os escravos fossem representados exclusivamente por 

negros, nem todos os negros eram escravos (alguns negros, filhos ilegítimos de barões, 

ocupavam cargos burocráticos e até se tornavam latifundiários). O lumpesinato era, em 

grande parte, formado por negros e índios aculturados, mas também por alguns 

brasileiros e uns poucos suíços que, sem condições físicas e materiais, acabaram na 

mendicância. 

A classe média formada pelos profissionais de serviços e burocracia oficial 

compunha-se de brasileiros e filhos de portugueses protegidos dos barões e também 

de alguns suíços e alemães. O incipiente proletariado desenvolvia-se, principalmente, a 

partir dos imigrantes italianos e espanhóis – que subiram a serra a partir da construção 

da estrada de ferro –, além dos mascates de origem sírio-libanesa. Enquanto o 

campesinato era formado pelos pequenos proprietários, descendentes dos suíços e 

alemães ou portugueses e, principalmente, pelos “colonos” ou “parceiros” – imigrantes 

suíços, alemães, italianos e, também, portugueses e alguns brasileiros. 

Já os grandes proprietários de terra (nem todos barões, porém com os mesmos 

interesses) eram  os descendentes dos portugueses (estes, normalmente, barões, 

condes e viscondes) e dos suíços e alemães, que trouxeram dinheiro ou que 

enriqueceram aqui muitas vezes como administradores dos barões. 

Com a crescente industrialização e conseqüente polarização de Nova Friburgo, 

na região, como ponto de aglutinação da migração interna e da representação de um 

imaginário social, decorrente das diversas fases do processo capitalista que se 

desenvolveu no Brasil, observamos que os grupos citados foram absorvidos pelas 

diversas frações de classe, sendo que estas, sim, são as determinantes da dinâmica 

política, marcada por diferentes interesses. 
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Desta forma, poderíamos apontar que, pelas particularidades do processo de 

desenvolvimento econômico da região, existe hoje, uma maioria de descendentes de 

escravos, no proletariado em geral. Enquanto a maioria dos alemães que imigraram no 

decorrer do século XX (principalmente técnicos alemães trazidos ou aproveitados, no 

caso dos prisioneiros da Primeira Guerra para as indústrias friburguenses do Sr. Arp) 

ocuparam uma situação privilegiada na burguesia industrial ou ainda na pequena 

burguesia. 

Quanto aos descendentes dos barões, a abolição, a industrialização e as 

próprias características aristocráticas de sua formação, aonde o trabalho é 

desconsiderado e a vida improdutiva é o natural, acabaram por vender suas imensas 

propriedades para negociantes, industriais, agiotas ou mesmo para os seus antigos 

administradores. A maioria hoje faz parte da pequena burguesia empregada na 

burocracia oficial, graças ao favorecimento do coronelismo e do clientelismo, enquanto 

outros, ainda ocupam algumas posições de prestígio político local, nas regiões de 

menor desenvolvimento e menor concentração demográfica. Não raro, hoje 

encontramos, alguns deles, tentando vender a última ou uma das últimas partes das 

imensas fazendas que herdaram. A importância política dos barões foi transferida, 

primeiramente, aos coronéis e seus descendentes e destes, para os comerciantes e 

industriais, que se destacaram em cada município, sempre procurando manter o 

controle das instituições da sociedade civil.  

Da mesma forma, o papel de fornecer mão de obra foi transferido dos escravos 

para o proletariado urbano e rural. Entre a burguesia e o proletariado, se observa, uma 

classe média formada por pequenos proprietários rurais, artesãos, técnicos 

qualificados, pequenos comerciantes e funcionários em geral, com interesses às vezes 

contraditórios, a medida que pertencem ou ao proletariado, ou à burguesia. Como 

assalariados lutam por melhor remuneração, mas quando na perspectiva de 

empregadores de pequenos serviços (domésticos, jardineiros, empregados rurais) são, 

historicamente, contra o aumento do salário mínimo. 

Como alternativa, buscam a valorização profissional através da educação e da 

hierarquização salarial, pelo poder do saber. Por outro lado, os pequenos proprietários 

buscam também a valorização dos seus produtos, através da comercialização pelas 
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cooperativas e associações. Algumas tentativas de organização da sociedade civil 

surgem no período de, 1975 a 1990, como as cooperativas, associações ou outros 

movimentos reivindicatórios. Deste modo, o tecido social, anteriormente descrito, deixou 

suas marcas através da participação, da negação ou mesmo da indiferença e 

alienação. 

É importante notar que, com a crise capitalista dos anos 1980 e o 

desenvolvimento do neoliberalismo, a partir do final do século XX, a maioria das 

fábricas de tecidos de Nova Friburgo fechou, dando origem um grande número de 

pequenas indústrias de lingerie em toda a região, transformando Friburgo em um pólo 

de referência. Essas confecções surgiram, muitas vezes, dos antigos técnicos das 

grandes fábricas que, ao receber as indenizações, empregaram o dinheiro recebido e o 

conhecimento técnico para montar suas próprias pequenas indústrias. 

A partir deste fato, se observa o aparecimento de novas profissões, desde 

técnicos especializados até serviços terceirizados,o desenvolvimento do comércio e o 

surgimento de uma classe empresarial formada de antigos sitiantes, pequenos 

comerciantes e ex-operários, formados pela visão do empreendedorismo e do 

crescimento individual. Eventualmente, deste segmento social surgiram algumas novas 

lideranças políticas, a partir do descrédito nos políticos tradicionais e do incipiente 

cooperativismo. 

Mas não foi só a classe média que buscou a ascensão através da escola e a 

otimização dos resultados através da organização de classe. A burguesia latifundiária 

comercial e industrial, que já se reunia através das associações comerciais e 

sociedades agrícolas, organizaram-se nos sindicatos patronais, nas federações e 

indústrias, clubes de diretores lojistas e até na União Democrática Ruralista - UDR, 

formando “lobbies” para a defesa de seus interesses e para a eleição de parlamentares. 

Em 1986, a UDR promoveu um grande leilão no Parque de Exposições Raul Veiga, em 

Cordeiro, com animais doados por fazendeiros de toda a região, no sentido de angariar 

fundos para a formação de lobbies na Constituição de 1988. 

O proletariado urbano e rural, a partir da expansão do acesso às escolas 

públicas, também buscou o acesso à educação e, num momento histórico favorável, 

engrossou lutas sindicais, criou associações de moradores e associação de pequenos 
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produtores. O que o presente estudo tenta identificar é qual é o  modelo de escola que 

lhes foi ofertada e, como a educação vem contribuindo na região para refundar o 

inventário daquela população.  

A seguir, lançamos um olhar no passado dos três municípios, objeto desta 

pesquisa. Não tencionamos ainda analisar os dados atuais, o que faremos no 

desenrolar do capítulo IV. 

 

 

2.1.1. Santa Maria Madalena 
 

O município ocupa uma área de 854 quilômetros quadrados, a nordeste da 

região serrana, limitando-se ao norte, com os municípios de São Sebastião do Alto, São 

Fidélis e Campos; ao sul, com Trajano de Mores e Conceição de Macabu, a leste, com 

Campos e, a oeste, com São Sebastião do Alto.  A localidade apresenta predominância 

de área montanhosa, destacando-se as Serras do Castelo, Imbé, Morumbeca e 

Sossego, que se caracterizam como divisores de águas, onde se identificam estreitos, 

de encostas íngremes. 

O clima do município encontra-se condicionado, principalmente, pelo relevo e 

umidade proveniente do litoral. Santa Maria Madalena, pela existência de um grande 

número de quedas d’água, dispõe de um grande potencial hídrico e condições 

favoráveis para o seu aproveitamento. 

Segundo Machado (1996), as primeiras notícias sobre as terras que hoje 

constituem o município, datam de 1835, com a chegada do mascate português Manoel 

Teixeira Portugal, até o vale situado onde hoje se encontra a praça da Matriz, nas 

cabeceiras do Córrego São Domingos, num local denominado Tabatinga (em razão da 

existência desta qualidade de solo - barro branco). A partir de 1840, tais terras foram 

anexadas ao curato de São Francisco de Paula, criado em 27 de maio daquele ano. 

Em 1844, Manoel Teixeira Portugal retirou-se para o interior, comprando terras 

que constituíram a fazenda Botafogo, ao que parece, a primeira do município. Ali 

Manoel Portugal, fez fortuna. Com sua partida para o interior, as terras em que, 

primeiramente, se estabeleceu, foram abandonadas. A seguir, chegando à região José 
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Vicente, mateiro e perseguidor de escravos fugidos, apropriou-se das referidas terras, 

denominando-as de Santíssimo. Segundo a tradição oral, trocou-as mais tarde, com o 

Padre Francisco Xavier Frouthé, por uma magnífica espingarda de fabricação suíça.  

Em escritura lavrada em notas do escrivão Antônio Leoclat, da freguesia de São 

Francisco de Paula, o padre Frouthé declarando-se senhor e possuidor de terras no 

Arraial de Santíssimo, doou parte delas a Santa Maria Madalena, para edificação de 

uma capela sobre a proteção da referida santa, a qual fizera uma promessa.  Deste 

modo, é construída a capela pela devoção dos habitantes do lugarejo, em 15 de 

setembro de 1851, e por influencia do próprio padre Frouthé, o Arraial do Santíssimo foi 

elevado a curato, passando a chamar-se oficialmente Santa Maria Madalena9, através 

do Decreto nº. 557. Com a elevação a curato e a chegada de novos colonos, foram 

criados um distrito de paz e uma delegacia de polícia em 1852 (Dec. nº. 696). O 

progresso na região acabou por ampliar os limites do curato (Dec. nº 696 de 1854) e em 

28 de setembro de 1855, Madalena obtém categoria igual à de São Francisco de Paula, 

elevando-se à freguesia (Dec. nº 802). 

Em meados do século XIX, a sede do curato e as fazendas reuniram um número 

expressivo de pessoas, que influenciadas pelo surto desenvolvimentista, semeiam as 

primeiras idéias de emancipação política, destacando-se nesta luta a liderança do 

coronel Brás Fernandes Carneiro Viana. Paralelamente, se dá uma articulação 

desenvolvida pelas lideranças políticas e pelos abastados fazendeiros, sobressaindo-se 

as figuras de Manoel Luiz Ribeiro (Barão do Castelo), José Joaquim da Silva Freire 

(Barão de Santa Maria Madalena), Antônio Machado Botelho Sobrinho (Barão de 

Macabu), José de Souza Botelho, Manoel José Teixeira Portugal, José Teixeira 

Portugal Freixo e outros. Na disputa com Cantagalo (que não queria perder parte do 

seu território e as rendas e benesses dele provenientes), um deputado por Itaguaí, 

Lopo Diniz Cordeiro, sensível aos apelos do seu tio, fazendeiro, residente e médico em 

                                                 
9 “Art.1º- Fica creado um curato sob a invocação de Santa Maria Madalena- no arraial do Santíssimo, na freguesia de 
São Francisco de Paula, no município de Cantagalo.Art. 2º - Serão limites do novo curato: - a principiar na barra do 
córrego Cachoeira, na fazenda de Manoel Antônio de Moraes, subindo por esse corrego acima até encontrar a serra 
que verte para Manoel Inácio da Silva, ficando vertente esquerda para este curato, e a direita para a freguesia de 
São Francisco de Paula; d’ahi, pelo alto da serra até a estrada que vai ter à fazenda do – Barro Alto-; deste descendo 
a apanhar a estrada geral de Cantagallo e Macahé, ficando todo o lado onde está a casa da fazenda, a pertencer à 
freguesia de São Francisco de Paula; que será esta a divisa desta com o novo curato.D’ahi irá ter às divisas já 
existentes com os municípios de Macahé e Campos; e com freguesia de Santa Rita, será a divisa a mesma que tinha 
pelo rio Grande”.  
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Madalena, apresentou o projeto nº 33, na Assembléia Provincial Constituinte. Tal 

projeto, apesar da oposição dos representantes de Cantagalo, foi levado à plenário 

para votação10  e aprovado tornando-se o decreto nº. 1208. Deste modo, 
 
Art.1º - Fica elevada à categoria de vila, com a mesma denominação, a freguesia de 
Santa Maria Madalena do termo de Cantagallo: e farão também parte do novo município 
as freguesias de São Sebastião do Alto e São Francisco de Paula, desmembradas do 
mesmo termo.  
 

Conforme nos mostra Machado (1996, p.29): 
A casa para instalação da Câmara Municipal foi adquirida por Antônio Machado Botelho 
Sobrinho – Barão de Macabu- e a de 8 de junho de 1862, após os moradores terem 
mobiliado a casa para as sessões da câmara, e do gabinete das audiências das 
autoridades foi instalado, solenemente, o município de Santa Maria Madalena. 
 

A Comarca de Santa Maria Madalena foi criada em 13 de dezembro de 1872, 

pelo decreto nº. 1781.  Na República, seguindo uma política de alianças e de criação de 

várias cidades, o então governador da província do Rio de Janeiro, Francisco Portella, 

através do Decreto nº 107, de 28 de julho de 1890, confere à vila foros de cidade: 
 
O Dr. Francisco Portella, governador do Rio de Janeiro, decreta: Artigo único: A villa de 
Santa Maria Madalena fica elevada à categoria de cidade, com a mesma denominação; 
revogadas as disposições em contrário. Palacio do governo do Estado do Rio de Janeiro, 
28 de julho de 1890. 
 

É interessante notar que Santa Maria Madalena, São Francisco de Paula (mais 

tarde Trajano de Moraes) e São Sebastião do Alto, alternavam-se na posição de 

destaque político da região: 
 

Por força da lei 643, de 7 de setembro de 1904, a comarca foi suprimida, sendo 
posteriormente estabelecida, através da lei nº. 740, de 29 de setembro de 1906. De 
acordo com as divisões territoriais de 31 de dezembro de 1936 e de 31 de dezembro de 
1937, a comarca passou a ser formada pelos termos de Santa Maria Madalena e São 
Sebastião do Alto, assim permanecendo no quadro anexo ao Decreto - Lei Estadual nº. 
392- A, de 31 de março de 1938. 
Pelo quadro territorial estabelecido no Decreto Estadual nº. 641 de 15 de dezembro de 
1938, para vigorar no qüinqüênio 1939- 1943, a comarca de Santa Maria Madalena 
passou a se compor de três termos: Santa Maria Madalena, São Sebastião do Alto e 
Trajano de Moraes. Finalmente, segundo as normas fixadas pelo Decreto - Lei Estadual 
nº. 1.056 de 31 de dezembro de 1943, para vigorar no qüinqüênio 1944-1948, a comarca 
de Santa Maria Madalena se constituiu dos seguintes termos: Santa Maria Madalena e 

                                                 
10 Joaquim Laranjeira (apud MACHADO) conta a luta do coronel Brás Carneiro Viana para aprovação do projeto. Não 
era fácil a tramitação de projeto de lei no legislativo, o que o obrigou a deslocar-se por diversas vezes ao Rio de 
Janeiro, fazendo-se inclusive presente na sessão plenária que tornou vitorioso o projeto. Entretanto, faltava um voto 
e apesar de se comprometer com o seu voto favorável, o deputado padre José Espiridião de Santa Rita não se 
encontrava no plenário.Percebendo a artimanha, o coronel Brás Viana procurou o padre por todo o prédio indo 
encontra-lo escondido no banheiro. Furioso, Brás Viana arrombou a porta segurando com força levou-o até o 
plenário onde este não teve outra alternativa senão a de votar favoravelmente à emancipação da freguesia. 
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Trajano de Moraes, ocorrendo, mais tarde o desmembramento deste último (MACHADO, 
1996, p.30). 
 
 

A cafeicultura servia de base econômico-social para a implantação de vilas e 

povoados para o rápido progresso da região, inclusive de Santa Maria Madalena. 

Observe-se que apenas dois anos depois de criado, o Arraial do Santíssimo passou à 

curato, mudando o nome para Santa Maria Madalena e oito anos depois, transformou-

se em vila com o mesmo nome. A rápida ascensão administrativa, ocorrida em apenas 

uma década, assinala a força da cultura do café, não só econômica, mas político-social, 

marcada pela construção de alianças político-administrativas. 

Todo este progresso teve por base três fatores: a existência de solos virgens, a 

intrepidez dos pioneiros e o imprescindível concurso do braço escravo. Mesmo depois 

da abolição da escravatura, em 1888, o contingente negro que permaneceu no 

município constituiu uma parcela fundamental de mão de obra, treinada no trato dos 

cafezais, para os colonos estrangeiros que, a partir de meados do século XIX e início 

do século XX, foram também trabalhar nas fazendas madalenenses. Entre eles 

encontravam-se portugueses, espanhóis, italianos, suíços e alemães. Também vieram 

a se estabelecer no município, alguns imigrantes sírios e libaneses que se dedicaram, 

principalmente, ao comércio. 

Ao longo do tempo, vários desses colonos conseguiram juntar dinheiro suficiente 

para comprar pequenas ou médias propriedades rurais, montar vendas onde 

comerciavam com a população local, emprestavam dinheiro a juros, e com trabalho 

quase exclusivamente familiar, foram ascendendo econômica e socialmente. 

O quadro de estabilidade relativa mantido pelo governo fluminense permaneceu 

até 1896, quando o declínio dos preços de café no mercado internacional penalizava 

não só os produtores, mas também a administração estadual, já que sua principal fonte 

de arrecadação era o imposto de exportação. Coube, então, aos governos estaduais 

defenderem uma política própria, a da “valorização” do café, que permitisse manter os 

lucros da classe dominante ligada à exportação, conhecida como “política dos 

governadores”. 

Tratava-se de entregar cada estado federado, como fazenda particular, à 

oligarquia regional que o dominasse, de forma que esta, satisfeita em suas solicitações, 
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ficasse com a tarefa de solucionar os problemas desses estados (SODRÉ, 1976, 

p.304). 

O predomínio oligárquico, que traduziu  a política da classe senhorial, estendeu-

se até o fim da Primeira Guerra Mundial, quando se iniciaram os sinais de 

enfraquecimento, que culminaram na Revolução de 1930. A abolição da escravatura e 

a crise mundial de 1929 contribuíram de forma decisiva para o processo de degradação 

econômica de Santa Maria Madalena. A crise no município atingiu seu clímax nos anos 

30 e 40, o café foi sendo substituído pela pecuária extensiva, principalmente, a de leite, 

embora de um modo geral, o relevo acidentado seja pouco favorável à criação de gado. 
 
Sem atividades agrícolas capazes de absorver mão de obra e sem  indústrias, só restou 
à grande parte da população, a alternativa de migrar para centros urbanos  
intermediários como Nova Friburgo,  Conceição de Macabu e para centros maiores, 
como municípios do  Grande Rio e próprio Rio de Janeiro (MACHADO, 1996, p.41). 

 

O município passou a vivenciar o fenômeno do decréscimo populacional e êxodo 

rural. Em 1929 havia cerca de 25.000 habitantes em Madalena; em 1940 eram 17.936; 

em 1970, 12.420; em 1980, 11.079, e em 1991, 10.856 habitantes, segundo o IBGE.  

A lógica da economia implantada pelo governo federal, na década de 1990, 

estabilizando a moeda e ingressando no processo de globalização, aprofundou ainda 

mais a crise econômica de Santa Maria Madalena, assentada na agropecuária. Cabe 

destacar alguns fatores: 

1- O frágil setor produtivo de baixo nível tecnológico, politicamente 

desorganizado, não estava preparado para a competição nacional e internacional; 

2- Juros altos e falta de subsídios, provocando uma desigualdade real na 

competição com outras regiões produtoras, nacionais e internacionais, onde o setor 

agropecuário é organizado em associações politicamente fortalecidas e o investimento 

em tecnologia é subsidiado. 

3- A grande concentração sócio/econômica e populacional do Grande Rio, que 

absorve elevados percentuais dos recursos públicos estaduais e federais, deixando 

municípios pequenos do interior, como Santa Maria Madalena, que sobreviveram, 

praticamente de transferências de impostos, com mínima receita; 

4- Herança, em particular, da política dos governadores e do coronelismo, o 

clientelismo e paternalismo, se traduziram na exclusão daquela massa formada pelos 
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ex-escravos, pelos descendentes dos imigrantes que permaneceram colonos, pelos 

pequenos artesãos e pelos que não tinham uma profissão definida e eram obrigados a 

viver de “favores” dos oligarcas. Excluídos de participar das reuniões, decisões e até 

das eleições, só eram chamados a intervir por intermédio do “coronel”, para pagar uma 

“obrigação”.  

Mas a teia política criada pelo modelo oligárquico se enfraquece, no afã de criar 

cargos públicos para manter a influência local, fazendo crescer uma classe média que, 

aos poucos ia sentindo o déficit público nos salários e no custo de vida. Com a 

retomada na vida nacional, do processo de redemocratização, pós-Constituição Federal 

de 1988 e, o desenvolvimento dos meios e das tecnologias de comunicação, foram 

surgindo lideranças e movimentos que colocavam em xeque a ordem vigente. 

Como conseqüências da crise econômica e dos avanços da democratização 

política surgiram algumas opções para os madalenenses: 

1- Engrossar as fileiras das migrações internas, buscando melhores 

oportunidades em outros municípios, tais como: Nova Friburgo, Macaé, São Gonçalo, 

Niterói ou Rio; 

2- Utilizar-se do apadrinhamento e conseguir emprego público (municipal, 

estadual ou federal) na região; 

3- Buscar melhor capacitação profissional através de mais qualificação em 

educação. Para tal, necessitava-se de mais e melhores escolas em toda a região. 

 

2.1.2. Trajano de Moraes 
 

Trata-se também de município da região serrana do estado do Rio de Janeiro, 

com uma área de 589 km² e uma população em torno dos 10 000 habitantes, fazendo 

limite com Bom Jardim, Nova Friburgo, Macaé, Conceição de Macabu, Santa Maria 

Madalena, São Sebastião do Alto, Macuco e Cordeiro.  

Segundo os Indicadores Demográficos e Educacionais do MEC em 2008 (Portal 

MEC), apresentou um Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de 0, 723, um dos 

mais baixos do estado e, uma taxa de analfabetismo de 4,40% para a população de 10 

a 15 anos, e 20,40% para a população de 15 anos ou mais. 
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Com o declínio da lavoura cafeeira, o município que conhecera o seu apogeu no 

final do século XIX e do século XX, passou a viver o problema do esvaziamento de sua 

principal atividade econômica, acompanhado de acentuado êxodo populacional. Dotado 

de uma topografia bastante acidentada e, portanto, com dificuldades de implantação de 

processos de mecanização da agricultura e também do acesso rodoviário, sua atividade 

econômica voltou-se para a criação de gado e o cultivo de olerícolas. Entretanto, como 

a maioria dos proprietários rurais era formada por pequenos produtores que se 

encontravam descapitalizados, a assistência técnica era incipiente, a escolarização 

muito baixa e a cultura paternalista era dominante, tais fatores concorreram para que as 

novas atividades econômicas se desenvolvessem com baixos padrões de tecnologia e 

produtividade. 

A história de Trajano de Moraes é bastante semelhante a da maioria dos 

municípios que se desmembraram de Cantagalo. No ano de 1793, João Batista 

Rodrigues Franco, requereu ao Conde de Rezende, a concessão de uma sesmaria, de 

meia légua de terra em quadra, nas Novas Minas dos Sertões de Macabu, para nelas 

abrir suas lavouras. Levou 14 anos em demanda com outros confrontantes, mas 

finalmente em 2 de setembro de 1812, recebeu a provisão requerida e a respectiva 

carta de sesmaria em 17 de maio de 1814. Antes de morrer, J.B.R. Franco aconselhou 

a mulher a ir morar com os filhos nas terras da fazenda, que batizaram com o nome de 

Santa Maria do Rio Grande. Lá casou sua filha Basília Rosa da Silva Franco com 

Antonio Rodrigues de Moraes, que em suas terras ficou residindo, gerindo a fazenda e, 

mais tarde, tornando-se seu herdeiro. 

Antonio R. de Moraes era tutor dos filhos menores de J.B.R.Franco e 

provavelmente questões ligadas à herança ou limites de propriedades, fizeram com que 

ele fosse vítima de uma emboscada,  na volta da viagem a Cantagalo em que fora levar 

as crianças ao colégio. 

Após algum tempo, João Antonio de Moraes, irmão de Antonio Rodrigues de 

Moraes propôs casamento a D. Basília, sua cunhada. João Antonio, assumindo a 

fazenda Santa Maria do Rio Grande, desenvolveu ao máximo a sua produção e 

enriqueceu. Não se contentou, porém, só com uma fazenda, e ia caminhando com seus 

escravos para mais longe, foram aparecendo outras fazendas de sua propriedade, nas 
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quais, habilmente, deixava seus herdeiros ou tutelados como sócios: São Lourenço, 

Boa Esperança, Monte Café, Sobrado, Paraíso, Engenho de Serra, Ribeirão Dourado, 

Olaria, Neves, Barro, Grama, Coqueiro, e terrenos em Nova Friburgo, onde seus 

herdeiros, mais tarde, fizeram chácaras de veraneio. 

José Antonio de Moraes, seu enteado e sobrinho, recebera a fazenda das 

Neves, para tomar conta das lavouras de café em formação,.O tio deu-lhe também 

sociedade junto à firma Moraes & Sobrinho, da qual já fazia parte Manoel Antonio de 

Moraes. Mais tarde, José Antonio tornou-se independente, comprando essas e outras 

terras do padrasto e tio. 

São Francisco de Paula, hoje Trajano de Moraes, começou a ser povoado em 

1801, por fazendeiros que plantavam café, milho, cana-de-açúcar, feijão, amendoim, 

mamona, além da criação de alguns animais de corte e leite. Num pequeno planalto, 

ergueu-se um povoado em volta de uma casa de oração, cujo padroeiro era São 

Francisco de Paula, mas pertencia ao curato (povoação pastoreada por um cura ou 

vigário) de Santa Maria Madalena. Em 1840, fazendeiros e comerciantes organizaram 

uma lista de donativos para a construção de uma capela. 

Em 1846, José Antonio de Moraes, nascido no Vale do Imbé, em 1825, rico 

proprietário da fazenda Aurora, onde cultivava cana e fabricava aguardente, além das 

lavouras de café, conseguiu com sua influência que o curato de São Francisco de Paula 

fosse elevado à categoria de freguesia, ou seja, o distrito de sua paróquia. Ao mesmo 

tempo, o fazendeiro José Joaquim da Silva Freire doou terras de sua fazenda para a 

implantação do perímetro urbano da vila de São Francisco de Paula. 

José Antonio de Moraes e seu irmão Elias Antonio contribuíram com recursos 

para a construção da matriz de São Francisco de Paula, cuja inauguração solene deu-

se a 9 de fevereiro de 1863. Figura influente no império, José Antonio de Moraes 

recebeu o título de Barão em 1882 e, seis anos depois, o de Visconde de Imbé. Morreu 

em 1890, acalentando o sonho de ver São Francisco de Paula transformado em 

município. 

Erigido à categoria de município pelo então governador estadual Francisco 

Portela, primeiro governador republicano, em 12 de março de 1891 e instalado em São 

Francisco de Paula, em 25 de abril, do mesmo ano, com a presença do comendador 
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Trajano Antônio de Morais, filho do benemérito Visconde e figuras ilustres influentes da 

região, consumou-se o sonho da criação do município. 

Após a morte do Visconde, em 15 de janeiro de 1890, substituiu-lhe nos 

empreendimentos municipais, seu filho, o Comendador Trajano Antônio de Moraes, 

experimentando o município e a região serrana progressos inusitados, com as 

inaugurações dos ramais ferroviários Santa Maria Madalena (1891) e Manoel de 

Moraes (1897). Na época, a localidade de Ventania, atual sede do município, servia 

como estação ferroviária de entroncamento e baldeação dos ramais ferroviários da 

ferrovia da Leopoldina Railway, que era o principal meio de transporte de passageiros e 

carga entre a serra e o litoral, fazendo a integração serra-mar e, desta forma, 

colaborando com o desenvolvimento de toda a região. 

No fim do século, com a mudança do Comendador de Aurora para o Rio de 

Janeiro, Ilha do Governador, para montar uma grande olaria, seu filho, José Antônio de 

Moraes, político e fazendeiro, proprietário da fazenda Santo Ignácio, que possuía 

grandes negócios em Ventania, gozando de prestígio junto ao governador do estado, 

Nilo Peçanha, cria a comarca de Ventania e logo em seguida o distrito, aumentando a 

divisão política do município. 

Em 18 de novembro de 1919, o governador do estado Raul Veiga, levado por 

sentimentos arraigados à Aurora, sua terra natal, transfere a sede do município de São 

Francisco de Paula para Aurora, onde mandara construir um monumental edifício para 

abrigar o Fórum municipal e um majestoso Grupo Escolar, que lá persistem imponentes 

e conservados até a presente data. 

Em 1923, em função do crescimento do comércio e da agricultura, sobretudo do 

café, o distrito de Ventania passa a ser sede do município, outorga conseguida por José 

Antônio de Moraes, junto ao governador do estado, Aurelino Leal. Em 31 de março de 

1938, após a implantação do Estado Novo pelo presidente Getúlio Vargas, o interventor 

federal no estado, Cmt. Ernani Amaral Peixoto, regulariza e oficializa a divisão 

geográfica, política e administrativa do município, estabelecendo sua sede em Trajano 

de Moraes e criando os distritos de: Visconde de Imbé, 2º distrito; Dr. Elias, 3º distrito; 

Vila da Grama, 4º distrito e Sodrelândia, 5º distrito e os limites intermunicipais. 
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2.1.3. São Sebastião do Alto 
 

O terceiro município pesquisado possui uma área de 376,3 Km² e uma 

população de cerca de 9.000 habitantes. A sede fica num pequeno planalto da “Serra 

do Deus Me Livre”, estabelecido ao longo do estreito vale do “córrego da cidade”. A 

sede municipal limita-se apenas ao núcleo central. O município apresenta um relevo 

bastante acidentado, principalmente, no primeiro distrito. Ao todo são quatro distritos: a 

sede, Valão do Barro, Ipituna e Ibipeba, o quarto distrito.   

 Seu IDH é 0, 723, o octogésimo do estado, e faz limite com Cantagalo, Itaocara, 

Macuco, Santa Maria Madalena, São Fidélis e Trajano de Moraes11. É cortado pelos 

rios Negro, Macuco e Grande. A sua história é bastante semelhante a dos municípios 

oriundos de Cantagalo e da Região Proibida dos Sertões de Macabu. Aventureiros que 

ganharam cartas de sesmaria dedicaram-se ao desenvolvimento da cultura do café, 

utilizando mão de obra escrava. Seu desbravamento foi motivado pelo ciclo do ouro no 

último quartil do século XVIII.  

A partir de 1786, começaram a fluir um número significativo de garimpeiros para 

as margens dos afluentes dos rios Negro, Macuco e Grande. No entanto, logo se 

verificou o esgotamento das lavras existentes, permanecendo na região apenas 

algumas pessoas, que foram se adaptando às novas atividades, destacando-se a 

agricultura. Os pioneiros eram, em geral, imigrantes portugueses pobres ou mineiros 

que viam melhores chances do outro lado do rio Paraíba do Sul. Havia também 

pessoas oriundas do Rio de Janeiro, seduzidas pelas promessas de enriquecimento, 

através da agricultura. 

A partir de Cantagalo seguiam os “caminhos ordinários”, para os sertões dos rios 

Negro e Grande. Os imigrantes tomavam posse das terras virgens onde construíam 

moradia e faziam derrubadas para as futuras plantações. Só após alguns anos e já 

tendo obtido certa renda é que providenciavam a sua legalização no Rio de Janeiro. 

Assim, as informações relativas a essas “sesmarias”12 se referem à época dessas 

regularizações, o que dificulta saber quem foi o primeiro desbravador do atual 

                                                 
11 Wikipédia- pág. visitada em  20/03/2010. 
12 As concessões de terra eram feitas por títulos chamados Cartas de Sesmaria. A sesmaria correspondia a uma 
área de terras de meia légua quadrada, aproximadamente 2178 hectares. 
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município13. 

A primeira Carta de Sesmaria concedida no território do atual São Sebastião do 

Alto parece ter sido a do então, Coronel Gaspar José de Motas Ferreira e Lucena. Em 

22 de dezembro de 1792, o vice-rei D. José de Castro, passou-lhe carta de provisão, 

concedendo-lhe uma légua de terras em quadra, nas Novas Minas de Macabu no lugar 

conhecido como “O Seio de Abraão”, junto ao Rio Grande. 

No entanto, pairam dúvidas quanto à efetiva colonização da sesmaria do Seio de 

Abraão pelo Coronel Lucena, que a permutou por outra no Córrego do Bom Sucesso, 

em Cantagalo, pertencente ao alferes Francisco de Paula Viana, que se tornou um 

importante proprietário de terras. Deste modo, a região do Rio Negro começou a ser 

povoada no começo do século XIX. A ocupação desta parte do município, entre o 

Córrego do Oliveira e o Rio Macuco e, a junção do Rio Negro com o Grande, no Dois 

Rios, teve como pólo irradiador o arraial de Santa Rita do Rio Negro. 

Um dos primeiros moradores desta parte do atual município foi Manoel de São 

José, que se estabeleceu com a família às margens do Rio Negro, próximo à 

desembocadura do Rio Macuco14. 

Nesta mesma época, já no início do século XIX, vários outros sesmeiros 

ocuparam as terras devolutas que pertenciam a Cantagalo e, mais tarde, ao atual 

município de São Sebastião do Alto. Tais ocupações nem sempre foram pacíficas, visto 

                                                 
13 Segundo A. de Saint-Hilaire (apud RAMOS, 1992)), as terras que ainda não têm proprietário supõem-se 
pertencentes ao Rei: o governo concede a todos os que as solicitam; mas, na Província de Minas Gerais, não 
outorga de cada vez extensão superior a meia-légua de comprimento, que tem o nome sesmaria.Quando alguém 
pretende tornar-se possuidor de um terreno livre (terra devoluta), dirige uma petição ao general da Capitania, e este 
remete o pedido à municipalidade (câmara) do distrito, a fim de que se faça um inquérito para saber-se se realmente 
a área solicitada não tem dono. Se o inquérito for favorável ao solicitante, o general oficia ao magistrado, 
denominado juiz das sesmarias, para que conceda as terras requeridas. Este manda medi-las e desmarcá-las e 
entrega ao concessionário o título de posse (carta de sesmaria), que este último é obrigado a fazer confirmar pelo 
Rei. As despesas a pagar para obter-se uma sesmaria podem elevar-se a 100.000 réis. Pode-se calcular que as 
terras medidas por homens alheios à geometria sejam-no geralmente muito mal; daí nascem, freqüentemente, 
intermináveis demandas entre vizinhos. Se, no prazo de um ano o novo proprietário não começou a cultivá-la, ela 
reverte ao governo (...) (RAMOS, 1992, p.33-34). 
14 Obteve carta de sesmaria em 9 de abril de 1804, mas a confirmação e medição foram feitas  apenas entre 1818 e 
1820. Insatisfeito com a meia légua quadrada de terras que lhe foi concedida, ou acreditando que fosse insuficiente 
para abrigar toda a família, Manoel da Silva Ramos, nascido por volta de 1789, requereu sesmaria em 1813, na parte 
oeste da concedida a seu pai. Em sua petição, disse que estava estabelecido naquelas terras desde 
aproximadamente 1805. Antônio José da Silva Ramos, outro filho de Manoel de São José, requereu também em 
1813 (quando tinha cerca de 8 anos de idade) sesmaria na parte norte da concedida a seu pai. Outros dois filhos de 
Manoel de São José, Joaquim da Silva Ramos e Micaela Arcângela de São José, obtiveram sesmaria na mesma 
época. Quase à mesma época em que Manoel de São José chegou à região, Antônio Luiz Pessoa, natural de Minas 
Gerais, instalou-se com sua família em uma faixa de terras em área próxima, situada junto a um córrego denominado 
dos Tanques. Em 15 de novembro de 1802, obteve carta de sesmaria de D. Fernando José de Portugal (RAMOS, 
1992, p.38). 
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que surgiram vários conflitos entre vizinhos, pela fixação dos limites da cada 

propriedade15. 

Nas décadas de 1810 e 1820, com a expansão da cultura cafeeira em 

Cantagalo, o território do atual município de São Sebastião do Alto recebeu importante 

fluxo migratório. Os mineiros, ao lado dos portugueses constituíram-se os principais 

componentes deste fluxo, embora entre eles, houvesse quem possuísse muitos 

escravos e alguma fortuna, a maioria era relativamente pobre e com família numerosa. 

Entre 1820 e 1850, vários outros imigrantes se estabeleceram na região, entre 

eles, suíços vindos para o núcleo de colonização de Nova Friburgo e, que desiludidos 

com os lotes friburguenses, procuravam terras mais férteis e produtivas. Dentre os que 

mais se sobressaíram e até hoje são residentes em São Sebastião do Alto, estão os 

Lengruber, os Daflon e os Werllinger. A região também recebeu alemães, italianos, 

franceses e sírio-libaneses, sem falar no grande número de escravos africanos 

originários do Congo, de Angola, de Moçambique, etc. Como conseqüência do 

crescimento populacional, foi surgindo um arraial no alto da serra de São Sebastião, 

que deu origem a atual sede do município. 

Segundo Ramos: 
 

De modo mais acentuado que em outros municípios surgidos na região, a sede de São 
Sebastião do Alto não surgiu na intersecção de estradas entre centros urbanos já 
consolidados. Era, até boa parte da fase inicial de sua história, uma sede em ‘fim de 
linha’. O caminho primitivo percorrido pelos homens que fundaram o arraial teria partido 
do vale entre o rio Macuco e o rio Negro, e subindo a serra, ia desembocar em um 
planalto na escarpada serra de São Sebastião. Surgido nos longínquos sertões de 
Cantagalo, o arraial de São Sebastião era na verdade uma circunscrição subordinada ao 
antigo arraial de Santa Rita do Rio Negro. Segundo Milliet de Saint-Adolphe, este arraial 
teve origem no final do século XVIII, quando os jesuítas, ‘que se entranharão nas matas 
da margem direita do Rio Parahiba para irem doutrinar os Índios’, edificaram uma capela, 
com invocação de Santa Rita (...) a capela foi erecta pelo padre Tomás Fernandes de 
Aquino Quinto) (RAMOS, 1992, p. 53-54). 
 

Na fase imediatamente anterior à elevação do arraial de São Sebastião do Alto, 

a curato, seu território era domínio das freguesias de Santa Rita e São Francisco de 

                                                 
15 Em fins da década de 1810, Eufrásio Francisco de Oliveira ocupou terras na quadra do norte da sesmaria de 
Antônio Luiz Pessoa e na quadra do oeste da dos herdeiros do capitão Luiz Gomes de Melo. Suas terras 
confrontavam também com as sesmarias de Joaquim Alves de Oliveira Filho e de Ludovico José Vieira (a deste 
último havia sido adquirida de Manoel Antônio Corrêa Netto, que obtivera provisão em meados da década).Eufrásio e 
Joaquim tiveram sérios desentendimentos em relação às divisas de suas terras. Em 1820, o primeiro encaminhou ao 
Desembargador do Paço, no Rio de Janeiro, uma reclamação contra o segundo, a quem acusou de ter feito 
derrubadas dentro de suas terras. Segundo Eufrásio, Joaquim até então não havia cultivado suas terras, 
constatando-lhe que as quisesse vender (RAMOS, 1992, p. 39). 
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Paula: à Santa Rita cabia a parte oeste banhada pelos rios Negro e Macuco e a São 

Francisco de Paula, a região do Rio Grande, a leste. Na época, alguns fazendeiros do 

Arraial de São Sebastião do Alto já se projetavam entre os mais influentes de 

Cantagalo, como Francisco Bellieni, os irmãos Lengruber e o tenente Coronel José 

Gonçalves de Lima Cabo. 

Por outro lado, atendendo à proposta de seus moradores, com maior prestígio 

político e em função do desenvolvimento do Arraial, a Assembléia Legislativa Provincial 

resolveu elevá-lo à categoria de curato16, em 20 de setembro de 1852, seus limites, 

entretanto, só foram fixados em 1843. Como conseqüência de novo status do Arraial, o 

presidente da província determinou liberar um crédito de 36 contos de réis, “com o 

atalho aberto entre o curato de São Sebastião e o local denominado ‘Santa Catharina’ 

na estrada de Cantagalo a Macaé passando pelo curato de Santa Maria Madalena”17. 

Em 28 de setembro de 1855, os curatos de São Sebastião e Santa Maria Madalena 

foram elevados à categoria de freguesia. 

A principal exigência para que um curato fosse elevado à freguesia de referia a 

uma população mínima de 2000 habitantes, enquanto o requisito para a elevação de 

uma freguesia à vila era o de ter pelo menos uma população de 6000 habitantes. 

Assim, podemos concluir que a freguesia de São Sebastião do Alto possuía uma 

população de pouco mais de 2000 habitantes. A sede urbana era, porém, pequena e 

pobre, contrastando com a imponência de algumas fazendas da área rural. 

Ainda, segundo Ramos, 
 

O café vivia então seu apogeu e São Sebastião do Alto continuava a receber um número 
crescente de migrantes, transformando-se num dos mais promissores distritos de 
Cantagalo. OAlmanak Laemmert de 1858, por exemplo, relaciona 99 proprietários rurais, 
7 eleitores, 4 juízes de paz, 2 médicos, 2 alfaiates, 1 sapateiro, 1 agente do Correio, 4 
negociantes, além de 1 subdelegado de polícia, 1 substituto de subdelegado, 1 escrivão 
de paz, vigário e sacristão. Havia ainda 2 escolas, uma para cada sexo. Dos fazendeiros, 
20 possuíam engenhos de pilões e terreiros de pedra, como Francisco André  
Bellieni(Fazenda da Cachoeira do Macuco), José Gonçalves de Lima Cabo( Fazenda 
São Francisco do Córrego dos Índios), Justino Barbosa da Cruz( Fazenda São Manoel), 
Marcos Lemgruber( Fazenda São Feliciano dos Córrego dos Índios, posteriormente São 
Marcos) e Braz Fernandes Carneiro Viana ( Fazenda Santa Alda), entre outros. A igreja 
da freguesia, para qual o presidente da Província Luiz Antônio Barbosa previra curta 
duração em 1855, estava “muito arruinada” em 1858, segundo o relatório do então 

                                                 
16 Curato era um povoado pastoreado e administrado por um cura e subordinado a uma freguesia ou paróquia, 
distrito de paz governado por um vigário ou pároco. Ao estabelecer um curato, determinava-se um santo padroeiro 
para suas terras e fiéis (RAMOS, 1992, p.56). 
17 Coleção de leis, decretos e regulamentos da Província do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Tipografia do Diário, de 
A.L. Navarro, 1892, p.48 (citado por RAMOS, 1992). 
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presidente Antônio Nicolau Tolentino. (RAMOS, 1992, p.78). 
 

Algumas tensões são identificadas em registro daquela época como discussões 

acerca dos limites das propriedades, que levavam fazendeiros vizinhos a contendas 

não só jurídicas, mas brigas e tiroteios. As disputas políticas também eram motivo de 

desavença. José Gonçalves de Lima Cabo construiu sua liderança na freguesia de São 

Sebastião do Alto (até então pertencente à Vila de Cantagalo), atuando nas fileiras do 

Partido Liberal. 

A política de Cantagalo era então dominada pelos conservadores, chefiados pelo 

comendador Joaquim José da Silva, sogro do conselheiro Paulino, homônimo de seu 

pai Paulino José Soares de Souza, Visconde do Uruguai, que foi presidente da 

Província do Rio de Janeiro e personalidade marcante do período imperial. Em 1861, 

nas últimas eleições que São Sebastião do Alto tomou parte como integrante do 

Colégio Eleitoral de Cantagalo, a oposição liberal conseguiu vencer os conservadores, 

gerando comentários e polêmicas, inclusive nos jornais da Corte. 

O crescimento acelerado de Santa Maria Madalena, motivado por sua grande 

produção de café, por estar mais próximo de outros centros exportadores, como 

Campos e Macaé, e também, pelo fato de contar entre seus habitantes, com 

fazendeiros de grande trânsito e influência junto às autoridades provinciais (vários 

barões), contribuiu para que através dessas lideranças, se obtivesse a concessão do 

título de vila ao município. 

Em 1859, foi apresentado na Assembléia Legislativa Provincial um projeto, 

propondo a elevação da freguesia de Santa Maria Madalena à categoria de vila. De 

acordo com o projeto, as freguesias de São Sebastião do Alto e São Francisco de 

Paula seriam desmembradas de Cantagalo. Provavelmente, por fortes pressões de 

Cantagalo, o projeto não entrou em votação, sendo arquivado. 

Em outubro de 1861, o projeto foi novamente colocado em pauta, e seu autor era 

Lopo Diniz Cordeiro. Embora eleito por Itaguaí, Lopo Cordeiro tinha vínculos de 

parentesco em Santa Maria Madalena, se tornando o porta-voz dos interesses 

madalenenses. No entanto, alguns moradores de São Sebastião do Alto e São 

Francisco de Paula se opuseram ao projeto, não por discordar do mesmo, mas 

provavelmente por aspirar ao mesmo status para sua freguesia. Do ponto de vista dos 
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habitantes das freguesias de São Sebastião do Alto e São Francisco de Paula, uma das 

principais dificuldades enfrentadas era a distância em relação à Cantagalo e seu 

isolamento. Nos tempos de chuva, os caminhos ficavam intransitáveis. 

A anexação de São Sebastião do Alto e Santa Maria Madalena alterou a 

correlação de forças políticas, até então subordinada a Cantagalo. Como já visto 

anteriormente, em Cantagalo, a hegemonia era subordinada aos conservadores. 

Enquanto em Santa Maria Madalena dominavam os liberais chefiados pelo comendador 

José Teixeira Portugal Freixo e seu irmão, o Coronel Manoel José Teixeira Portugal.  

Na localidade vizinha, em São Francisco de Paula, dominavam os conservadores 

chefiados pelo Barão de Duas Barras, João Antônio de Moraes. Em São Sebastião do 

Alto, entretanto, não despontou uma liderança política da mesma envergadura, nem 

nas fileiras liberais, nem nas conservadoras (RAMOS, 1992, p.92). 

Entre outros problemas, para o desenvolvimento de São Sebastião do Alto, 

talvez o mais grave fosse a deficiência das vias de comunicação. O sistema viário do 

município apresentava algumas características peculiares, como o fato da sede 

municipal não pertencer à rota de nenhumas das estradas de interligação regional de 

rodagem ou de ferro, o que, de certa forma, perdura até hoje. 

A estrada de ferro de Cantagalo foi construída para atender às conveniências do 

primeiro Barão de Nova Friburgo, Antonio Clemente Pinto e de seu filho, Bernardo 

Clemente Pinto Sobrinho, 2º Barão e mais tarde, Conde de Nova Friburgo. O sistema 

ferroviário facilitava o escoamento da produção cafeeira de suas fazendas, entre 

Cantagalo e São Fidélis, para o Porto das Caixas, na Baia de Guanabara. As primeiras 

estações do ramal Cantagalo – São Fidélis situavam-se dentro de suas fazendas, junto 

ao vale do Rio Negro. A seguir, as autoridades provinciais determinaram a construção 

de um segundo ramal, entre Cordeiro e o povoado de Pouso Alegre (hoje, Macuco). 

Embora esses ramais tenham contribuído bastante para o escoamento da 

produção e, facilidade de transporte dos moradores de São Sebastião do Alto, a 

Diretoria de Obras Públicas da província projetou um outro ramal, entre Macuco e Santa 

Maria Madalena, que passaria pela sede de São Sebastião do Alto. Entretanto, esse 

projeto nunca saiu do papel. “É lícito conjecturar que a causa tenha sido mais política 

do que técnica, em virtude do menor poder de fogo da freguesia em comparação a seus 
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vizinhos” (RAMOS, 1992, p.98). 

Desta forma, o projeto da estrada de ferro chegar ao município de Santa Maria 

Madalena nunca foi concretizado. Macuco ficou como ponto terminal da estrada de 

ferro de Cantagalo a partir do entroncamento em Cordeiro e São Sebastião do Alto 

ficou dependente das estações de Macuco e Laranjais e das numerosas tropas de 

burro que faziam o transporte local até as estações.  

Posteriormente, os moradores do vale do Rio Grande passaram a utilizar a 

estação de Manoel de Moraes, pertencente à Estrada de Ferro Barão de Araruama, 

situada em lugar bastante estratégico, junto a tríplice divisa entre, São Sebastião do 

Alto, Santa Maria Madalena e São Francisco de Paula. 

Antes da implantação da estrada de ferro, as principais vias de comunicação 

eram as estradas de rodagem que ligavam Cantagalo a São Fidélis e Macaé. A primeira 

descia ao longo da margem esquerda do Rio Negro, passando pelas atuais 

Euclidelândia e Itaocara. A segunda percorria o vale entre os rios Macuco e o Grande, 

entre os atuais municípios de Cordeiro e Trajano de Moraes, atravessando as Serras do 

Imbé e de Macabu, até atingir o porto de Sapucaia em Macaé. Portanto, nenhuma 

cortava o município de São Sebastião do Alto. 

Por outro lado, a escravidão em São Sebastião do Alto, segundo Ramos (1992, 

p.79), não assumia proporções tão desumanas como em Cantagalo ou no Carmo, onde 

a memória judicial e jornalística registra a ocorrência de crimes praticados por e contra 

escravos e capatazes, assim como a existência de quilombos18. Mesmo para muitos 

abolicionistas, o temor era de que a abolição imediata da escravidão pudesse acarretar 

a desorganização do trabalho nacional.  
 
Mas, na verdade o grande medo era de que a abolição e o conseqüente êxodo rural 
desorganizaria o trabalho nas fazendas por ‘falta de braços’ e também havia o temor de 
pudessem ocorrer graves conflitos de terra. Alguns fazendeiros se empenhavam para 
que a integração dos escravos à sociedade fosse mais digna: Antônio Francisco 
Fonseca fundou no meio dos ‘novos cidadãos’ uma banda de música e dava aos 
mesmos uma escola para retirá-los por meio da instrução do embrutecimento  dos 300 
anos de captiveiro (RAMOS, 1992, p.111). 
 

                                                 
18 À medida que se aproximava a emancipação dos escravos, foram ocorrendo em São Sebastião do Alto alguns 
conflitos, frequentemente com conseqüências trágicas entre escravos e feitores. Dois casos de grande repercussão 
local e provincial aconteceram em setembro de 1880: no dia 12 um escravo matou outro da fazenda do Sobrado de 
Rita Maria de Oliveira e no dia 25, o feitor da fazenda São Manoel, Justino Barbosa da Cruz, foi assassinado 
(C.F.Relatório do Presidente da Província do Rio de Janeiro, João Marcelino de Souza Gonzaga citado por RAMOS, 
1992, p.31). 
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Segundo várias versões, o município de São Sebastião do Alto foi criado mais 

pelas dificuldades dos administradores de Santa Maria Madalena em dirigi-lo, em 

função da escassez dos meios de transporte e comunicação, do que pelo progresso da 

localidade. A má localização de seu território, especialmente de sua sede urbana e a 

precariedade das estradas é que possibilitaram sua autonomia. Entretanto, a criação do 

município de São Sebastião do Alto não deve ser vista como um fato isolado. Criado 

pela lei nº 194, de 1891, correspondendo a um período, logo após a Proclamação da 

República no Brasil, em que o interventor estadual, governador Francisco Portela, 

nomeado pelo Marechal Deodoro da Fonseca, criou mais de dez municípios no estado. 

Ramos (1992)19 afirma a respeito:  
 

O Dr. Francisco Portella creou vários municípios para atender a interesses pessoaes e 
satisfazer vaidades de populações desorientadas..Para que se forme a ideia da 
desordem, na matéria, basta referir um facto.Indo o dr. Portella a Maxambomba, logar, 
então, sem importância, com um único prédio de sobrado, sem uma só rua calçada, sem 
água encarnada, etc.,elevou o logarejo a villa. Na tarde desse dia, em meio de festejos, 
uma comissão de moradores a elle se dirigiu e pediu que revogasse esse acto, e 
elevasse Maxambomba a cidade e a resolução foi tomada, immediatamente (Ibid., 
p.138). 
 

A instalação do município ocorreu então em 7 de junho de 1891, quando 

tomaram posse os membros do Conselho de Intendência nomeados pelo governador, 

eram todos grandes fazendeiros e chefes políticos em ascensão. Ainda segundo 

Ramos, João Luiz Daflon era o mais rico, mas Luiz Cordeiro de Araújo Lima, morador 

do Valão do Barro era quem liderava a política local, sendo, por esta razão, escolhido 

pelo governador Portela, para ocupar a presidência do Conselho de Intendência.  

Em 10 de dezembro de 1891, o governador Francisco Portela foi deposto sendo 

substituído pelo contra-almirante Carlos Baltazar da Silveira, que conduziu o governo 

até as eleições estaduais de 1892, quando foi eleito o Dr. José Tomaz da Porciúncula. 

A primeira ação de Porciúncula foi modificar a organização do Estado, estabelecendo 

condições para a existência dos municípios, como conseqüência destes novos critérios, 

foram extintos 14 municípios, entre eles São Sebastião do Alto. 

São Sebastião do Alto não voltou a ser anexado a Santa Maria Madalena, mas a 

São Francisco de Paula, que fora transformado em município em 1891. O novo 

município de São Francisco de Paula ficou, então, constituído de quatro distritos, assim 

                                                 
19 Clodomiro Vasconcelos em sua História do Estado do Rio de Janeiro, 1928, citado por Ramos (1992).  
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distribuídos: 

 

1º distrito – São Francisco de Paula 

2º distrito – Imbé, com sede na estação Trajano de Moraes 

3º distrito – São Sebastião do Alto 

4º distrito – Nossa Senhora do Livramento do Valão do Barro 

 

Neste período, no final do século XIX, São Sebastião do Alto não tinha 

“caciques” políticos, como os Moraes de São Francisco de Paula. Logo, embora as 

aspirações autonomistas fossem dominantes, o menor prestígio político reduziu a força 

de possíveis reivindicações. Por outro lado, a anexação de São Sebastião do Alto a 

São Francisco de Paula, era o único modo de garantir a autonomia deste, que não 

possuía, até então, a população exigida para manter-se como município (RAMOS, 

1992). 

No entanto, alguns líderes políticos, chefiados pelos fazendeiros, Joaquim 

Rodrigues Queiroz e Manoel Ferreira de Amorim organizaram uma campanha pela 

reconquista da autonomia do município de São Sebastião do Alto. Os autonomistas 

altenses conseguiram sensibilizar o deputado João Alves de Matos Pitombo, que 

baseado em dados do novo recenseamento e da nova Constituição Estadual, 

apresentou à câmara um projeto para o restabelecimento do município. Aprovado, 

ganhou redação definitiva e foi sancionado pelo presidente Porciúncula. Após as 

eleições, os vereadores tomaram posse em 4 de fevereiro de 1893 e o coronel Lima 

Gaeto foi eleito presidente e, Antonio Teixeira da Fonseca, vice. Os dois se revezariam 

na presidência da Câmara até 1904. 

Durante o período da República Velha, a política municipal foi comandada dentro 

da tradição das comunidades rurais do interior, por alguns coronéis da Guarda Nacional 

(o título podia ser comprado), cujo poder e prestígio continuavam vinculados à 

prosperidade da economia cafeeira. São Sebastião do Alto não fugiu a regra e, a 

política local foi dominada por alguns expoentes da cafeicultura20. 

                                                 
20 Nenhum deles, porém, teve a mesma projeção de Cornélio de Souza Lima, agraciado em 1902 com a patente de 
coronel da Guarda Nacional. Depois de sua curta passagem pela Intendência Municipal de Santa Maria Madalena e 
de sua frustrada candidatura a deputado federal em 1890, ele candidatou-se à Assembléia Legislativa em 1900, 
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De acordo com Ramos, 
 

Em certa medida, pode-se falar em uma primeira e uma segunda gerações de chefes 
políticos municipais na era republicana, ao menos no período da República Velha. A 
primeira geração é composta pelos grandes fazendeiros remanescentes da época de 
ouro do café, no Império, cuja liderança se consolidou após a proclamação da República. 
A segunda geração sobe à cena a partir das transformações econômicas sobrevindas no 
começo do século, com a decadência da economia cafeeira (que debilitou o poder de 
fogo dos velhos coronéis) e, sobretudo, da mudança do eixo de valoração política: se 
antes eram os coronéis os líderes políticos, agora passaram a ser os “doutores” (em 
geral bacharéis em Direito, mas também médicos e engenheiros) (RAMOS,1992, p.164). 
 
 

O motivo das transformações políticas foi a gradual decadência da cafeicultura, 

que havia representado historicamente,  o principal sustentáculo da economia nacional. 

Entretanto, aos poucos, a pecuária bovina, principalmente a leiteira, foi se convertendo 

na principal atividade econômica municipal. O declínio do café, após a crise mundial de 

1929, teve como conseqüências em São Sebastião do Alto, de um lado, a bovinocultura 

de leite transformada em novo esteio econômico, de outro, a fragmentação das 

propriedades e, por fim, o êxodo rural. 

O executivo municipal ficava a cargo do presidente da câmara. Somente em 

1904, o presidente do estado do Rio de Janeiro, Nilo Peçanha, introduziu o regime de 

nomeação de prefeitos, baseado na Reforma Constitucional promulgada no ano 

anterior. No entanto, o cargo só foi implantado em alguns municípios considerados mais 

importantes do estado, como Niterói e Petrópolis. Nos demais, a administração 

continuava sendo exercida pela câmara de vereadores. Em 1921, foi promulgada a lei 

nº. 1734, que estabeleceu atribuições das prefeituras e câmaras municipais, ficando 

determinado que as primeiras eleições para prefeito, com mandato de três anos, 

fossem realizadas em 1922.  

O primeiro prefeito de São Sebastião do Alto foi o coronel Francisco Salustiano 

Pinto, eleito em 1922, com mandato até 1924, mantendo-se no cargo até 1923, quando 
                                                                                                                                                              
desta vez pelo Partido Republicano Autonomista. Foi eleito com 4.781 votos, sendo o terceiro mais votado do 3º 
distrito, formado pelos municípios de Bom Jardim, Cantagalo (sede), Carmo, Duas Barras, Itaocara, Monte Verde 
(depois Cambuci), Nova Friburgo, Cachoeira de Macacu, São Francisco de Paula, São Sebastião do Alto e São 
Fidélis (Santa Maria Madalena na época fazia parte do 2º distrito eleitoral, com sede na cidade de Campos)... Seus 
vínculos com São Sebastião do Alto, porém, começaram a se diluir nesta época. Envolvido com a política estadual e 
federal, permanecia longos períodos sem visitar o município, deixando sua fazenda aos cuidados do administrador 
Constantino Cerbino. Há anos vinha enfrentando dificuldades financeiras, que o levaram a recorrer a empréstimos 
com a garantia hipotecária para saldar suas dívidas. Um de seus credores, João Alves Ribeiro, faleceu em 1901 e 
seus filhos e genros foram à justiça para executar a hipoteca. O processo se arrastou por vários anos mais Cornélio, 
a duras penas, manteve a posse da fazenda. Em 1907, vendeu-a por uma bagatela ao coronel João Luiz Daflon... 
Depois disto, ingressou no Ministério da Agricultura pelas mãos de Nilo Peçanha e dirigiu a segunda seção do 
Serviço de Inspeção e defesa agrícola (RAMOS, 1992, p.149-151). 
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da intervenção do estado. A seguir, o coronel Chico Pinto, figura ativa no cenário 

regional, amigo e correligionário do presidente Nilo Peçanha e chefe do Partido 

Republicano Fluminense, em São Sebastião do Alto, foi eleito e governou por três 

mandatos: 1922,1929, e 1936. Nunca completou um mandato, em função das diversas 

intervenções do estado e no Brasil. No entanto, em todas as eleições em São 

Sebastião do Alto desde 1922 até o seu falecimento em 1941, o Partido Republicano 

Fluminense, sob o seu comando, nunca perdeu eleição. 

Uma característica da chamada política dos coronéis, herdada dos barões, é a 

hegemonia de um determinado partido, liderado por um chefe político ou coronel, que 

se mantém no poder indefinidamente. Este chefe político se elege e reelege por 

diversas vezes, utilizando-se de uma rede de “apadrinhados”, devedores de algum 

favor (emprego público, atendimento médico, ajuda financeira, etc.) que, sujeitos a sua 

autoridade incontestável, mantém esta rede de clientelismo. 

Outro grande chefe político de São Sebastião do Alto, que governou por seis 

mandatos, foi o Dr. Hermes Pereira Ferro, médico (e que inicialmente engajou-se  no 

Movimento Integralista) e opositor ao coronel Francisco Pinto. Entretanto, como uma 

característica comum na política regional, a oposição e a situação tinham divergências 

políticas pessoais e administrativas, mas não ideológicas e sociais. Ideologicamente 

todos eram favoráveis à manutenção do status quo, que mantinha a pirâmide social 

vigente21. 

Em 1943, o interventor, Amaral Peixoto, decidiu criar o município de Cordeiro, 

extinguindo o de São Sebastião do Alto e anexando a localidade de Cordeiro. Desta 

forma, Cordeiro nasceria com três distritos: a sede, Macuco e o primeiro distrito de São 

Sebastião do Alto. Valão do Barro seria anexado a Itaocara, dividindo assim, o 

município em duas partes, sujeito a duas administrações diferentes. 

Embora o prefeito José Lengruber tenha viajado a Niterói para tentar reverter a 

situação com o governo estadual, suas intenções foram infrutíferas. Ao mesmo tempo, 

                                                 
21 O relacionamento entre as duas bancadas foi, como lembra o Dr. Hermes, o melhor possível. Os integralistas 
apoiaram muitos projetos do prefeito e da bancada liberal-democrata e vice-versa, vários projetos dos integralistas 
foram acatados, revelando-se sempre os interesses do município. Apesar das diferenças políticas e ideológicas, o Dr. 
Hermes e o Coronel Chico Pinto tinham uma grande amizade. Eles costumavam jogar pôquer regularmente (era o 
passatempo predileto do coronel). O Dr. Hermes o descreve como um homem de grande integridade moral, muito 
sério e de pouca conversa. Chamava-o de Jequitibá devido a sua longevidade, vitalidade e resistência (RAMOS, 
1992, p.188). 
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o Dr.Hermes Ferro liderou uma campanha, criando uma “Comissão Pró-Defesa do 

Município de São Sebastião do Alto”, constituída pelos altenses mais influentes. Após 

várias negociações e uma intensa campanha, acrescida de um verdadeiro bombardeio 

telegráfico em direção ao Palácio Ingá22, o Decreto-Lei nº 1.056 que havia definido a 

divisão administrativa e judiciária, mantém o município.  

Dentro da tradição política da “velha província”, foi formada uma comissão que 

se dirigiu ao Palácio do Ingá para agradecer ao interventor.  Na ocasião, o Dr. Hermes 

falou em nome do grupo, “manifestando a alegria e o reconhecimento do povo altense 

pela preservação do município.” 

Dando prosseguimento, quando ocorre a Fusão em 1975, em decorrência da 

estruturação do novo Estado do Rio de Janeiro, foi nomeada uma comissão de seis 

desembargadores, para elaborar o anteprojeto prevendo a extinção de dezesseis 

comarcas dos municípios considerados pequenos, com pouca atividade forense. São 

Sebastião do Alto era um desses municípios e seu prefeito, o mesmo Dr. Hermes, já em 

seu quinto mandato. 

Mais uma vez, tomando a frente do movimento contra a extinção, Dr. Hermes 

convocou uma reunião com os outros prefeitos. Após as reuniões preparatórias e 

recebido o apoio de parlamentares e componentes do governo, os prefeitos reuniram-

se na Assembleia Legislativa, quando elaboraram um documento destinado ao então 

governador Faria Lima, contra o anteprojeto. O objetivo seria destacar o receio dos 

munícipes, de que “na amplitude do processo de contenção de serviços estaduais, 

venham a ser extintos (os municípios) e transformados em distritos de outros 

municípios próximos” (RAMOS, 1992, p.227). 

Dentro desta conjuntura política, em 1982, o Dr. Hermes, se reelege para o seu 

sexto mandato. A presença de políticos fortes e carismáticos, como o Dr. Hermes e o 

coronel Chico Pinto, que se reelegem por vários mandatos e, nos intervalos entre seus 

mandatos elegem os seus sucessores, é muito comum na região. Em Trajano de 

Moraes, João de Moraes foi reeleito, por três mandatos, fora os intermediários, em que 

foram eleitos seus correligionários, graças ao seu apoio. Esta herança do coronelismo 

permanece até hoje.  

                                                 
22 “Amaral recebia 10 telegramas por dia, até pessoas já falecidas” (RAMOS, 1992, p.199). 
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O atual prefeito de Santa Maria Madalena está no segundo mandato e o de São 

Sebastião do Alto no terceiro. Em Trajano de Moraes, o atual prefeito é primo do 

anterior, embora fizesse oposição a ele, e este havia assumido o cargo por ser vice-

prefeito, quando da interdição do seu antecessor, que também era um de seus primos. 

Para se manter no poder, o chefe político constrói uma teia, formada pelos cabos 

eleitorais e vereadores, que são pessoas que lhe devem algum favor (cargo público, 

atendimento médico hospitalar, vaga numa escola ou órgão da administração, obras 

que beneficiem diretamente, etc.). Este por sua vez, mantém na sua região o mesmo 

estratagema. O prefeito ou chefe político, também tem uma relação semelhante com os 

deputados estaduais e federais. O prefeito ajuda na eleição do deputado e este, 

durante o governo do prefeito, consegue verbas e obras estaduais ou federais, 

conforme o caso, para aplicação no município. No momento da eleição do prefeito, o 

deputado ajuda com infra-estrutura (cédulas, faixas, etc.) e, às vezes, apoio financeiro. 

Mesmo quando a oposição vence as eleições, o que se observa é que se 

reproduzem as mesmas práticas. É comum a cobrança ao prefeito e aos diversos 

secretários, de favores pessoais, e mesmo cargos para parentes, a partir da 

argumentação, de haver participado na campanha eleitoral. 

Desta forma, as diferenças entre oposição e situação podem ser administrativas, 

mas não ideológicas. Neste sentido, o que a pesquisa revela é que alterar a 

composição da pirâmide social não faz parte das intenções de nenhum dos grupos 

políticos, que se alternam no poder. 



93 
 

2.2. A Gênese Educacional em Trajano de Moraes, Santa Maria Madalena e São 
Sebastião do Alto 

 
No início do século XIX, o pioneiro Antonio Rodrigues de Moraes foi assassinado 

voltando para a fazenda Santa Maria do Rio Grande, depois de deixar seus filhos em 

Cantagalo, para estudar. O fato de levá-los para estudar em Cantagalo, distante várias 

horas a cavalo, significa que na região onde morava, não existiam escolas, nem 

profissionais para o ensino das primeiras letras (os preceptores). De fato, nos primeiros 

tempos de pioneirismo na região, o mais importante era a exploração da terra; primeiro 

o manejo da bateia para peneirar o ouro e em seguida, o machado para derrubar a 

mata e, a enxada, para o preparo da terra e o cuidar da lavoura. Porém, em Cantagalo, 

no início de 1828, ofícios foram trocados entre a câmara da vila e o ministro do Estado 

de Negócios, nos quais se fariam sentir a necessidade da instalação de cadeiras de 

primeiras letras, que melhor facilitasse a instrução às crianças23. 

Pode-se concluir que as primeiras escolas de primeiras letras em Cantagalo, 

começaram a funcionar em torno de 1830. O primeiro colégio particular foi instalado em 

1850 e chamava-se “Colégio Freitas”. A partir desta data surgiram vários outros 

colégios particulares na cidade: em 1857, o Colégio Cantagalense; em 1862, o “Colégio 

Marinho”; em 1878, o Instituto Colegial de Cantagalo; em 1880, o Colégio Lafaiete e, 

em 1882, o “Colégio Barros”, em Macuco. Somente em 1883, surgiu o primeiro 

estabelecimento de ensino secundário, externato e internato, o “Liceu Cantagalense”. 

Deste modo, os habitantes de São Francisco de Paula, Santa Maria Madalena e 

São Sebastião do Alto, quando decidiam mandar seus filhos à escola, até o 3º quartil do 
                                                 
23 A comarca da vila de Cantagalo enviou o seguinte ofício: “ofício que se dirigiu ao Ministro de Estado dos Negócios. 
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor Pedro de Araújo Lima. Sendo presente desta Câmara a Portaria de dezessete 
de março passado pela qual Sua Majestade Imperial, se digne mandar em Cumprimento da Lei que lhe informemos 
qual seja o número de Cadeiras de primeiras letras que existe neste termo e declarando-se a necessidade de 
aumentar-se o dito número para a comodidade do Público. Cumprimos o nosso dever respondendo que primeiro não 
há nenhuma. Segundo atenta as distâncias dos lugares Comodidades e necessidades Pública são precisas quatro 
em Santa Rita e outra em Paquequer, e outra a Leste do Rio chamado Grande. Tendo, porém, esta Câmara de fazer 
subir a presença de Sua Majestade Imperial a urgência do Cumprimento da Lei dos Juízes de Paz e também de 
nosso dever rogando a Vossa Excelência que nos permita aproveitar esta ocasião indicar ao mesmo senhor que nos 
parecem precisas a bem do Público neste Distrito quatro Juizados nos mesmos lugares indicados para as Cadeiras 
das Primeiras Letras o que não se poderá preencher segundo a letra da dita Lei sem que no lugar de Santa Rita, 
onde tem uma capela popular haja um Cura, e no além rio grande onde o Povo quer levantar a Capela se pratique, e 
mesmo assim julgamos ter satisfeito os nossos encargos, como muito desejamos Deus Guarde a Vossa Excelência. 
Vila de São Pedro de Cantagalo em Vereança dezesseis de abril de mil oitocentos e vinte e oito. – (aa) Joaquim José 
Soares, Joaquim Antônio Correia Neto, Francisco Antônio Castanhos e João Henrique Monteiro”     (Terras de 
Cantagalo- Acácio Ferreira Dias. 4ª edição. 1979. Artes Gráficas.Cantagalo. Rio de Janeiro, p.119-120). 
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século XIX, tinham que enviá-los a Cantagalo. 

O ensino em Santa Maria Madalena foi, durante longos anos, gerido pela 

iniciativa privada. A partir da metade do século XIX, os grandes fazendeiros procuravam 

a melhoria intelectual de seus filhos, utilizando-se de preceptores. Antes mesmo do 

surgimento das escolas de primeiras letras, organizadas pelo governo da província, 

alguns fazendeiros mantinham em sua propriedade, professores para seus filhos. O 

mesmo ocorria em São Francisco de Paula e São Sebastião do Alto, porém, muitos 

destes fazendeiros preferiam mandar seus filhos estudar em Cantagalo, onde 

mantinham uma casa, e pagavam os professores para ensiná-los. 

Em alguns casos, como na fazenda Sant’Ana, era escolhida uma sala no andar 

térreo da sede onde funcionava a “classe’, como era chamada, e ali ministravam-se as 

aulas, inclusive para alguns filhos de colonos. Nesta escolinha notabilizaram-se alguns 

professores como, Dona Henriqueta, Dona Antonieta Veiga de Moraes, irmã do 

proprietário, Dr. Alcides Pereira de Moraes e D. Odette Bogado, sua prima. O Senhor. 

Francisco Peixoto também lecionou para alunos do sexo masculino, na referida 

fazenda, para  filhos e netos de D. Maricota, como era conhecida a viúva do 

proprietário. (MACHADO, 1996). 

 Guilherme Felipe Gwyer,”alemão de idéias avançadas”, teria sido o primeiro 

mestre-escola da localidade e fundador de um colégio em Madalena. Em janeiro de 

1879, contratou Vicente Auguste,” recentemente chegado da Europa, para lecionar 

Francês e Geografia em seu colégio”. (Laranjeira, Joaquim: Canastra de Mascate, 

Apontamentos História de Madalena, Gráfica Excelsior, 1993). 

O Colégio Ateneu Madalenense, cujo diretor era Antonio Moll, inaugurou em 21 

de fevereiro de 1897, aulas noturnas para adultos. A primeira escola pública a 

funcionar, no primeiro distrito de Madalena, começou no final do século XIX, como, o 

mestre-escola, o professor Mariano de Oliveira que era conhecido pelo apelido de 

“professor Cucula”. No final do século XIX e início do século XX, viveu Carlos Augusto 

Xavier Machado no Alto Imbé, onde exerceu as funções de professor, maestro e 

jornalista. Como professor, manteve no local, com a ajuda de fazendeiros da região, o 

“Colégio Perseverança”, com internato e externato, frequentado por alunos das 

comunidades distantes. Também funcionava em Santo Antonio do Imbé, sede do 3º 
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distrito um colégio fundado por Virgilio de Paula. Em São Sebastião do Alto, nesta 

época o quadro do sistema escolar não era animador. Segundo Ramos (1992), o 

recenseamento de 1892 revelou um altíssimo índice de evasão escolar, de 2214 

crianças em idade de 7 a 14 anos, apenas 310 freqüentavam a escola. “A luta pela 

sobrevivência chegava cedo à zona rural: muitas crianças e adolescentes eram 

arrancados dos bancos escolares após as primeiras lições e outras eram sequer 

alfabetizadas” (RAMOS, 1992, p 153). 

No século XIX, a partir de determinadas condições, normalmente quando era 

reconhecido como vila, o arraial recebia do governo da província a incumbência de 

criação de uma escola de primeiras letras e a manutenção de um mestre-escola 

público, o que ocorreu em Santa Maria Madalena, São Francisco de Paula e São 

Sebastião do Alto. 

Através do “Almanaque Laemert”, sabemos, por exemplo, que em São Sebastião 

do Alto, em 1850 existia uma escola particular de meninas a cargo de Josefa de 

Canellas Drummond e outra de meninos a cargo de Marcelino Antonio de Freitas. Em 

1881 temos a informação sobre a Instrução Pública: o inspetor do distrito era Dr. 

Manoel Monte Godinho, o professor público era Eduardo Augusto Ribeiro e, a 

professora pública de meninas era D. Maria Moreira Velasco Ribeiro. Mas, em 1884, o 

correspondente do jornal “A Tribuna”, reportava que o distrito de Valão do Barro ia 

progredindo muito bem e que possuía “sete escolas públicas, mais do que o 1º distrito”. 

Tal afirmação nos faz crer que em todos os três municípios, no alvorar da república, já 

funcionavam um número expressivo de escolas públicas de primeiras letras. Entretanto 

os cronistas da época valorizaram mais os colégios particulares. 

Na primeira República, foram construídos alguns prédios para abrigar escolas 

públicas estaduais, em São Francisco de Paula, hoje Trajano de Moraes. O presidente 

do estado (governador), Raul de Moraes Veiga, nascido quase ao lado da casa-grande 

na fazenda Aurora, transferiu a sede de São Francisco de Paula para Aurora( hoje 

Visconde de Imbé). Em 1919, mandou construir um magnífico edifício para o Fórum e 

um lindo prédio para abrigar o Grupo Escolar, onde hoje funciona o Colégio Estadual 

João de Moraes Martins. 

José Antonio de Moraes obteve do governador Aurelino Leal, um decreto que 
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transferiu a sede da Vila Aurora para o distrito de Ventania, transformado na sede do 

município de Trajano de Moraes. Ali também foi construído um prédio escolar onde hoje 

funciona o governo municipal. 

 Na primeira metade do século XX, foram criados diversos grupos escolares 

estaduais em toda a região. Tudo funcionava como uma dádiva do governador ou 

algum deputado para prestigiar o prefeito local. Da mesma forma também foram criados 

pelos prefeitos algumas escolas rurais, freqüentemente, localizadas nas fazendas de 

correligionários seus. Note-se também, que os professores para estas escolas, tanto 

municipais quanto estaduais, eram nomeados, o que contribuía para a política 

clientelística. 

Assim, São Sebastião do Alto, em 1934, possuía cinco escolas públicas 

estaduais, seis municipais e duas subvencionadas. Nos seis mandatos do Dr. Hermes, 

o município teve a criação do Ginásio Altense do qual foi seu diretor, a construção do 

Grupo Escolar na sede, a construção do Grupo Escolar Januário de Toledo Pisa em 

Valão do Barro e a construção de 13 escolas rurais, sendo uma em Ipituna (RAMOS, 

1992). 

Em Santa Maria Madalena, o primeiro ginásio, surgiu em 1928, fundado pelo 

professor Enéas Costa e esposa. No final dos anos 50, surgiram escolas 

subvencionadas pela Campanha Nacional de Escolas Gratuitas (CNEG), 

posteriormente denominada Campanha Nacional de Escolas da Comunidade (CNEC).  

Em Madalena, no ano de 1948, funcionou nas dependências dos extintos 

Ginásio de Santa Maria Madalena e Escola Normal de Madalena, o Colégio de Santa 

Maria Madalena, subvencionado pela CENEC, até 1988, com os cursos ginasial e 

normal e à noite, o Curso Técnico de Contabilidade. É interessante notar que este era o 

único curso de Técnico em Contabilidade na região. Após o seu fechamento, a única 

opção de profissionalização em ensino médio (2º grau) era a formação para o 

magistério. 
 

Então, nós brincamos que todo mundo em Madalena era professor – o pedreiro, o 
servente, o garçom, o taxista, todos eram professores. (...) os alunos que terminavam a 
8ª série ginasial só tinham a opção do curso normal (...) (Entrevista com o ex-Secretário 
Municipal de Educação, professor Marcelo Freixo Lima em 05/07/2010). 
 
 

Durante muitos anos as escolas de Santa Maria Madalena eram a opção, além 



97 
 

das séries iniciais do ensino fundamental, ofertada nos três municípios. A outra opção 

eram os municípios de Cantagalo ou Friburgo. 
 

Aqui em Trajano não tinha ginásio, só em Madalena. Em Trajano começou primeiro com 
o CNEC, por volta de 1955 e então era continuação da 1ª a 4ª série.(...) Primeiro eu fiz a 
escola do interior, depois o curso normal, embora os professores não fossem totalmente 
habilitados, mas eram ótimos. Exigiam muito que o aluno se preparasse. Depois 
prestava concurso para o Estado. Mas antes que prestasse o concurso, também eram 
aproveitadas pessoas que tinham o ensino fundamental pelo menos, e essas pessoas 
lecionavam na zona rural. Existia até em Cantagalo um curso Normal Rural, (...) elas 
faziam este curso que era mais rápido, e ao invés de fazerem os 4 anos do ginásio, 
faziam um ginásio com mais preparação de Didática, necessária para trabalharem 5 
anos na escola Rural. (Entrevista com a Professora Lenina Machado, ex-secretária 
municipal, ex-chefe do Núcleo de Educação e Cultura (NEC) do Estado em Trajano de 
Moraes, em 09/07/2010). 
 

A fusão dos antigos estados do Rio de Janeiro e Guanabara, representa para a 

política educacional do novo estado, a construção de novas escolas e a criação do 

Laboratório de Currículos (SEE), com o desenvolvimento de novas diretrizes e a 

formação continuada para os professores. No estado e especificamente em Trajano de 

Moraes, Santa Maria Madalena e São Sebastião do Alto foram construídas várias 

escolas, principalmente no meio rural. Nas sedes são inaugurados colégios estaduais, 

com os cursos de Formação Geral e Normal. Também foram doados ônibus para 

transporte escolar. 
 
No início achávamos que a fusão era uma confusão, porque não sabíamos se ia seguir o 
que o Estado do Rio determinava ou se seguia a determinação do Estado da 
Guanabara, mas com a vinda dos secretários ao interior, começando a conhecer a 
realidade começamos a ter liberdade de não seguir totalmente aquela programação. 
Então os professores podiam adaptar a programação de acordo com sua realidade.Dona 
Myrthes foi a grande secretária que veio,conhecer a realidade dos municípios do interior 
verificando a distancia que um aluno andava de uma escola para outra.Para facilitar 
esses alunos, pos  não havia o transporte escolar como tem hoje,na medida do possível, 
ela autorizava a criação de  uma escola mais próxima, facilitando o aluno a estudar, 
oportunizando que crianças com menos idade ingressassem nos estudos e as escolas 
aumentaram o seu quantitativo. Dona Myrthes dava total apoio para que o ensino 
acontecesse em todas as localidades (Professora Lenina Machado, entrevista em 
09/07/2010). 
 

 
É importante demarcar alguns fatos históricos que influenciaram este período. 

Em 1964, os militares assumem o poder no Brasil, instaurando um regime autoritário 

que mantinha a população em geral e principalmente estudantes e professores sob 

constante vigilância. Em 1971, foi promulgada a 2ª Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, Lei nº 5.692/71, que definiu a profissionalização e a nova 

organização do ensino no 1º e 2º graus. A lei pretendeu oferecer um ensino geral no 1º 
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grau (que englobava os antigos primário e ginasial) e a formação obrigatória no 2º grau. 

Porém, a maioria das escolas não possuía infra-estrutura para oferecer as habilitações 

exigidas. Nas escolas dos municípios pequenos a outra dificuldade era a falta de 

professores habilitados para lecionar no 2º grau. 

Em 1975, com a fusão dos estados da Guanabara e do antigo Rio de Janeiro, se 

cria o atual estado do Rio de Janeiro. O primeiro governador nomeado foi o almirante 

Faria Lima que indicou a professora Myrthes Wenzel como secretária de Estado de 

Educação. O desafio inicial da secretária era aumentar a oferta de matrícula pois, de 

acordo com as estatísticas, a demanda de pessoas que não freqüentavam escola era 

grande. Assim foram construídas várias escolas no interior do estado, o que aconteceu 

também nos três municípios estudados, principalmente no meio rural. Também foi 

realizado um concurso para professores para suprir a rede estadual. 

O segundo governador nomeado para o estado foi o político Dr. Antonio de 

Pádua Chagas Freitas, várias vezes deputado pela Guanabara e seu último governador 

(1971 – 1975). Seu nome deu origem ao termo “chaguismo, que designou sua forma 

particular de utilizar a máquina pública estatal. Praticamente dominou a política carioca 

e fluminense de 1970 a 1982” (cf. Chagas Freitas, perfil político, FGV/ALERJ, 1999). 

Eli Diniz (1992) em competente análise sobre o chaguismo nos diz que “o 

clientelismo adquire, assim, legitimidade para todos os atores envolvidos na relação e 

uma vez que o atendimento às necessidades em termos de serviços públicos não é 

encarado como um direito e uma prerrogativa da cidadania” (DINIZ, 1982, p. 23). 

A partir desta visão, a simples matrícula numa escola pública torna-se fator de 

barganha política, na medida em que a precariedade da ação governamental facilita e 

estimula o esquema de troca de favores. É neste período que o prefeito Carlin Benedito 

Latini consegue do governador a implantação do curso de formação de professores em 

São Sebastião do Alto. 

Em 1982, realizaram-se eleições diretas paras governador em todo o Brasil. No 

Rio de Janeiro foi eleito Leonel de Moura Brizola, tendo como vice-governador o 

antropólogo Darcy Ribeiro, também secretário estadual de cultura e presidente do 1º 

Plano Estadual de Educação (1º PEE). Dentre as metas do 1º PEE se definiu a 

construção de Centros Interescolares de Educação Pública (CIEP), com previsão de 
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atendimento a 1000 crianças em horário integral. 

Este é um período bastante representativo nacionalmente do embate da “grande 

política” ideológica e filosófica e a pequena política do cotidiano a política do favor. Nos 

três municípios o embate se travava no debate entre chaguistas e brizolistas, embora 

as práticas políticas continuassem, em sua maioria clientelistas. O brizolismo confirma o 

teor personalista da política fluminense, e se expande, sobretudo, na Baixada, 

entretanto tem dificuldades para se infiltrar no interior. 

Segundo Vasconcelos e Faria (2010, p.190): 
 
(...) torna-se relevante observar que o ‘brizolismo’ terá que fazer concessões em alguns 
setores do chaguismo,ainda presente nas políticas locais do interior fluminense. Tal fato 
reforça a nossa hipótese, quanto à permanência de modelos e concepções pedagógicas 
que estavam na contramão de pensamento de Darcy Ribeiro (...). 
 

Nesse período foram construídos em cada um dos municípios, três CIEPs, um 

em Santa Maria Madalena, um em Trajano de Moraes e um em São Sebastião do Alto. 

Portanto, é a partir da fusão que o estado começa a assumir a educação no interior. Em 

Santa Maria Madalena: 

 
Afora as poucas escolas de primeiro grau espalhados pelos distritos, a sede conta com a 
Escola Estadual Barão de Santa Maria Madalena, e com o CIEP Graciano Cariello Filho. 
Registrem-se as atividades do Centro Interescolar Ranulpho Machado Botelho e do 
Instituto Prolabor de Santa Maria Madalena, que em convênio com a Secretaria Estadual 
de Educação, mantém, em imóveis de sua propriedade, cursos de primeiro grau 
completo, de segundo grau com formação de professor, curso agrícola de primeiro grau 
e curso profissionalizante de marcenaria (MACHADO, 1996, p.69). 
 
 

Nos anos 90, em Trajano de Moraes, existiam na sede um CIEP, uma escola 

estadual de primeiro grau e um colégio estadual de 1º e 2º graus. No segundo distrito, 

um colégio estadual de 1º e 2º graus, e nos terceiro, quarto e quinto distritos uma 

escola de 1º grau em cada um. Em São Sebastião do Alto, o quadro se repete com um 

CIEP e uma escola estadual de 1º e 2º grau e, um colégio de 1º grau completo na sede 

e, dezoito escolas estaduais de 1º grau, nos distritos.  

Embora existissem várias escolas municipais nos distritos (algumas 

municipalizadas), a hegemonia da educação nos municípios era estadual, ditando os 

padrões escolares para todas as escolas, inclusive particulares, através da supervisão 

escolar. 
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Tal quadro começa a mudar a partir da introdução das políticas emanadas pelo 

governo federal, com a Constituição de 1988, a LDB nº 9.394/1996 e a lei do FUNDEF 

(Lei nº 9.424/1996), conforme será analisado no capitulo que se segue. No último 

capítulo, aprofundaremos os efeitos de tais políticas, considerando também os relatos 

dos agentes diretamente envolvidos – dirigentes, professores e funcionários dos três 

municípios investigados.  
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3. AS POLÍTICAS E OS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO NAS INTERFACES DAS 
ESFERAS NACIONAL, ESTADUAL E MUNICIPAL 

 
A implantação do processo de descentralização na área educacional nem 
sempre tem considerado a análise dos limites e possibilidades dos 
Estados e Municípios. A decisão sobre qual desses níveis governamentais 
se encontra mais apto a assumir determinadas atribuições deveria levar 
em conta, portanto, diferentes variáveis (...) que os habilitariam ou não a 
assumir determinados serviços públicos. 

(Donaldo Bello Souza e Lia C. Macedo de Faria, 2002) 
 

 

3.1  A escola do meio rural X a escola do campo 
 

A educação do campo tratada como educação rural na legislação brasileira,exige 

alargamento dos limites do não-urbano, ao incorporar aos espaços da pecuária, do 

extrativismo e da agricultura, aos da floresta, das minas, dos pesqueiros, caiçaras e 

ribeirinhos, como se observa no texto das Diretrizes, que normatizam o tema. 
 

Assim focalizada, a compreensão de campo não se identifica com o tom de nostalgia de 
um passado rural de abundância e felicidade que perpassa parte da literatura, posição 
que subestima a evidência dos conflitos que mobilizam as forças econômicas, sociais e 
políticas em torno da posse da terra no País (BRASIL, 2002, s/p). 

 
Por outro lado, a educação integral tem sido historicamente um ideal presente na 

legislação e no pensamento de alguns dos nossos mais brilhantes intelectuais. A 

educação como direito de formação integral do ser humano, traduz a compreensão do 

direito de aprender como inerente à vida, à saúde, à liberdade, à dignidade e à 

convivência familiar e comunitária e, como condição para o próprio desenvolvimento de 

uma sociedade republicana e democrática. 

Ao mesmo tempo, a Lei nº 10.172/2001, que institui o Plano Nacional de 

Educação (PNE) retoma e valoriza o conceito de Educação Integral, como possibilidade 

de formação integral da pessoa, inovando para além do texto da LDB nº 9.394/1996, ao 

apresentar a educação em tempo integral, como objetivo do Ensino Fundamental e da 

educação Infantil. Deste modo, propõe a ampliação da jornada escolar para um período 

de pelo menos sete horas diárias, assim como a participação das comunidades na 

gestão democrática das escolas e, a criação dos diversos conselhos escolares. 

Apesar de algumas tentativas de melhoria da escola pública localizada no meio 

rural, esta, quando existia até os anos 1990 do séc. XX, apresentava certas 
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características comuns; eram as denominadas “escolas isoladas”, multisseriadas de 1ª 

a 4ª séries, com poucos alunos que caminhavam grandes distâncias e, traziam a 

própria merenda: uma banana, uma mandioca cozida. A professora viajava no 

caminhão do leite, de madrugada, ou a cavalo e morava durante o ano letivo na escola. 

Fazia o papel de diretora, professora, secretária e por vezes, merendeira. Não recebia 

nenhum incentivo na carreira e seu salário era irrisório. Também era expressivo o 

número de professoras que não conseguia completar os estudos. Os pais só 

participavam da gestão quando solicitados, geralmente para contribuir nas festinhas ou 

para pedir mais disciplina para seus filhos fazer eventuais reclamações. 

Porém a crise do capitalismo do modelo keynesiano dos anos 70, levou o Brasil 

e os demais países periféricos, a partir dos anos 80, a inserir-se no novo processo 

econômico-social, conhecido como neoliberalismo. Cabe ainda ressaltar que as 

inovações voltadas para a remoção de barreiras espaciais através do tempo, o 

incentivo para racionalizar a organização espacial em configurações de produção 

relacionadas, eficientemente, com a criação de redes de circulação e consumo, tem tido 

imensa significação na história do capitalismo. A política interna dos países foi forçada 

a um ajuste econômico, que se refletiu na queda dos salários reais, no crescimento da 

terceirização e, conseqüentemente, no aumento do desemprego estrutural, a 

estatização da dívida externa e a elevação das taxas de juros. 

No país todo e no campo especificamente, de forma significativa, assistimos, 

paralelamente, a várias transformações: o avanço da agroindústria, a globalização dos 

meios de comunicação, e, por fim, a chegada da antena parabólica no meio rural, 

contribuindo para a integração do rural ao urbano, não sem antes fragilizar a sua 

cultura. O mercado nunca foi tão excludente, quanto às exigências para a educação 

das classes trabalhadoras e em especial ao trabalhador do campo. No lugar do antigo 

lavrador, são empregados operadores especiais de modernas máquinas agrícolas, 

tecnólogos e pós-graduados em informática, zootecnia, agronomia, veterinária, 

engenharia, administração e economia.  

Segundo Arroyo: 
 
As formas como está se dando a modernização da agricultura, o modelo de agronegócio 
não indica que demandarão a elevação dos níveis de educação dos povos do campo. 
Um campo sem gente, sem crianças e jovens dispensará a sua educação e estimulará a 
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destruição da pobre estrutura e rede de escolas rurais (ARROYO, 2004, s/p). 
 

Em seguida, ao longo dos anos 1990, por meio de legislação e medidas 

pragmáticas o governo brasileiro passou a adotar políticas públicas que foram 

efetivando as diretrizes neoliberais, distanciando a educação como prática da 

mediação, para a liberação ,da emancipação democrática e  construção da cidadania, 

em favor de uma visão funcionalista e economicista, com ênfase nos projetos de 

inclusão tecnológica. 

Os estudos realizados sobre o tema assinalam que, apesar da existência no 

Brasil de um discurso oficial, no meio empresarial, e presente na mídia, muito elogioso 

e favorável à educação, como via de crescimento individual e social, a prática real da 

sociedade política e das forças econômicas não correspondem ao conteúdo de tais 

discursos. As simples idéias veiculadas sobre educação não contribuem efetivamente 

para a autonomia dos brasileiros possibilitando que eles se contextualizem como 

cidadãos no mundo, mistificando as relações político-sociais manipulando-os e 

produzindo uma ilusão de felicidade nunca alcançada.  
 
Com efeito, o espaço ocupado pela educação nos documentos do Banco Mundial e nos 
jornais direcionados para os negócios assumiu proporções jamais vistas. No entanto, um 
exame mais de perto indica que a preocupação principal não é com a educação 
propriamente dita, mas antes e, sobretudo, com a sua capacidade de produzir 
“disposições ideológicas” capazes de operar o problema (não solucionado pelo 
neoliberalismo) da inserção dos jovens e desempregados no mercado de trabalho (em 
uma perspectiva microeconômica), e o da integração dos países e regiões em 
desenvolvimento à globalização (em uma perspectiva macroeconômica) (LEHER, 1998, 
p.259). 

 
Por outro lado, acompanhando as mudanças globais e nacionais, a escola do 

meio rural também mudou, a partir, em particular, do advento do transporte escolar, se 

consolidando a idéia de racionalização e nucleação destas escolas. Com a criação do 

FUNDEF, e a oferta de mais programas do FNDE, serão exigidos vários conselhos de 

controle e gestão (CACS), devido às verbas descentralizadas. Entretanto, se tais 

medidas, promoveram uma maior democratização nas relações escolares, trouxeram 

também contradições e rupturas. 

As políticas públicas inspiradas nas demandas da modernização da agricultura e 

na expansão do agronegócio, como a nucleação das escolas e o deslocamento de 

crianças e jovens de seu contexto social, é uma expressão do desrespeito à construção 
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cultural daquelas comunidades, atingidas por essas ações, em que, na maiorias das 

vezes não foram consultadas. 

Os movimentos sociais do campo denunciam que seus direitos à educação, ao 

conhecimento, à cultura, aos valores e às formas de solidariedade, têm sido relegados, 

historicamente, a um segundo plano, por conta de tais políticas “modernizadoras”, 

inspiradas no mercado, no lucro e na conseqüente destruição da agricultura familiar. 

Como se pode observar, as transformações pelas quais vem passando o país, 

criaram aspectos de desruralização, que o planejamento educacional deve considerar. 

No cerne da questão fica a pergunta: necessitam as crianças que freqüentam a escola 

do meio rural de metodologia especial? E a pergunta subjacente: que escola é esta? A 

escola no campo, a escola do campo ou a escola para o campo?  

Segundo Frigotto: 
 
As preposições para, no e do campo, aparentemente inocentes, na realidade expressam 
na história da educação dos homens e mulheres do campo, o vetor entre processos 
educativos alienadores, mantenedores da ordem do capital, e processos educativos que 
pautam o horizonte da emancipação humana e das formas sociais que cindem o gênero 
humano. 
Educação para o campo e no campo expressam as concepções e políticas do Estado, 
ao longo de nossa história, que se alinham à perspectiva da educação como extensão 
ou na perspectiva ruralismo pedagógico. Assim educação escolar para o campo 
constitui-se no estender modelos e conteúdos e métodos pedagógicos planejados de 
forma centralizada e autoritária ignorando a especificidade e particularidade dos 
processos sociais, produtivos, simbólicos e culturais da vida do campo. 
Por outro lado, educação no campo, mantém o sentido extensionista e cresce-lhes a 
dimensão do localismo e particularismo. Trata-se da visão de que as crianças, jovens e 
adultos do campo estão destinadas a uma educação menor destinada às operações 
simples do trabalho manual e, também com a perspectiva de que permaneceriam para 
sempre no campo. desconhece que os processos produtivos, no campo e na cidade, 
tendem a “industriar-se” cada vez mais dentro de uma mesma base tecnológica. Nega-
se, nesta perspectiva uma educação escolar unitária (síntese do diverso) e, portanto, 
com a universalidade historicamente possível do conhecimento em todas as esferas e 
árias da vida humana, independentemente de residir no campo e na cidade. 
A denominação de educação do campo engendra um sentido que busca confrontar, há 
um tempo, a perspectiva colonizadora extensionista, localista e particularista e as 
concepções e métodos pedagógicos de natureza fragmentária e positivista. Este 
confronto que se expressa na forma semântica, só é possível de ser entendido social e 
humanamente no processo de construção de um movimento social e de um sujeito social 
e político – Movimento dos Sem Terra (MST) – que disputa um projeto social e 
educacional contra-hegemônico. 
Na educação e pedagogia do campo parte-se da particularidade e singularidade dadas 
pela realidade de homens e mulheres que produzem suas vidas no campo. Todavia, não 
se postula o localismo e nem o particularismo mediante os quais se nega a construção e 
o acesso do conhecimento e de uma universalidade histórica rica, porque síntese do 
diálogo e da construção de todos os espaços onde os seres humanos produzem sua 
vida. Educação e conhecimento que apontam para uma sociedade sem classes, 
fundamento da superação, dominação e alienação econômica, cultural, política e 
intelectual (FRIGOTTO, 2010a, p.35). 

 
Ao mesmo tempo, a escola pública urbana ou rural no Brasil possui três 
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características: é urbanocêntrica, isto é, voltada, unicamente, aos conteúdos formados 

e informados no processo de urbanização; é sociocêntrica, isto é, voltada para os 

interesses das classes sociais hegemônicas e, é etnocêntrica, isto é, privilegiadora dos 

conhecimentos relativos ao mundo ocidental, a chamada racionalidade do capitalismo, 

atrelada ao avanço científico e tecnológico. 

Ao longo do processo torna-se importante destacar que, esta tem sido uma das 

funções da escola: ensinar as bases matemáticas da ciência universal, a norma culta 

da linguagem, a história e a geografia oficial, conteúdos necessários para a conquista 

da cidadania. Mas as pesquisas vêm revelando que, a escola brasileira nem sempre 

estabelece ligação entre estes conteúdos e, aqueles das diversas práticas culturais, 

ricas e diversificadas, marcadas pela nossa heterogeneidade e, que predominaram a 

população rural, em mais de 70% do seu conjunto, até bem poucas décadas. 

Perante as reflexões acima expostas, os movimentos do campo reivindicam uma 

urgente política pública que representa como primeira motivação, a defesa de sua 

permanência na terra, e em seguida a defesa de sua cultura, identidade, saberes, 

valores, enfim, a defesa da vida. Mais o que se observa é um esvaziamento da escola 

no campo. O êxodo rural levou em um primeiro momento para as cidades, os 

proprietários e produtores na procura de melhores condições de vida, com maior oferta 

de escolas, hospitais, etc. Por outro lado, a população desassistida do mínimo de 

condições para a sobrevivência, os trabalhadores, os parceiros, os antigos colonos são 

atingidos pelo agronegócio que, com a utilização de trabalhadores terceirizados (os 

bóias-frias) expulsa a maior parte do restante da população que ainda resistia. 

Entretanto, ainda persiste uma população que reside no campo: são tratoristas, 

retireiros, campeiros, parceiros, quilombolas, povos da floresta, caiçaras, assentados e 

acampados dos movimentos sociais do campo. A partir dos movimentos sociais do 

campo, se estrutura uma nova visão de educação que exige reflexão de professores e 

pesquisadores à medida que se repensa o campo como totalidade, em suas múltiplas e 

diversas dimensões. Os alunos são os filhos desses atores, que agora freqüentam a 

escola que, muitas vezes, de tão desinteressante no passado, só justificava a sua 

presença, mediante políticas compensatórias (que exigem presença na escola) ou, 

simplesmente pela merenda escolar. 
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A seguir, em função das políticas de racionalização e nucleação, ocorre à 

redução, principalmente das escolas estaduais, seja pela sua municipalização, o que é 

positivo, ou seja, pela sua extinção, o que é, extremamente negativo, contribuindo para 

o inchaço populacional das grandes cidades. A política de agrupar escolas no meio 

rural revela aspectos positivos, como a superação do isolamento e o abandono ao qual 

estiveram condenados, o fim do regime de multisseriação, a possibilidade de 

professores e alunos desenvolverem uma maior sociabilidade, por fim, uma estrutura 

administrativa necessária ao bom desempenho escolar. 

Cabe, no entanto, assinalar que, ao lado das vantagens sintetizadas acima, a 

política de nucleação das escolas no campo apresenta fatores negativos de grande 

impacto social. O primeiro se refere ao fechamento de escolas que atingem famílias que 

vivem no campo. Num mundo rural dominado por inúmeras carências é dramático 

constatar o quanto estas famílias valorizam à educação escolarizada concretizada na 

presença da escola, na maioria das vezes, o único equipamento do estado presente na 

região. 

 
Fechar escolas sem a certeza de que estejam sendo adequadamente substituídas é 
eliminar do horizonte das pessoas um símbolo importante, único foco da cultura 
institucionalizada a transmitir-lhes um pouco de esperança. E sem esperança a vida 
torna-se insuportável (WHITAKER; ANTUNIASSE, 1993, p.25). 
 

 
  Outro aspecto se refere ao transporte  das crianças pequenas para uma outra 

escola, onde o referencial é urbano, levando os alunos do campo a serem alvo de 

discriminação, considerando que o ensino tradicional não inclui nem a cultura, nem os 

valores vinculados ao trabalho agrícola. Com relação aos alunos oriundos dos 

assentamentos do MST, a discriminação torna-se ainda maior, sendo muitas vezes 

apontadas pejorativamente, tanto pelos filhos dos não assentados, como por alguns 

professores. Algumas investigações relatam inclusive casos de brigas nas saídas das 

escolas. 

 Ainda merece destaque a questão do risco oferecido pelo transporte escolar, 

Transportando alunos nas regiões mais inóspitas dos municípios, os veículos transitam 

por estradas vicinais em péssimas condições de conservação e, quando chegam as 

chuvas, os caminhos ficam intransitáveis, ocasionando a falta às aulas dos alunos. E, 
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conseqüentemente, a dificuldade de acompanhar o desenvolvimento curricular, e 

muitas vezes, a evasão. Outro fator que também contribui para aumentar o número de 

faltas dos alunos é a falta de manutenção, levando a defeitos nos veículos e à 

paralisação do transporte escolar. 

Também se muitos municípios realizam este serviço com veículos próprios, em 

muitos outros são contratados operadores autônomos ou empresas, ocorrendo uma 

tensão nas relações público/privado. Neste sentido, é sempre útil alertar para o 

descumprimento de alguns (ou todos) fatores relacionados aos acidentes de trânsito: 

homem, via, veículo e meio ambiente. Será que os motoristas do transporte escolar são 

capacitados para a função? Como evitar que os municípios contratem meios de 

transporte escolar em que os alunos são transportados em pé? Não seria mais racional 

e mais barato transportar os professores para as escolas? 

Ainda outro problema, referente à questão do transporte escolar, diz respeito ao 

orçamento da educação e à gestão financeira. Os gastos com manutenção e 

conservação destes veículos é muito grande. O ônibus escolar (ou qualquer outro 

veículo utilizado) nos municípios do interior transporta, principalmente, alunos da zona 

rural que cursam o 2º segmento do ensino fundamental ou, do ensino médio nas áreas 

urbanas. O que se observa é que, muitas destas escolas não foram municipalizadas, 

pertencem à rede estadual e o município não recebe nada, nem do FUNDEB, nem do 

PNATE. Perante as questões acima referidas, muitos municípios solicitam 

ressarcimento ao Estado ou se negam a transportar os alunos.  

No entanto, hoje, algumas escolas situadas em localidades rurais, oferecem o 

ensino fundamental completo, existindo também uma demanda crescente por parte das 

populações destas localidades, que continuam a pressionar prefeitos e vereadores, 

para conseguir junto às Secretarias Estaduais de Educação, a criação de escolas de 

ensino médio localizadas nessas regiões. 

Por outro lado, existe outra demanda; a necessidade de formação superior para 

o exercício do magistério, gerando um problema ainda maior para os municípios 

pequenos do interior, pois as prefeituras são solicitadas a oferecer transporte para 

outros municípios, onde estão localizadas as faculdades e universidades. Mas este 

transporte, que leva alunos de diversos cursos, não pode ser financiado com os 25% da 
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manutenção e desenvolvimento do ensino (MDE), o que aumenta a despesa das 

prefeituras exigindo recursos próprios, que não aqueles previstos para MDE. Deste 

modo, a formação continuada e a própria obtenção do diploma de ensino superior para 

os professores é uma necessidade, considerando ainda que temos um grande 

contingente sem formação para a docência mesmo em nível médio.  

O que o presente estudo sugere é que a racionalização das escolas do campo 

poderia ser planejada em regime de colaboração, com o estado e a União, de forma a 

garantir uma rede de atendimento, integrando as escolas de educação infantil, de 

ensino fundamental completo e de ensino médio, por distrito, devidamente equipadas. 

Cada vez mais implementando a modalidade de ensino à distância, por exemplo, que 

viria garantir a formação continuada e a graduação, via Universidade Aberta (MEC). 

Assim sendo, o aluno teria uma perspectiva a seguir, para o prosseguimento nos 

estudos, garantida pelas políticas públicas educacionais, ofertada pelos diferentes 

entes federados, União, Estados, Municípios e Distrito Federal (conforme Resolução 

CNE nº 1, de 03 de abril de 2002). 

A democratização da gestão administrativa e pedagógica do espaço escolar 

também apresenta contradições, as escolas nucleadas, raramente, têm famílias 

oriundas do campo presentes na escola. Logo, as reuniões de pais e espaços 

colegiados como a APP e os conselhos escolares acontecem quase sempre sem a 

presença dos responsáveis por estes alunos. Desse modo, o projeto político 

pedagógico em ação na escola não contempla as necessidades, contribuições e 

projetos desse segmento daquela comunidade escolar. Ainda torna-se importante 

sinalizar que a dificuldade de todo órgão colegiado, efetivamente democrático, é 

garantir que todos os setores envolvidos atuem em igualdade de condições e com 

acesso pleno à participação, representando os interesses, as aspirações e as 

demandas dos segmentos escolares que os indicaram.   

Neste contexto, em grande parte do Brasil e principalmente nos municípios 

pequenos, marcados, historicamente, por uma cultura política e tradição paternalista e 

clientelista, existe uma grande dificuldade de arregimentar um número significativo de 

pessoas com disponibilidade para participar em tais conselhos, se considerarmos que 

suas vozes se reduzem a concordar com o que já foi anteriormente decidido. Logo, 
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além de perceberem que sua participação é inexpressiva, esta implica, do ponto de 

vista pessoal, em perda de dia de serviço ou momentos de lazer. Desta forma, 

acostumados a um sistema de apadrinhamento, à cartorização do aparelho do Estado e 

à manipulação política, o cidadão se escusa a participar, alegando problemas pessoais 

e outros argumentos. 

Torna-se urgente desenvolver, neste cenário, práticas políticas que protejam a 

escola, desta vulnerabilidade histórica coibindo as eternas práticas clientelistas e 

fisiológicas. Uma forma de neutralizar, pelo menos em parte, tal cultura política é 

associar a escolha do diretor, a partir de um plano de gestão, com compromissos, 

claramente, explicitados e debatidos com a comunidade. Mas não podemos nos 

esquecer que a representação mais importante da escola cidadã não se reduz à figura 

do gestor, mas sim à participação da comunidade. Portanto, trata-se de promover a 

conscientização da natureza social (e assunção de objetivos socializantes) dos 

munícipes. É neste sentido que acreditamos ser o compromisso de todos os 

professores e professoras, fundamental para a concretização do processo de 

institucionalização e democratização dos sistemas públicos de ensino. 

Ao lado da possibilidade da escola construir seu projeto pedagógico e escolher 

sobre sua direção, a legislação (art. 15 da LDB nº 9.394/1996) estabelece que, as 

escolas devem poder contar com recursos financeiros e utilizá-los a seu critério. Trata-

se de possibilitar às escolas o atendimento às necessidades de pequenos serviços ou 

de compra de materiais, mediante repasse sistemático de recursos pela SME ou SEE. 

Além destes recursos, através principalmente do FNDE, existem outras contas como a 

do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), que escolas com mais de 50 alunos, 

recebem em conta bancária própria e as escolas menores costumam receber, via 

Prefeitura. As determinações burocráticas de tais programas indicando como, quando e 

em que gastar o dinheiro e, assim como efetuar as prestações de contas, tem causado 

embaraços e mesmo a suspensão de repasses às escolas, com o conseqüente 

constrangimento dos diretores. A mesma dificuldade ocorre nos diversos conselhos e 

com seus dirigentes, que tem sob sua responsabilidade, a gestão de outros programas, 

como o Programa Nacional de Transporte Escolar (PNATE), etc. 

Para tanto, a quantidade de programas, a complexidade das determinações 
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legais e o rigor nas prestações de contas exigem que a SME tenha um órgão técnico-

financeiro-administrativo para fins de assistência, orientação e operacionalização 

destas ações. Diferentemente do que vem ocorrendo em muitos municípios, onde tais 

tarefas são executadas pela secretaria de fazenda e os diversos conselheiros são 

chamados apenas para assinar os documentos já concluídos. 

Finalmente, o grande desafio que ainda se apresenta é a mudança na qualidade 

do ensino público, em particular, nas escolas do campo, para que a educação se torne 

de fato, um dos instrumentos propulsores do desenvolvimento do campo e da 

emancipação dos sujeitos. Neste contexto de defesa da escola pública laica, universal e 

gratuita, muito tem que ser mudado, pois a educação do meio rural tem que estar 

necessariamente, vinculada a outras conquistas, com a reforma agrária e o fim da 

expropriação e da exploração no trabalho. Ela (a educação) deve se constituir numa 

das estratégias de construção de um projeto de desenvolvimento que seja inclusivo e 

sustentável. 

A idealização desses novos tempos aponta para a construção de uma escola, 

que a partir da realidade do campo, dê condições a seus alunos de criar e transformar a 

relação do homem com a terra, do homem com a vida e com o trabalho do campo. Não 

se pretende tirar a criança do trabalho na roça para, depois da escola, vê-la retornar à 

enxada nas mesmas condições. Pretende-se construir uma escola do campo que 

oportunize seus alunos um conhecimento que lhes permita lutar por um projeto 

ecologicamente sustentável, pelas transformações das condições em que vivem, pela 

valorização de sua cultura, de seu trabalho e de sua integração com a natureza. 

Ao fim e ao cabo, ao rever a trajetória histórica da escola, no/do campo, 

podemos afirmar que a educação consiste em um direito ainda a ser conquistado em 

nosso país, em particular para àquelas populações, através de um projeto político de 

nação que possibilite o pleno exercício da cidadania, respeitadas as nossas raízes 

rurais, locais e regionais, base constituinte da identidade nacional. 

 

 

 

3.2. As tecnologias digitais e fetichização 
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 Ao buscar compreender a noção de sociedade da informação, observamos que 

este debate tem tido ampla divulgação através dos meios de comunicação. A 

concepção adotada pelos organismos internacionais encontra-se relacionada à de era 

global, que surge junto com o discurso apologético, que intenta conferir-lhe caráter de 

verdade absoluta. Ao mesmo tempo, instalou-se assim no senso comum, a crença de 

que as novas tecnologias serviriam como uma panacéia para os males da exclusão e 

da ascensão social, o que induz a uma definição de mudança e do "novo", apenas onde 

há dispositivos técnicos. Este paradigma se incorpora a partir da criação das máquinas 

inteligentes no contexto da segunda guerra mundial e se firma como referência 

ideológica durante a Guerra Fria, justificando, principalmente, no sistema capitalista, a 

tese do trabalho útil e, da economia da mão-de-obra. 

 Entretanto, a partir do processo de reestruturação produtiva, apontamos para a 

significativa mudança que vem sendo processada nos processos de trabalho 

especialmente a partir da revolução no campo da eletrônica.24 Uma mudança que 

redefine os postos laborais e os enxuga devido a lógica do novo paradigma molecular-

digital. 

 Neste sentido, a escola seria o espaço formal que contribuiria para a integração 

econômica da sociedade, ao formar a mão-de-obra a ser incorporada ao mercado de 

trabalho. Tal lógica endossa o pressuposto da “promessa da escola como entidade 

integradora". Tal promessa fundava-se também no imperativo definitivo de um conjunto 

de estratégias articuladas, a fim de se recriar as condições educacionais de um 

mercado laboral em significativa expansão e na perspectiva de se atingir o pleno 

emprego. 

 Deste modo, considerando a escola como entidade integradora – o processo de 

escolarização vai se constituir como fundamental para a formação do capital humano 

que, em tese, garantiria tanto a riqueza individual, quanto nacional. Assim, os 

benefícios advindos da educação formal elevaram a redefinição das políticas públicas 

de ensino como políticas públicas centrais. (PAIVA, 2007). 

                                                 
24 Para Oliveira (1987), o processo de reestruturação produtiva é uma estratégia de reiteração dos 
processos de concentração do capital com vista ao aumento da produtividade do trabalho. Isto se deve a 
uma “reengenharia” das formas organizacionais de produção, o que fez com que apesar do crescimento 
econômico, os postos de trabalho estejam em declínio em todo o mundo. 
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 No Brasil e, particularmente, no estado do Rio de Janeiro, a partir da década de 

1980 com a eletrificação rural e com a introdução da antena parabólica, a televisão 

ocupa um espaço importante no meio rural. A princípio, timidamente - apenas em 

algumas propriedades, mas a partir dos anos 1990, passa a fazer parte do cotidiano 

dos camponeses, transmitindo a inculcação ideológica dos veiculadores internacionais 

da informação. 

 Na década de 1980, a Secretaria Especial de Informática do governo federal 

estruturou a Comissão Especial de Informática na Educação, através de seminários em 

parceria com o MEC. 

 O EDUCOM – Educação com computadores (1984-1989) – foi o primeiro 

programa de informática na educação implantado no país pelo MEC e, promovendo a 

criação dos centros-piloto em universidades públicas, para a realização de pesquisas, 

visando subsidiar as discussões acerca da informatização da educação pública 

brasileira. Em parceria com as Secretarias Estaduais de Educação, foram implantados 

também, os Centros de Informática na Educação (CIED) com o propósito de subsidiar o 

funcionamento destes centros, através de multiplicadores. O MEC também desenvolveu 

o projeto FORMAR (1987) que consistia em cursos aos professores que trabalhariam 

nos CIEDs. O primeiro programa Nacional de Informática Educativa foi instituído pelo 

MEC em 1987, com o intuito de desenvolver ações de capacitação de professores e 

técnicos, implantando centros de informática, e subsidiando a aquisição de 

equipamentos computacionais. 

 A partir de 1995, foi criada a Secretaria de Educação à Distância, com a 

finalidade de desenvolver projetos e programas, que utilizassem as tecnologias para as 

políticas públicas de formação docente, especialmente, na modalidade à distância. 

Segundo o portal do MEC, o Programa Nacional de Informática na Educação 

(PROINFO), da Secretaria de Educação à Distância (SEED-MEC), visa à introdução de 

novas tecnologias de informação e comunicação na escola pública, como permanente 

apoio ao processo ensino-aprendizagem. Criado pela portaria MEC nº 522/97 e, 

desenvolvido em parceria com governos estaduais e alguns municipais. As diretrizes do 

Programa foram estabelecidas pelo MEC e pelo Conselho Nacional dos Secretários de 

Educação – CONSED. 
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 O PROINFO objetiva a aquisição e instalação de equipamentos de informática e 

a capacitação de professores no uso de novas tecnologias, em dois níveis: 

multiplicadores e escolas. O primeiro é um especialista em capacitação e o segundo é o 

professor que, através do uso combinado de computadores e meios de comunicação, 

utilizará a telemática em sala de aula. Esta capacitação dos professores é feita nos 

estados, nos Núcleos de Tecnologia Educacional (NTEs). 

Nos municípios pequenos, a partir dos primeiros anos do século XXI, chegam 

alguns computadores a algumas escolas e, com eles, a reivindicação das comunidades 

pelas aulas e salas de informática.  O governo federal insiste na afirmação que o FNDE 

financia a aquisição de equipamentos para as escolas, mas nas secretarias municipais 

de Educação constata-se que faltam professores capacitados na área e infra-estrutura 

física nas escolas (como disponibilizar uma sala para os computadores em uma escola 

rural com duas salas e com três ou quatro turmas diferentes?).  

Mas o que se vê na prática é a sala dos computadores trancada e gradeada, o 

uso do computador como substituto da máquina de escrever e do mimeógrafo, e a 

televisão e o DVD, ao invés de servir para apresentar e gravar os programas da TVE, 

serem ligados nos programas da TV comercial, nos programas infantis (como programa 

da Xuxa), telenovelas ou filmes comerciais.  

Tal pedagogia, não contribuiu para se entenderem no mundo, mistificam e levam 

ao individualismo egoísta, eliminando o processo do conhecimento como construção 

dos objetos cognocentes: 
 
Essa lógica fundada na exacerbada valorização de uma suposta autonomia e suficiência 
do sujeito individual, no apelo ao consumo desenfreado, compromete o reconhecimento 
e a reafirmação dos valores universais da igualdade, da justiça e da equidade 
referencias necessárias para uma concepção mais consistente de humanidade 
alicerçada no valor básico da dignidade humana (SEVERINO, 2006, p. 305). 

 
 

 Segundo Frigotto (2006, p. 263), tanto na ideologia do capital humano como da 

sociedade do conhecimento, “no âmbito do pensamento pedagógico o discurso em 

defesa da educação é dominantemente retórico ou apresentado de forma inversa”. No 

primeiro caso, a noção de capital humano transmitia a idéia de educação como forma 

de integração, ascensão e mobilidade sociais. No caso da sociedade do conhecimento, 

da pedagogia das competências e da empregabilidade, com a crescente incorporação 
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do capital morto na produção da ciência e da tecnologia, como forças produtivas e, com 

o crescimento do emprego informal e desemprego estrutural, as noções citadas acima 

(sociedade do conhecimento, competências e empregabilidade), indicam que a retórica 

do discurso não corresponde à realidade, onde não há lugar para todos e, que o direito 

social e coletivo se reduz ao direito individual.  

 

 

 

3.3. Gestão democrática e financeira da educação  
 
 

O processo de democratização do Estado não tem acontecido sem conflito; as 

relações estabelecidas entre as classes e grupos sociais são contraditórias e 

conflitantes. As classes hegemônicas buscam assegurar seus interesses, apropriando-

se das estruturas do Estado. A construção da democracia no Brasil e a ampliação dos 

mecanismos de participação é um processo recente, a partir da Constituição Federal  e 

1988 (CF-88), ainda em fase de implantação, uma vez que o contingente de excluídos 

ainda representa milhões de brasileiros. 

Nos textos do Programa de Apoio aos Dirigentes Municipais de Educação 

(PRADIME), é o MEC quem adverte: 
 
A desprivatização do Estado e a gradativa e ampliada participação de todos dependem 
da adoção de políticas públicas radicalmente democráticas e da afirmação de 
instrumentos que assegurem essa efetiva participação. É, indispensável, por exemplo, 
que sejam banidas as práticas clientelistas, paternalistas e autoritárias que reforçam 
relações de submissão/dominação e impedem a autonomia e a participação dos 
cidadãos (BRASIL, 2006, p. 29). 
 

 
 O texto final da LDB aprovado em 1996, embora não tenha incorporado grande 

parte das propostas de gestão democrática ansiadas pelos profissionais da educação, 

em projeto oriundo da Câmara, manteve-as como princípio já consagrado na CF-88. No 

mesmo documento do PRADIME (2006), o MEC preconizando que para produzir 

impactos na qualidade da educação e na alteração das relações Estado/sociedade, é 

fundamental que a gestão democrática disponha de mecanismos em dois níveis 

distintos:  
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Em nível dos sistemas – federal, estadual e municipal – e em nível das unidades de 
ensino. No primeiro caso, entre os mecanismos de democratização encontram-se os 
Conselhos de Educação – nacional, estaduais e municipais. Na escola, estão os 
Conselhos escolares, a eleição de diretores e a autonomia financeira. Podemos dizer, 
também, que os planos de educação, nas três esferas, desempenham um papel 
relevante para qualificar e democratizar a educação (BRASIL, 2006, p. 33). 

 
 

 Desde a criação do Conselho Superior de Ensino em 1911, até o atualConselho 

Nacional de Educação (MP 661/94), assim como os diversos conselhos estaduais e 

municipais de educação, por terem amparo legal, tornaram-se espaços públicos 

privilegiados de decisão e de indução das políticas educacionais, na dependência da 

vontade política do administrador público em constituí-los, fortalecê-los ou utilizá-los 

com propósitos clientelistas e eleitoreiros. 

 Também desde a sua criação, os conselhos sofreram significativas mudanças 

incorporadas e legitimadas pela legislação. Além da função unicamente fiscalizadora, 

os conselhos (e as próprias secretarias de educação nos três níveis) passaram a ter 

várias outras: normativa, deliberativa e mobilizadora. Inicialmente eram compostos por 

membros nomeados diretamente pelos governos. Atualmente, não há limitação para a 

ampla participação de diferentes segmentos sociais, que são indicados por suas 

respectivas entidades. No entanto, chamamos a atenção para a Lei nº 9.131/1995 que 

instituiu o atual CNE, ao determinar que 50% de conselheiros sejam de livre indicação 

do governo e que os outros sejam escolhidos entre listas tríplices, indicadas por 

entidades nacionais e nomeadas pelo governo federal. De forma semelhante, são 

constituídos os conselhos estaduais e municipais. Assim, os governos têm garantido um 

quorum para a aprovação de políticas de seu interesse. 

 A LDB de 1996 vem regulamentar tal diretriz constituindo três sistemas de 

ensino federal, estadual e municipal – cujas regras deverão ser estabelecidas pelos 

seus respectivos órgãos normativos. Legalmente, os municípios não estão mais 

subordinados aos sistemas estaduais, a LDB abre a possibilidade da organização dos 

próprios sistemas de ensino, optando pela integração ao sistema estadual de ensino ou 

compor um sistema único de educação básica (Brasil, 2006). No entanto, embora se 

abra a possibilidade de democratização dos conselhos, a lei garante ainda a maioria 

hegemônica dos membros indicados pelo governo. 

 Esta mesma LDB, embora também defina que os municípios deverão baixar 



116 
 

normas complementares para o seu sistema de ensino, prevê tarefas e atribuições a 

esses órgãos. Ao mesmo tempo, permite que governos menos comprometidos com a 

gestão da educação, não optem por criar e implantar seus próprios sistemas. 

Nos municípios que não criarem o sistema próprio, o conselho não poderá ter 

função normativa, mas pode exercer as demais funções, cumprindo um papel 

fundamental na implantação de uma gestão democrática e na qualidade da educação. 

O próprio documento do PRADIME reconhece que: 
 

Antes da atual legislação, muitos municípios já possuíam conselhos municipais de 
educação. Outros, até hoje não os criaram, ou em alguns casos, só os tem no papel. 
Uma pesquisa realizada, no ano 2005 em 2.167 municípios mostrou que 35.6% deles 
não possui conselhos de educação. Há regiões no país em que os avanços legais ainda 
não se desdobraram em uma nova cultura de participação democrática (BRASIL, 2006, 
p. 37). 

 
 

A Participação efetiva dos setores progressistas na área de educação nos 

debates das Comissões da Câmara e do Senado firmava as concepções que seriam 

consagradas nos anteprojetos da LDB. Entretanto, ao mesmo tempo, estava formulada 

a política do Banco Mundial para a América Latina, para o final do século XX e início do 

XXI, sob a ótica do “modelo democrático atualizado”. 

Segundo a lógica neoliberal, configurar-se-ia uma escola municipalizada e 

“administrada de forma democrática com a participação da comunidade”, que deveria 

ser co-responsável pela qualidade total, juntamente com os corpos discentes e 

docentes. Também sob a mesma lógica, deveria ocorrer um processo de 

descentralização, forçando a municipalização do ensino fundamental e a autonomia das 

escolas viabilizando assim, concentrar recursos no governo central, destinando-os às 

operações financeiras, e tornando cada vez mais reduzidos os investimentos nos 

setores dos serviços públicos que, seriam progressivamente privatizadas, terceirizados, 

cooperativizados, etc.. 

No entanto, a respeito, Rosar (1995, p.3) adverte que: 
 
Apesar de não se poder desconsiderar as experiências que, de fato, em muitos 
municípios deste país estão consolidando as formas democráticas mais avançadas de 
estrutura e funcionamento do sistema de educação básica, dando visibilidade às 
referências teóricas em desenvolvimento, do ponto de vista crítico, é preciso ressaltar o 
significado político das campanhas e ações governamentais do governo federal, no 
sentido de desestruturação desse sistema, apesar do esforço de um grande contingente 
de educadores em sua prática cotidiana para manter e aprofundar o projeto de um 
sistema nacional de educação. 
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Por outro lado, a definição de custo-aluno, os critérios de cálculo para o repasse 

dos recursos para estados e municípios, a definição do piso salarial, etc, não estão 

sendo administrados ou supervisionados pelos setores sob os quais se produz o 

impacto dessas medidas pelo fato da dificuldade real de se exercer o controle efetivo 

sobre os grupos políticos que detém a hegemonia nos órgãos oficiais federais, 

estaduais e municipais. 
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3.3.1. As políticas de colaboração e financiamento 
 
 
 

A transição para a democracia levou a uma inflexão para um novo protagonismo 

com relação às políticas de educação. Na década de 1980, a eleição de candidatos de 

oposição aos governos militares, no Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, 

considerados os estados mais importantes do país em termos econômicos e políticos, 

abriu caminho para novas discussões, não só nas secretarias de educação, mas 

também nas organizações dos professores, universidades e sindicatos, que se 

somariam às diversas frentes de luta por uma escola pública de qualidade. 

Ao longo dos anos 90, em conseqüência da Constituição Federal de 1988 e 

posteriormente da Emenda Constitucional nº 14 e da LDB, ambas de 1996, novo 

panorama educacional tomou forma no Brasil, causando impactos, principalmente, no 

meio rural. Ao mesmo tempo em que se redefiniram as responsabilidades de estados e 

municípios na oferta da educação escolar e instituíam-se mecanismos de colaboração, 

financiamento, parceria e manutenção entre as três esferas, reforçava-se o papel da 

União, como coordenadora das políticas educacionais em âmbito nacional. 

Pela Constituição (art. 211, § 1º), a União deve exercer “função supletiva e 

redistributiva” através de assistência técnica e financeira” a estados, Distrito Federal e 

municípios e, segundo a LDB (art. 8º § 1º), cabe a “coordenação da política nacional de 

educação”, articulando os diferentes níveis e sistemas de ensino exercendo a função 

normativa, supletiva e redistributiva” em relação às demais instituições educacionais. 

A LDB (arts. 9º, 10º e 11º) dispõe, detalhadamente, sobre as incumbências da 

União, estados e municípios. E com relação às incumbências dos estados, algumas 

referem-se a sua responsabilidade pela manutenção da educação, no âmbito 

estadual,como “elaborar e executar políticas e planos educacionais (...), integrando e 

coordenando as suas ações e as dos seus municípios”. Também devem os estados 

garantir a participação dos municípios na definição de políticas e planos educacionais e 

“formas de colaboração na oferta do ensino fundamental”. 

Entre outras incumbências, a LDB (art. 87) atribui, durante a Década da Educação 

(1997 a 2007), ao município, e supletivamente ao estado e à União: prover cursos, 
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presenciais ou à distância para jovens e adultos insuficientemente escolarizados, 

matricular todas as crianças a partir dos 7 anos no ensino fundamental, realizar 

programas de capacitação para todos os professores em exercício e integrar todos os 

estabelecimentos de ensino fundamental ao Sistema Nacional de Avaliação do 

rendimento escolar. 

Considerado pelo governo federal como a principal reforma educacional promovida 

pelo Brasil na década de 1990, o FUNDEF assegurava redistribuição dos recursos 

públicos vinculados ao ensino obrigatório, de acordo com o número de alunos 

atendidos, respectivamente pelas redes municipal e estadual de ensino e um gasto 

mínimo anual por aluno, fixado nacionalmente. 

Por meio de programas suplementares ao ensino fundamental sob a coordenação 

do FNDE, também a União exerce sua função supletiva e redistributiva em relação à 

escolaridade obrigatória. Financiado com recursos do Tesouro nacional e, 

recentemente, com parcela de recursos da cota federal do salário-educação, o 

Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE – é executado de forma 

descentralizada, de acordo com o número de matrículas nas respectivas redes de 

ensino. 

Deste modo, os governos estaduais e municipais tornaram-se responsáveis pela 

execução do programa, desde a elaboração do cardápio, à aquisição e distribuição dos 

gêneros e preparação das refeições aos alunos. Desde 1998, os recursos são 

transferidos de forma automática, sem necessidade de celebração de convênios, e a 

criação do Conselho de Alimentação Escolar – CAE – passou a ser condição para o 

recebimento das verbas federais destinadas ao programa. 

O Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE – repassa recursos da cota federal 

do salário-educação diretamente às escolas estaduais e municipais de ensino 

fundamental e às escolas de educação especial, qualificadas como entidades 

filantrópicas ou por elas mantidas. Os recursos do PDDE são repassados pelo FNDE, 

preferencialmente, às Associações de Apoio às unidades escolares, constituídas por 

pessoas da comunidade escolar, podendo ser aplicados em: manutenção, conservação 

e pequenos reparos do prédio escolar; aquisição de material didático-pedagógico e de 

consumo necessário ao funcionamento da escola, assim com destinado à capacitação 
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e aperfeiçoamento de profissionais da educação. 

Por meio do Programa Nacional do Livro Didático – PNLD – o MEC distribuiu livros 

didáticos aos alunos do ensino fundamental público em todo país. Por outro lado, o 

FUNDESCOLA, PCN, TV ESCOLA, PROFORMAÇÃO, PROINFO, BOLSA ESCOLA, 

programas de apoio à educação de jovens e adultos e ao ensino médio, entre outros, 

são também programas desenvolvidos pelo MEC, a pretexto do exercício das funções 

de suplência e redistribuição atribuídas por lei à União. Por meio do Programa Nacional 

de Renda Mínima – vinculada à educação – Bolsa Escola, instituído pela Lei nº 

9533/97, a União concedeu apoio financeiro aos municípios que, por sua vez definiram  

por lei, programas de garantia de renda mínima, associadas a ações sócio-educativas, 

garantindo o pagamento diretamente à família beneficiada, do valor mensal de R$ 

15,00 por criança com idade entre 6 e 15 anos, matriculada em estabelecimentos de 

ensino fundamental regular, com freqüência mínima de 85%, no limite de 3 crianças por 

família. 

O acompanhamento e a avaliação da execução desse programa compete a um 

conselho designado ou constituído para este fim, com representantes do poder público 

e da sociedade civil, ao qual cabe aprovar a relação de famílias cadastradas pela 

Prefeitura.Este programa foi substituído e ampliado em 2005 (Lei nº 10.836 de 9 de 

janeiro de 2004), fazendo parte do Bolsa Família . 

Por último, o PNE – Plano Nacional de Educação – com a duração de dez anos 

(2001 – 2011), foi aprovado pela Lei nº 10.172 de 9 de janeiro de 2001 e, a partir de sua 

vigência, os “Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão, com base no Plano 

Nacional de Educação, elaborar planos decenais correspondentes.” 

Tal conjunto de leis, programas e políticas nacionais de educação, de certa forma, 

pegou de surpreendeu prefeitos, secretários municipais de educação e de fazenda 

principalmente depois da aprovação da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 

2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal. 

De acordo com a constituição (art. 208 §1º), o ensino obrigatório é direito público 

subjetivo, ou seja, o Poder Executivo pode ser acionado, judicialmente, para garantir a 

matrícula no Ensino Fundamental. Na hipótese de não oferecimento ou oferta irregular, 

a autoridade responsável pode ser processada por crime de responsabilidade. Da 
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mesma forma, as prefeituras terão suas contas examinadas pelo Tribunal de Contas e, 

os prefeitos e secretários que não aplicarem, devidamente, os recursos e repasses 

federais previstos em lei para educação, ensino fundamental, merenda escolar, etc, 

serão processados, podendo ser presos e obrigados a ressarcir os quantitativos 

aplicados indevidamente. 

Além dessas medidas, surgiram algumas contradições: a regulamentação do 

FUNDEF implicou em perda ou aumento da receita municipal, as chamadas políticas 

compensatórias como Renda Mínima, Bolsa Escola e a atual Bolsa Família, 

representaram uma oportunidade de manter o clientelismo e angariar votos; o 

transporte escolar, que a princípio, parecia a oportunidade de aquisição de ônibus e 

kombis para a prefeitura (que poderiam se transformar em mais fisiologismo e, outdoors 

do governo municipal e do prefeito) dependia de manutenção e altos gastos com 

combustível; e por fim, a eleição dos diversos conselhos de fiscalização e 

acompanhamento trouxeram denúncias ao Ministério Público.  

Por outro lado, em muitos municípios do interior o critério para escolha de 

secretário municipal de educação era estritamente pessoal (muitas vezes o escolhido 

era a esposa ou a filha do prefeito), e a “equipe” da Secretaria de Educação tratava 

apenas da execução de algumas formalidades burocráticas e, no máximo, algumas 

formulações pedagógicas. Perante tal cultura política, a aplicação e o cumprimento da 

nova legislação, principalmente no que diz respeito a receitas, despesas e percentuais 

de utilização e sua comprovação, gerou o caos em algumas prefeituras, despreparadas 

política e, administrativamente, para assumir as exigências das novas políticas. 

Entretanto, a certeza da impunidade de certos políticos, o famoso “jeitinho 

brasileiro” na administração pública, ao lado do crescimento da fiscalização por parte do 

ministério público, do fortalecimento de alguns setores da sociedade civil e, por outro 

lado, a atuação por vezes um tanto alarmista, dos meios de comunicação, ocasionaram  

denúncias permanentes que deixaram prefeitos, secretários de educação e de fazenda 

bastantes apreensivos. 
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3.3.2. Os conselhos escolares e o Plano Municipal de Educação (PME) 
 
Na tentativa da democratização do Estado, a legislação federal instituiu no 

âmbito da educação dos estados e municípios, a representação da sociedade civil, com 

a criação de dois conselhos específicos para exercerem o controle da execução dos 

recursos a ela destinados: o Conselho do FUNDEF, hoje substituído pelo Conselho do 

FUNDEB (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica) e o Conselho de 

Alimentação Escolar (CAE). Paralelamente, o Plano Nacional de Educação propõe 

meta relativa à instituição nos três níveis da federação, de conselhos de 

acompanhamento e controle social dos recursos destinados à educação, não incluídos 

no FUNDEB, além da obrigatoriedade da criação dos conselhos de acompanhamento e 

controle (CACs) dos programas oriundos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da 

Educação (FNDE). 

Como resultado da disputa que os movimentos sociais travaram por ocasião da 

elaboração da nova LDB e, das propostas construídas pela comunidade educacional do 

país, foram incorporados dois princípios relativos à gestão democrática: a participação 

das comunidades escolar e local a conselhos escolares e ou equivalentes e a 

participação dos profissionais da educação no projeto pedagógico da escola (art. 14). A 

LDB estabelece também que sistemas de ensino assegurarão às unidades escolares 

públicas de educação básica que os integram progressivos graus de autonomia 

pedagógica e administrativa e de gestão financeira, observadas as normas gerais do 

direito financeiro público (art. 15). 

Mais uma vez o próprio documento do PRADIME recomenda:  
 
Aos executivos municipais cabe estabelecer os princípios, as diretrizes, as normas 
gerais e os mecanismos institucionais legais que darão ao sistema municipal a sua 
feição democrática, para a sua rede, devem criar por lei os conselhos escolares ou 
formas equivalentes estimulando cada escola no exercício de sua autonomia a 
regulamentar as suas normas próprias de gestão do seu regimento escolar. O conselho 
escolar é parte da estrutura de gestão da escola e pode ser concebido como seu órgão 
máximo de deliberação. O conselho escolar se constitui na própria expressão da escola 
como seu instrumento de tomada de decisão e representa a própria escola e é a 
expressão e o veículo do poder da cidadania, da comunidade a quem a escola 
efetivamente pertence (BRASIL, 2006, p. 43). 
 

 
Porém, entidades como as assembléias escolares ou outras formas de 
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democracia direta ou representativa da comunidade escolar, por não fazerem parte da 

estrutura administrativa da escola, muitas vezes, são alijados numa gestão não 

efetivamente democrática que, não situe o poder de decisão coletivamente. Assim, 

constituem uma estrutura de gestão paralela à da escola, com um caráter, meramente, 

complementar de apoio e, não substituem, portanto, os conselhos. 

Os conselhos escolares têm, normalmente, em sua concepção: fazer parte do 

colegiado pelo menos o diretor da escola e a representação dos alunos, dos pais ou 

responsáveis pelos alunos, dos professores, dos trabalhadores da educação não-

docente e da comunidade local. O diretor deve ser membro nato do conselho, sendo 

também, o presidente.  

A dificuldade de todo órgão colegiado, realmente democrático, é garantir que 

todos os seus membros atuem em igualdade de condições e podendo, na prática, 

representar os interesses, aspirações e demandas dos segmentos escolares que os 

indicaram. 

Em grande parte do Brasil e, principalmente, nos municípios pequenos, que são 

a grande maioria, com tradição paternalista e clientelista, existe uma grande dificuldade 

de arregimentar um número significativo de pessoas interessadas em participar de tais 

conselhos. Atualmente, acostumadas a um sistema de apadrinhamento à 

cartorialização do aparelho do estado e, à manipulação política, o cidadão se escusa a 

participar, alegando problemas pessoais e outros argumentos. O único interesse 

participativo e que tem sido objeto de eleições mais amplas é o conselho municipal de 

defesa da criança e do adolescente, principalmente, depois que os municípios 

instituíram o pagamento de seus membros através de “jetons”, ajuda de custo e outros 

procedimentos. Neste sentido, nos municípios com um número significativo de 

desempregados, esta, passou a significar um meio de garantia de renda, além de servir 

em alguns casos, como trampolim para uma eventual candidatura a vereador.  

Em uma reunião ocorrida na secretaria regional do MEC (REMEC), no Rio de 

Janeiro com a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (UNDIME-RJ), 

com a Secretaria Estadual de Educação (SEE/RJ) e com a Secretária de Educação 

Básica do MEC, foi discutida a gestão democrática nas escolas. Naquela ocasião,  
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A secretária de educação básica, professora Maria do Pilar chegou e iniciou sua fala 
sobre o PDE, fazendo algumas ponderações sobre o IDEB. Falou da sua preocupação 
da reprovação nas escolas brasileiras, muitas vezes entendida como metodologia, falou 
da necessidade da aproximação da sociedade civil sobre a discussão da educação, falou 
que a gestão democrática no Brasil é complicada e no Rio de janeiro é bem 
problemática, por exemplo, muitos municípios defendem a indicação dos diretores e 
poucos possuem conselhos escolares (UNDIME – resumo da reunião do regime de 
colaboração, enviado por e-mail para os secretários municipais de educação, 2008).  
 

 
Deste modo, na construção de mecanismos para a definição das relações de 

poder e de efetiva gestão democrática, o processo de escolha dos diretores (e equipe) 

passa por tendências mais ou menos centralizadoras, burocráticas, com possibilidades 

diversas, tais como, livre indicação do poder executivo, eleição pela comunidade, ou 

mesmo concurso interno, com exigência de habilitação especifica. O que se observa é 

que em grande parte dos estados e municípios, a gratificação de diretor não é 

compensadora e o acúmulo de funções, tensões, responsabilidades e trabalho são 

excessivos. O que se observa é que muitos declinam da disputa ou mesmo indicação, 

alegando os mais diversos motivos. Ao mesmo tempo, nos municípios de grande 

tradição paternalista e clientelista, a pressão política do prefeito, vereadores e afins (eu 

colaborei na eleição do prefeito e ele me prometeu tal coisa...) é determinante na 

escolha de diretores, gestores, conselheiros e principalmente do próprio secretário de 

educação. 

Da mesma forma, principalmente nos municípios pequenos a organização da 

sociedade civil, na maioria das vezes, é débil, burocrática e de fraca tradição 

participativa. A definição dos representantes para os diversos conselhos é, então 

baseada em um misto de escolha e, indicação de caciques políticos. Da nossa 

experiência frente à SME, em Trajano de Moraes/RJ em 2001, e mais tarde, no período 

de 2005/2007 tivemos vários embates e dificuldades desta ordem. Também em 

encontros com outros secretários de educação, pela UNDIME regional, pudemos 

constatar o mesmo tipo de dificuldade, em Bom Jardim, Cordeiro, Santa Maria 

Madalena, São Sebastião do Alto, Macuco e outros. 

De toda forma, tornam-se necessárias as pesquisa que desvelem como a escola, 

tem estado vulnerável a práticas clientelistas e fisiológicas. Uma forma de neutralizar, 

pelo menos em parte, tais práticas é fazer com que a escolha do diretor se dê a partir 

de um plano de gestão, com compromissos claramente explicitados e debatidos com a 
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comunidade. Como Gramsci, repetindo, incansavelmente, nossos próprios argumentos, 

o mais importante para a cidadania é a participação da comunidade. E esta só se dará 

através de uma conscientização dos munícipes. É neste sentido, que entendemos ser 

fundamental o trabalho diário de todos os professores e professoras.  

O estabelecimento da política educacional que servirá como marco de referência 

às ações educacionais e que vai possibilitar a unidade de ação de todos que se 

ocupam da educação municipal é de responsabilidade do dirigente municipal. Portanto, 

autonomia que se defende para a escola e para os conselhos escolares, não implica 

liberdade para cada instituição escolar construir seu projeto político-pedagógico 

isoladamente. 

Essa é uma política que deve ser definida de forma participativa, com o 

envolvimento da comunidade escolar e de suas entidades representativas em um 

processo de estudos, de debates e de recomendações sobre o que se quer para a 

educação do município. Quanto mais ampla for a participação, maior será a legitimidade 

das definições  e mais se chegará às reais aspirações do conjunto dos cidadãos. 

A gestão democrática e os planos de educação estão associados, pois à 

concepção de gestão democrática, necessariamente, tendo que abarcar os três eixos 

fundamentais: a democratização da gestão, a democratização do acesso e a 

democratização do conhecimento. É importante notar que, no processo de elaboração 

do PME, alguns obstáculos podem surgir. Assim, a implementação de um processo 

democrático que venha nortear a sua elaboração, deve estar centrada, principalmente, 

em dois componentes: a garantia de participação de diversos setores, entidades e 

segmentos, conferindo um amplo caráter político ao processo, e a garantia de pessoal e 

suporte técnico, no que diz respeito aos aspectos relacionados com dados estatísticos, 

demográficos e educacionais, aos dados qualitativos sobre a educação, e à análise do 

orçamento destinado à educação. 

No que diz respeito ao primeiro componente – participação dos diversos setores. 

Trata-se de minimizar as condições que pré-indisponibilizam à participação, ou seja, 

realizar várias reuniões em lugares de fácil acesso, em horários que não prejudiquem 

as atividades dos cidadãos, etc. Deve-se, também, escolher como eixo, o 

desenvolvimento humano de todos os sujeitos, e a escolha democrática de ações, 
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capazes de proporcionar o desenvolvimento com igualdade social. 

Deste modo, entendemos que um processo participativo bem conduzido fará 

com que, apesar das dificuldades, um grande número de cidadãos se envolva e os 

resultados possam ser o produto pelo qual a sociedade deve sentir-se co-responsável, 

podendo, assim, mais tarde, cobrar das autoridades a execução dos objetivos e ações 

propostas, de forma coletiva. 

Os mecanismos de participação, como o conselho escolar, por exemplo, tem o 

potencial de provocar a inclusão, na prática educativa escolar da diversidade sócio-

étnica e cultural da comunidade local, o que vai contribuir para a necessária mediação 

entre os contextos culturais da comunidade e os conhecimentos validados pela escola, 

os quais podem ser verdadeiros laboratórios de cidadania. Para que esse processo 

ocorra, como ponto de partida devem estar o respeito ao conhecimento e à cultura do 

aluno, condição para a prática da cidadania da inclusão. Uma escola fechada, 

autoritária e não participativa torna-se insensível para absorver questões de etnia e os 

aspectos culturais que expressam as diferentes identidades e que precisam ter espaço 

de manifestação. 

 A respeito, o mesmo documento do PRADIME: 
 

Para tornar sólida a gestão democrática, é imprescindível o investimento na formação 
política de todos os segmentos da comunidade escolar. A cultura política do país 
contaminada ainda, pela origem e pela tradição patrimonial, dificulta a efetiva 
implantação da gestão democrática na escola púbica. Enquanto não for superada essa 
cultura e se mantiverem as atitudes de “donos do poder” – ou “donos do saber”-, não 
haverá espaço para o exercício efetivo da democracia. Sem essa mudança de 
paradigma, as novas formas de gestão que estão sendo instituídas serão logo 
contaminadas pelos velhos padrões. No entanto, cada processo cotidiano de 
participação que for possível implementar constitui aprendizagem e mudança cultural 
(BRASIL, 2006, p.54). 
 

 
Ao mesmo tempo, a pesquisa assinala o risco que representa hoje a privatização 

dos projetos pedagógicos pela contratação de OSs (Organizações Sociais), ONGs, 

Instituições privadas, etc. A contribuição de Frigotto (2010) para essa discussão, pode 

pontuar alguns aspectos importantes: 
 

Definir o conteúdo que permite à criança e jovens do campo construir as base de leitura 
do mundo em todo os campos de conhecimento – por isso que se chama educação 
básica – não é tarefa fácil. Implica em estudo árduo, como nos lembra Gramsci, 
organização e trabalho coletivo. E a base no conhecimento são os conceitos que 
engendram em sua unidade a compreensão do diverso. Trata-se de explicitar, no plano 
do pensamento e do conhecimento, os processos reais da vida em todas as suas 
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dimensões. Trata-se de uma formação politécnica, ou tecnológica, que possibilite o 
desenvolvimento ominilateral (de todas as dimensões) de vida humana (FRIGOTTO, 
2010, p.16). 

 
 O que o debate revela é que uma rica diferença entre os seres humanos, só 

pode se desenvolver numa sociedade que permita a cada um ter as mesmas condições 

de produção da existência e, compreender que todos têm o dever de, em cada tempo 

histórico, responder às necessidades vitais, sociais e culturais. 

 Este entendimento, conforme Frigotto (2010) nos indica que a luta contra-

hegemônica por uma educação emancipadora é parte da mesma luta de emancipação 

no conjunto das relações sociais no interior das sociedades capitalistas. Trata-se, 

portanto, de uma luta que atinge todas as esferas da vida e que abrange o plano 

econômico-social, político, cultural, científico, educacional e artístico. 

 O artigo 15 da LDB dispõe que os sistemas de ensino assegurarão às unidades 

escolares públicas de educação básica que os integram progressivos graus de 

autonomia pedagógica e administrativa e de gestão financeira, observadas as normas 

gerais do direito financeiro público. Ao lado, portanto, da possibilidade da escola 

construir o seu projeto pedagógico e decidir sobre sua direção, estabelece o legislador 

que as escolas devem poder contar com recursos financeiros e utilizá-los a seu critério, 

possibilitando o atendimento, com presteza, às necessidades de pequenos serviços ou 

de compra de materiais, mediante repasse sistemático de recursos pela SME ou SEE.  

Através, principalmente, do FNDE existem outras contas como a do Programa do 

Dinheiro Direto na Escola (PDDE), que escolas com mais de 50 alunos, recebem em 

conta bancária própria e, as escolas menores costumam receber em conta específica, 

mas a gestão é realizada pela prefeitura. As determinações burocráticas oficiais de tais 

programas indicam como, quando e em que gastar o dinheiro, assim como, orienta a 

prestação de contas.  

 Como já havia sinalizado em seção anterior, tal quantidade de programas e das 

determinações legais, exigem que a SME tenha um órgão técnico-administrativo-

financeiro competente.  Quanto aos municípios menores, tal tarefa é executada pela 

secretaria municipal de fazenda e os diversos conselheiros são chamados apenas para 

assinar documentos. 
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3.3.3. Manutenção e desenvolvimento do ensino (MDE) e FUNDEF 
 

A Constituição (art. 212, caput) garantiu a quantidade mínima de recursos 

financeiros que o Estado é obrigado a aplicar em educação. Os governos não têm 

liberdade para gastar esses recursos em outras áreas como segurança, obras ou 

habitação. Este percentual mínimo de recursos para MDE (Manutenção e 

Desenvolvimento de Ensino) deve ser calculado sobre a receita resultante de impostos 

e não sobre toda receita pública. O piso mínimo de recursos vinculados para educação 

é 18% para a União e 25% para os estados, municípios e Distrito Federal. Tais 

percentuais podem ser maiores de acordo com as constituições estaduais e leis 

orgânicas municipais 

De acordo com a Emenda Constitucional nº 14/96, que criou o FUNDEF, se 

determina que no mínimo 60% dos recursos vinculados para MDE (60% dos 25% da 

totalidade da receita resultante de impostos dos estados, Distrito Federal e municípios) 

e, que representam 15 % do total, deviam ser aplicados na manutenção e 

desenvolvimento do ensino fundamental, no ensino regular. Para garantir a 

universalização do ensino fundamental e a remuneração condigna do magistério, o 

FUNDEF foi instituído com recursos provenientes de algumas transferências de 

imposto, das quais a parcela dos 15% subvinculados para o ensino fundamental já é 

separada quando do respectivo repasse: do estado, FPE, ICMS, IPI- EXP; dos 

municípios, FPM, ICMS, IPI – EXP. Incluiriam-se, também, 15% dos recursos da Lei 

Kandir25. Outras transferências federais (ITR, IRPF) e estaduais (IPVA) e os impostos 

municipais (IPTU, ISS e ITBI) não entraram na composição do FUNDEF. Os recursos 

deste fundo foram destinados somente ao ensino fundamental público, não podendo 

ser aplicados em outros níveis ou instituições privadas. Para operacionalização do 

FUNDEF, a EC nº 14/1996 determinou a definição de seu valor mínimo nacional por 

aluno, o qual era fixado anualmente por ato do presidente da república. 

Por outro lado, era, também, calculado em cada estado, o valor anual por aluno 

por meio da divisão da totalidade dos recursos do fundo pelo total de matrícula no 

ensino fundamental público. Se esse valor anual por aluno ficasse abaixo do valor 
                                                 
25 A Lei Kandir é a Lei Complementar nº 87/1996 – trata-se da compensação pelas perdas financeiras das unidades 
federadas em conseqüência da desoneração do pagamento do ICMS de determinados produtos de exportação. 
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mínimo nacional, a União complementaria o FUNDEF desse estado. Nos anos de 2000, 

2001 e 2002 foram fixados valores por aluno diferenciado para 1ª a 4ª série, 5ª a 8ª 

série e educação especial (PRASEM - Caderno 3 – 2001). 

Até então os impostos e transferências entravam numa conta única (seja da 

União, dos estados ou de cada município). A prestação de contas só era feita no final 

do exercício e estados e inúmeras prefeituras desviavam recursos da educação para 

outras despesas, cabendo aos “contadores” fazer as devidas “maquiagens” para 

aprovação das contas nos tribunais de contas. Os administradores da educação não 

contavam com os recursos no devido tempo, não tinham a menor autonomia para 

ordenarem despesas e com isso acabavam “lavando as mãos” da responsabilidade 

pela oferta da qualidade da educação pública (MONLEVADE; FERREIRA, 1998). 

Principalmente neste aspecto, o FUNDEF foi altamente positivo, pois transferiu 

diretamente para os dirigentes municipais de educação a verba e sua respectiva gestão 

relativas à educação. Outro aspecto, relevante, se refere ao fato de que, além da 

transparência e possibilidade de controle dos recursos, e principalmente nas prefeituras 

do interior, ocorre a assunção do ensino fundamental – pelo menos de 1ª a 4ª séries – e 

da discussão pedagógica das ações educativas desenvolvidas na escola de meio rural. 

Como exemplo, Santo André, no Estado de São Paulo, até 1992 não tinha um 

aluno sequer no ensino fundamental municipal, assim como centenas de outros 

municípios paulistas e dezenas de municípios mineiros. Diante da perda de 60% de 

quatro de seus impostos, Santo André tem que decidir: vai ou não assumir alunos do 

ensino fundamental de 1ª a 8ª série na idade escolar26 (Ibid.). 

O que pode se observar é que o impacto causado pelo advento do FUNDEF em 

todos os municípios do Brasil teve como conseqüência, principalmente nos municípios 

do interior, a municipalização das escolas de meio rural, o agrupamento destas escolas 
                                                 
26 J. A. Monlevade e E. B. Ferreira em pesquisa realizada no estado do Pará, em outubro de 1997, portanto, poucos 
meses após a implantação do FUNDEF, fazem as seguintes observações: a) O governo do Pará por ter uma 
despesa aluno/ano abaixo do valor mínimo anual do fundo, que em 1997 é de R$ 300,00, ganha R$51,40 por 
aluno/ano. A despesa aluno em tal valor decorre de muitas matriculas no ensino fundamental (788.288, ou seja, 61% 
do total do estado) e da baixa arrecadação estadual, principalmente do ICMS. Se em 1998 a arrecadação subir, 
como é a tendência, e as matriculas diminuírem (em função da política de municipalização), o governo estadual do 
Pará tenderá a receber complemento zero do FUNDEF, a não ser que o valor mínimo anual suba de R$ 300,00 para 
uma quantia bem acima. b) A prefeitura de Bragança ganha ainda mais do FUNDEF porque sua despesa aluno/ano 
é muito baixa: R$ 138,59. Em função da arrecadação mínima e de uma pequena porção de matrículas em relação às 
estaduais, no FUNDEF vai complementar R$ 161,41. Se sua rede de pré-escola e educação supletiva não for 
grande, é muito vantajoso aumentar as matrículas no ensino fundamental, principalmente se o valor mínimo em 1998 
subir bastante. 
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e o surgimento do transporte escolar. Ao mesmo tempo, sentindo-se subtraídos do seu 

pequeno orçamento das parcelas vinculadas ao FUNDEF, as Prefeituras viram-se 

obrigadas a duas saídas: aumentar o IPTU, que em vários municípios tinha apenas um 

valor simbólico (quando tinha!) e aumentar o número de alunos do ensino fundamental 

para aumentar a receita do FUNDEF, que era função do número de alunos 

matriculados27.  

Como os estados, historicamente, tinham sérios problemas de suprir as escolas 

de meio rural (principalmente as de difícil acesso) de professores, material escolar, 

merenda e manutenção em geral, dispuseram-se a municipalizar essas escolas, já que 

o seu número de alunos era reduzido e assim a perda dos quantitativos não seria tão 

significativa para o orçamento estadual (a maioria dos estados ganhava dinheiro com o 

FUNDEF) . 

Outro fato importante é que nos últimos cinqüenta anos, por vários fatores, como 

desconstrução da propriedade agrícola tradicional, desordenado processo de 

modernização da agricultura e introdução da empresa capitalista – o complexo 

agroindustrial – no campo e até melhoria da rede viária, uma significativa porcentagem 

de pequenos e médios produtores agrícolas transferiu residência para os núcleos 

urbanos, seguidos das famílias dos trabalhadores que foram expulsos do campo. 

Entretanto, existe um grande número de famílias que reside nos imóveis rurais e 

que constitui a maior parte do alunado das escolas em meio rural, são dos filhos de 

pequenos produtores (proprietários, posseiros, parceiros e arrendatários) ou 

assalariados (tratoristas, retireiros, tarefeiros) ou, ainda, crianças das famílias 

assentadas nos núcleos de reforma agrária criados em diversos estados do Brasil ou do 

MST, conforme referências anteriores, ao longo deste estudo. 

O número de alunos das escolas públicas rurais diminuiu proporcionalmente 

devido à redução do número de habitantes no meio rural. Com o advento do FUNDEF e 

das chamadas políticas compensatórias, como Bolsa Família e Programa de 

Erradicação do Trabalho Infantil (que exigem matrícula e presença na escola) este 

número voltou a crescer. No entanto, diminui o número de escolas estaduais no meio 

rural, seja pela sua municipalização, seja pela sua simples extinção, em função do 
                                                 
27 O valor vinculado para o FUNDEF era um percentual fixo dos impostos de transferências, mas o valor depositado 
na conta da prefeitura era proporcional ao número de matrículas no Ensino Fundamental regular.  
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agrupamento de escolas, na chamada Política de Racionalização de escolas e, do 

Transporte Escolar. 

A política de agrupar escolas no meio rural tem aspectos positivos, tais como: 

superar o isolamento e o abandono ao qual estiveram condenadas; eliminar a 

multisseriação, oferecer a professores e alunos um nível mais rico de sociabilidade e, 

uma estrutura administrativa mínima para o bom desempenho desta escola (muitas 

vezes a professora na escola isolada também exerce a direção, secretaria e até ajuda 

na confecção da merenda escolar). 

Mas ao lado das vantagens sintetizadas acima, a política de agrupamento das 

escolas rurais apresenta alguns aspectos negativos de extrema relevância: 

O primeiro deles refere-se ao impacto provocado pelo fechamento de escolas (escolas 

extintas) sobre as famílias que moram na zona rural. Num mundo rural dominado por 

todas as carências é dramático constatar o quanto as famílias rurais dão extrema 

importância à educação escolarizada, concretizada na presença de uma possibilidade 

única de um equipamento público, que oportuniza um serviço à população. No 

município de Trajano de Moraes no Estado do Rio de Janeiro pudemos constatar que, 

mais de 20% dos alunos transferidos das escolas extintas em 1999, se evadiu.  

Em pesquisa realizada no estado de São Paulo em 1991 (antes do FUNDEF) 

pela FDE – Gerência de Pesquisa Aplicada e Gerência de Estudos e Debates – 

mostrou que das escolas de meio rural no interior do Estado, 53% não eram 

beneficiadas por transporte escolar, atingindo mais de 80% para as DRE do litoral e 

São José dos Campos, por exemplo. (Avaliação das Escolas Agrupadas da Zona Rural, 

1991 apud WHITAKER; ANTUNIASSE, 1993). 

Logo, esse quadro muda, consideravelmente, a partir do surgimento de alguns 

programas que financiavam a aquisição de veículos para transporte escolar, inclusive 

com a possibilidade de utilização de dinheiro do FUNDEF, o número de veículos para 

este fim aumentou consideravelmente na maioria dos municípios brasileiros, mas 

mesmo assim persiste a inexistência de transporte escolar em algumas regiões. 

Mas se o transporte escolar a princípio encantou prefeitos que pensavam em 

resolver o problema de agrupamento de escolas e outros desejos inconfessáveis como 

transformar os ônibus em “out-doors” do seu governo ou usá-los para outros propósitos 
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clientelistas e eleitoreiros, logo após os desencantou. Não só pela impossibilidade do 

uso indevido, mas também pelo consumo de combustível: o ônibus escolar (ou 

qualquer outro veículo escolar) nos municípios do interior transportam, principalmente, 

alunos do meio rural que cursam do 6ª a 9ª ano ou Ensino Médio nas áreas urbanas. 

Ora, estas escolas normalmente não foram municipalizadas – são da rede estadual e, 

portanto, o município não recebia nada do FUNDEF, referentes às matrículas.  

De 1999 a 2001, a Secretaria de Estado de Educação do Estado do Rio de 

Janeiro (SEE/RJ) recebeu pedidos de ressarcimento de diversos municípios sob a 

alegação que gastavam muito dinheiro para transportar os alunos da rede estadual. É o 

caso do município de Cambuci, que alegava transportar os alunos da rede estadual por 

560 km diariamente. Em 2006, o município de Trajano de Moraes transportou os alunos 

da rede estadual por mais de 1000 km/dia.  

 Em pesquisa28 citada por Whitaker e Antuniasse (1993), o engenheiro Eduardo 

Vasconcelos levanta uma série de problemas relativos ao transporte escolar no estado 

de São Paulo. Segundo Vasconcelos: 
 
(...) muitos municípios fazem o transporte com veículos próprios “enquanto em outros 
casos são contratados veículos de operadores autônomos ou empresas de transporte”. 
É fácil imaginar o desapego às regras gerado neste tipo de situação. Além disso, a 
pouca manutenção da viatura e a complicada reposição de peças nas prefeituras gera o 
problema de segurança dos veículos. Vasconcelos ainda aponta que alguns municípios 
usam automóveis e camionetes “ferindo a lei” e o fato dos ônibus e micro-ônibus que 
“carregam crianças em pé” (VASCONCELOS apud WHITAKER; ANTUNIASSE, 1993, p. 
23).  

 
 

O estudo acima aponta para os quatro fatores relacionados ao acidente de 

trânsito: homem via veículo e meio ambiente, conforme já destacamos ao longo da 

pesquisa. Por outro lado, ainda devemos sinalizar que as más condições das estradas 

na zona rural impedem o transporte nos dias de chuva e ocasionam também o 

desgaste prematuro das peças e a conseqüente “quebra” dos ônibus impossibilitando o 

comparecimento à escola. 

Com relação ao transporte escolar, repetimos como Whitaker e Antuniasse 

(1993, p.25) a mesma pergunta e a mesma sugestão: “(...) quem avalia, controla, 

inspeciona o transporte escolar em todos os municípios? Não seria mais barato e mais 

                                                 
28 A escola rural e o transporte dos escolares (VASCONCELOS, 1990 apud WHITAKER; ANTUNIASSE, 1993). 
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eficiente transportar professores e funcionários ao invés de crianças pequenas?" 

Outra contradição da aplicação dos recursos do FUNDEF danosa à educação 

municipal em geral foi com relação à obrigatoriedade de aplicação dos recursos no 

ensino fundamental. Apesar da responsabilidade da educação infantil ser dos 

municípios e da possibilidade dos 40% restantes do dinheiro para MDE serem 

aplicados na educação infantil, a não existência de um fundo similar ao FUNDEF 

específico para aquele nível de ensino (e para o ensino médio, no caso dos estados) 

fez com que a educação infantil nos municípios fosse relegada a um segundo plano. 

Ao mesmo tempo, alguns municípios cujo salário dos professores era menor que 

o mínimo recomendado pelo FUNDEF29 complementou este valor no seu contracheque 

como complementação do FUNDEF. Como o dinheiro do FUNDEF só podia ser gasto 

no ensino fundamental, os professores da educação infantil não recebiam esta 

complementação salarial, ficando com um montante significativamente menor que os 

seus colegas do ensino fundamental. Resultado: estes professores não aceitavam 

trabalhar em turmas de educação infantil, cujos alunos acabavam sendo dispensados 

para só serem matriculados a partir dos 7 anos de idade. 

O que se observa é que, enquanto o número de matrículas no ensino 

fundamental das escolas aumentou, o número de alunos matriculados na educação 

infantil diminuiu, sendo que em algumas escolas esta modalidade foi extinta. O mesmo 

ocorreu com o EJA – turmas de alfabetização de adultos – porém com uma atenuante: 

várias escolas do meio rural passaram a oferecer ensino regular noturno.  

Tendo em vista o quadro acima assinalado, os dirigentes municipais de 

educação reunidos no encontro da UNDIME, em fevereiro de 2000, escreveram entre 

manifesto conclamando o governo federal e o congresso nacional a estabelecerem 

formas positivas de financiamento da educação infantil e da educação de jovens e 

adultos “sob pena de estarmos condenando a próxima geração a não poder vivenciar a 

escolarização de crianças de 6 anos ao mesmo tempo com que convivem com 

expressiva massa de analfabetos (BRASIL, 2000 p.2). Deste modo, o surgimento do 

FUNDEB, vem de encontro a tais pressões. 
                                                 
29 O FUNDEF anualmente sugeria um piso salarial mínimo para o professor de Ensino Fundamental. Em 1997 esse 
piso era de R$ 300,00. Os municípios cujo valor de salário do professor era menor (em vários casos era o salário 
mínimo federal para o trabalhador, R$ 120,00) usavam o artifício de complementar o salário com um valor que 
constituísse no total os R$ 300,00. 
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Por outro lado, como decorrência do esforço realizado para “zerar” a evasão 

escolar e universalizar o ensino fundamental aconteceu a explosão da demanda de 

matrícula para o ensino médio, várias vezes noticiada pelos meios de comunicação que 

mostravam as imensas filas nas portas das escolas estaduais de ensino médio, 

localizadas nos grandes centros urbanos e suas periferias.  

Entretanto, esta explosão de demanda não se deu apenas nos grandes centros. 

Faria (1995) em seu artigo denuncia que no estado do Rio de Janeiro existiam apenas 

cerca de 40 escolas de meio rural que ofereciam o antigo 1º Grau (hoje ensino 

fundamental) completo e que a oferta do 2º Grau (ensino médio) praticamente era 

inexistente.  Hoje, no entanto, várias escolas situadas em localidades rurais oferecem o 

Ensino Fundamental até a 8ª série e existe uma demanda crescente por parte das 

populações destas localidades que pressionam prefeitos para conseguir das secretarias 

estaduais de educação criação das escolas de Ensino Médio nestas regiões, 

preferencialmente, ou ainda transporte escolar para essas escolas nas sedes dos 

municípios. 

Por outro lado, existe também, a partir da necessidade da formação superior 

para o exercício do magistério, procura de matrícula para o ensino superior. Esta 

demanda cria um problema maior, nos municípios pequenos do interior, pois as 

prefeituras são solicitadas a oferecer transporte para outros municípios onde estão 

localizadas as faculdades e universidades. Transporte este que os prefeitos não podem 

financiar com dinheiro da M.D.E, ficando obrigados a  ultrapassar os 25% da receita 

com a educação. 

Por fim, as políticas educacionais e a legislação que lhe dá suporte mudaram o 

panorama não só das escolas de meio rural, mas também do município como um todo. 

As denúncias na mídia assinalam, com freqüência, que alguns estados e prefeituras 

desviavam recursos da educação para outras despesas, com os “contadores” e 

secretários de fazenda fazendo a maquiagem para a aprovação das contas nos 

tribunais de contas.  

De alguns anos para cá, as verbas têm sido repassadas para as contas das 

secretarias de educação, e através dos diversos conselhos, tornaram transparentes e 

eficientes a administração financeira da educação. Mas, refeitos do susto e com o 



135 
 

famoso “jeitinho brasileiro” de governar, vários deslocaram a administração das contas 

da educação para a secretaria de fazenda e, usaram o artifício de indicar os 

representantes (inclusive das comunidades) que compunham os diversos conselhos. 

Da mesma forma, os repasses da merenda escolar e do Programa Dinheiro Direto nas 

Escolas, voltam a ser decididos em comum acordo pelo secretário de educação e a 

diretora da escola, reforçando os traços de uma cultura política, marcadamente 

clientelista. 

A cada problema examinado fica patente que a questão do financiamento da 

educação, da valorização salarial e da qualidade do ensino é de extrema complexidade 

para ser resolvida apenas com a perspectiva da transparência de recursos e da 

mudança da legislação, ainda mais num país onde certas práticas políticas, são 

historicamente marcadas pela impunidade. 

Ao final desta seção do trabalho, cabe destacar que a automacidade dos 

repasses em contas específicas, considerando a redistribuição por matrícula, bem como 

a criação dos diversos conselhos de acompanhamento, representam um grande avanço 

– um marco mesmo – para a educação. Mas estes conselhos só conseguirão a 

transparência desejada e respeito devido à medida que tenham efetivamente 

representatividade através de participação da base. Um dos exemplos que podemos 

citar dessa conquista efetiva é a representatividade junto à classe política e aos 

governos e, também o fortalecimento de conselhos comunitários do MST e de outros 

assentamentos. 
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 4. AS POLÍTICAS PÚBLICAS FEDERAIS DE EDUCAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE 
SANTA MARIA MADALENA, TRAJANO DE MORAES, SÃO SEBASTIÃO DO 
ALTO: VALORES PROCLAMADOS E VALORES REAIS 

 
 
Quem pretende se aproximar do próprio passado soterrado deve agir 
como homem que escava (...) “fatos” nada são alem de camadas que 
apenas à exploração mais cuidadosa entregam aquilo que recompensa a 
escavação (...). E se ilude, privando-se do melhor, quem só faz o 
inventário dos achados e não sabe assinalar no terreno de hoje o lugar no 
qual é conservado o velho.  

(Walter Benjamim, 1979) 
 

4.1.     Reflexos financeiros nos municípios de Santa Maria Madalena, Trajano de 
Moraes e São Sebastião do Alto  
 

Procurando interpretar o sistema educacional brasileiro a partir de valores ideais 

ou proclamados e em oposição a estes, os valores e propósitos reais, Anísio Teixeira 

(1962) chama atenção para o dualismo na nossa sociedade. Este dualismo teria 

surgido com a importação de uma cultura estrangeira que desconsiderava a ricas 

experiências nacionais, sobre a pecha de selvagem. 

Anísio, em 1962, examina a evolução do sistema educacional brasileiro 

comparando-a com a de outros países e encontra, no nosso país, uma tendência à 

conservação de normas e padrões abandonados e como obsoletos e anacrônicos nos 

países de onde foram importados. Também identifica a existência de dois tipos de 

escola (um para elite e outro para as classes subalternas) e uma progressiva 

simplificação da escola primária em detrimento de sua qualidade. Atribui este fato a dois 

conceitos ainda conservados na política educacional brasileira. Estes dizem respeito à 

escola como valor absoluto e à educação formal como um meio automático de 

ascensão social. Estes conceitos explicam a substituição dos valores ideais e 

proclamados por valores reais bastante diferentes daqueles. O autor nos adverte que:  
 
(...) A educação é um fenômeno de civilização com a arte, a literatura e a filosofia. Não 
se fazem essas coisas com receitas. Elas nascem de condições sociais determinadas, e 
ao homem não é mais dado, que redigi-las. Neste sentido, não há povos deseducados, 
há povos com diferentes educações (TEIXEIRA, 1962, p.20). 
 

 
A falta de vontade política, sempre usou como desculpa, a falta de recursos 
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16capazes de permitir a construção de um sistema educativo de qualidade para todos. 

O Brasil no final do século XX tornou-se signatário de inúmeros documentos 

internacionais que fixavam compromissos educativos que estabeleciam dispositivos 

legais que determinavam, com valores proclamados, um sistema público de educação 

de qualidade para todos. 

Os anos 1990 foram, extremamente, significativos na transformação das políticas 

educacionais do país, principalmente no interior. A partir de 1988, com a constituição 

Federal, surgiram uma série de leis, decretos, projetos e programas que vêm sendo 

instituídos, modificados e adaptados até os dias de hoje. Dentre os mais importantes 

destacam-se a LDB nº 9.394/1996), a lei do FUNDEF (Lei nº 9.424/1996), esta 

substituída em 2007 pela lei do FUNDEB (Lei nº 11.494/2007) e Leis de 

Responsabilidade Civil (EC nº 101/2000) que, embora não tratem, especificamente, de 

educação, vieram a regular a aplicação de recursos na área. Também devemos 

destacar os programas do FNDE, notadamente, o Programa Nacional do Livro Didático 

(PNAE), o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), o Programa Nacional de 

Transporte Escolar (PNATE) e o Programa Nacional de Dinheiro Direto na Escola 

(PDDE). 

A idéia de vincular recursos para um segmento da educação é antiga. A 

Constituição Federal de 1934 obrigava a União e os municípios a aplicarem no mínimo 

10% da receita de impostos em educação e os estados e o Distrito Federal, 20%.  

Também estipulou que 20% dos 10% (ou seja, 2%) de impostos federais vinculados à 

educação, deveriam ser aplicados à educação rural. 

Por outro lado, falava-sebo de fundos especiais, constituídos por sobras das 

dotações orçamentárias, doações, porcentagens sobre o produto de venda de terras 

públicas, taxas especiais, destinadas a obras educativas e auxílio a alunos 

necessitados, “mediante fornecimento gratuito de material escolar, bolsas de estudo, 

assistência alimentar, dentária e médica e para vilegiaturas”. Entretanto, foi suprimida 

pela ditadura do Estado Novo em 1937, e só foi restabelecida pela CF de 1946, que 

repetiu os percentuais mínimos da CF 1934, com exceção do percentual dos 

municípios, que passaram para 20%. 

Em 1961, a primeira LDB (Lei nº 4.024/1961) determinava a formação de fundos 
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nacionais, um do ensino primário, outro de ensino médio e o terceiro, do ensino 

superior. Dos 12% vinculados à MDE em âmbito federal pela LDB, 90% seriam 

divididos em três parcelas de 30% cada, para constituir tais fundos. No entanto o golpe 

militar de 1964 suprimiu novamente obrigatoriedade.  

Entretanto, o salário educação foi criado em outubro de 1964 pela lei nº 4.440, 

com a intenção de suplementar as despesas públicas com o então ensino primário de 

quatro anos, sendo uma contribuição social calculada inicialmente com base na 

alíquota de 2% sobre o salário mínimo local por empregado e atualmente 2,5% da folha 

mensal de contribuição das empresas para fins previdenciários. 
 
Tendo durante longo tempo (1964 a 1997), um caráter legalmente privatizante, pois a 
empresa, em vez de fazer o recolhimento aos órgãos responsáveis, podia usar os 
recursos devidos para adquirir bolsas de estudo em escolas particulares para filhos dos 
seus empregados, ou no caso de empresas com mais de 100 funcionários, montar sua 
própria escola (DAVIES, 2007, p. 21). 
 
 

Em 1983, a Emenda Constitucional do Senador João Calmon, fixou o percentual 

mínimo de 13% para a União e 25% para os Estados, Municípios e Distrito Federal. 

Com a CF de 1988, além de manter o percentual de 25% da receita de impostos 

e transferências para estados, municípios e Distrito Federal, se ampliou o percentual da 

União de 13 para 18%. Algumas constituições estaduais e leis orgânicas municipais 

também ampliaram estes percentuais, como por exemplo, 35% para o estado do Rio de 

Janeiro 

Entretanto, alguns procedimentos como a renúncia fiscal, a sonegação fiscal e a 

corrupção, costumam retirar da educação pública uma quantia significativa. O episódio 

recente de desconto no valor do IPI (imposto sobre produtos industrializados) no preço 

dos automóveis e alguns eletrodomésticos serve como exemplo, pois este imposto 

compõe a quota do FPM (Fundo de Participação dos Municípios) e FPE (Fundo de 

Participação dos Estados) e estes, por sua vez, fazem parte do atual FUNDEB. As 

perdas também são causadas por artifícios, como as criações de contribuições que, por 

não serem definidas, juridicamente, como impostos, não entram no cômputo de 

recursos vinculados à MDE. Um exemplo é a já extinta CPMF, que permaneceu vigente 

durante todo o período do FUNDEF e seu faturamento previsto para 2007 era superior 

a 35 bilhões de Reais. 
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Outro exemplo foi o Fundo Social de Emergência, criado por EC em 1994 e, 

posteriormente, transformado em Fundo de Estabilização Fiscal (FEF), que 
 
subtraiu bilhões da educação pela desvinculação de 20% da receita de alguns impostos 
federais e também do salário-educação. A conseqüência do FEF é que o governo federal 
só foi obrigado a aplicar 14,4% da receita dos impostos em MDE, pois 20% dos 18% (= 
3,6%) foram retidos automaticamente no FEF, para uso livre desvinculado, pelo Governo 
Federal (DAVIES, 2007, p.13). 
 
 

Embora o FEF tenha acabado em dezembro de 1999, em março de 2000, foi 

aprovada a EC 27, criando a Desvinculação da Receita da União (DRU), que 

reproduziu parte da emenda do FEF e desvinculou 20% dos impostos federais, 

significando que o governo federal continuou a aplicar somente 14,4% da receita. Por 

outro lado, Estados, Municípios e Distrito Federal também continuaram a ser 

prejudicados tanto pelo FEF como pela DRU, em virtude da retenção de 20% de 

impostos que compõem a receita de FPE e FPM. 

Além destes prejuízos, o financiamento foi e é prejudicado pelo fato de muitos 

governos não cumprirem a exigência da aplicação da receita vinculada. De 1999 a 

2005, mais de R$1,9 bilhão da cota federal do salário-educação não teria sido aplicado, 

segundo o relatório de atividades de 2005 do FNDE (BRASIL, 2006, p.68), que não 

informa se tais rendimentos resultam apenas da receita da cota federal ou parte das 

cotas estaduais e municipais (DAVIES, 2007). 

Os órgãos fiscalizadores da aplicação destas receitas em MDE são os Tribunais 

de Conta (TCU, TCE e alguns TCM). Os TCs são órgãos auxiliares do poder legislativo 

e são nomeados segundo critérios políticos, a partir de acordos entre o executivo e os 

representantes do povo (deputados e vereadores). Segundo Davies (2007, p.15), “isso 

significa que as contas dos governos, tendem a ser avaliadas principalmente por 

critérios de ‘afinidade’ entre esses TCs e os governos, não necessariamente de acordo 

com a lei ou normas técnicas”. 

Apesar da pormenorização dos gastos admissíveis em MDE pela LDB (art. 70 e 

71) existe um problema, aparentemente, insolúvel que é a continuidade de maquiagem 

contábil. Um governo pode lançar na documentação outro setor, ou então, na prestação 

de contas declarar como gasto o montante empenhado em MDE, e no exercício 

seguinte cancelar uma parte destes empenhos. Segundo Davies, “isto ocorreu no 



140 
 

Estado do Rio de Janeiro nas contas de 1995 a 1998 quando quase R$ 1 bilhão 

empenhado na educação foi contabilizado como aplicado e cancelado no exercício 

seguinte” (DAVIES, 2007, p.17). 

Logo, a presente pesquisa sinaliza tais ocorrências com a maquiagem contábil e 

desvio de função orçamentária, que ocorreram também em todo o interior do estado do 

Rio de Janeiro e, com o advento da Lei de Responsabilidade Fiscal foram amenizados, 

embora não de todo eliminados. 

Com relação ao controle das despesas em MDE, a secretária Municipal de 

Educação, no cargo a 24 anos, de São Sebastião do Alto nos revela que: 
 
A gente controla aqui. Não se utiliza nada sem o nosso controle aqui (...) aqui a gente só 
aplica em educação; eles [Secretaria da Fazenda] fazem lá, recebem todo recurso, mas 
quem faz os aceites e faz todo o controle e tudo é a Secretaria [de educação]. Eles só 
pagam. É até bom, que a gente não trabalha com dinheiro. Mas a gente prepara toda a 
papelada para que eles efetuem o pagamento, mas tudo aplicado dentro da educação. 
Isso aí é uma grande conquista. Antigamente não era assim não. Eu já trabalhei... no 
início foi muito difícil. Aplicava-se o recurso em outras coisas e não poderia... 
maquiavam... mas hoje não, tudo é passado pela secretaria (Profº Dioneia Latini Daflon 
– Secretaria Municipal de Educação em São Sebastião do Alto – entrevista em 
23/08/2010). 
 
 

Mesmo quando os TCs adotam procedimentos corretos da verificação das 

receitas e despesas vinculadas a MDE, os seus pareceres, na prática, podem ser 

derrubados pelas câmaras de vereadores, pois, pela Constituição Federal de 1988, 

segundo o art. 31, as contas municipais podem ser aprovadas por 2/3 dos vereadores. 

Considerado pelo governo federal como o principal veículo de redistribuição de 

recursos para a educação, o FUNDEF, apesar de prometer desenvolver o ensino 

fundamental e valorizar o magistério brasileiro, apenas redistribuiu em âmbito estadual, 

um percentual (15% dos 25%) de impostos que já eram vinculados à MDE, com base 

no número de alunos do ensino fundamental regular, das redes de ensino estadual e 

municipais. A idéia básica era disponibilizar um valor anual mínimo por aluno, por 

matrícula no ensino fundamental de cada rede escolar, que garantisse o que seria 

definido pelo governo federal, como um padrão mínimo de qualidade educacional. 
 
Embora o FUNDEF tenha sido uma iniciativa do governo federal, foi minúscula e 
decrescente (em termos porcentuais reais) sua complementação para os FUNDEFs, que 
formados por 15% de alguns impostos (ICMS, FPE, FPM, IPI – exportação e 
compensação financeira- lei complementar nº 97/96) do governo estadual e dos 
municipais existentes em cada Estado, não conseguiram alcançar este valor mínimo 
(DAVIES, 2007 p. 24). 
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Outro aspecto do cálculo do valor do FUNDEF restituído às prefeituras é que, 

com base no número de matrículas no ensino fundamental regular, aparentemente 

progressista, se trouxe ganhos para muitos municípios, mas por outro lado, provocou 

também perdas para municípios com menor número de habitantes e, 

consequentemente, pequeno número de matrículas no ensino fundamental regular e 

menor receita. 

No estado do Rio de Janeiro, podemos citar como exemplo de município que 

ganhava com o FUNDEF, o município do Rio de Janeiro, e dentre os que perdiam, os 

três municípios em estudo, Santa Maria Madalena, São Sebastião do Alto e Trajano de 

Moraes. 

A título de exemplo, do cálculo de valores previstos em 2005 para aplicação em 

MDE, descontos para o FUNDEF e receita municipal advinda do mesmo fundo, 

apresentamos as tabelas a seguir: 

 

Tabela 1 
Estimativa das Receitas Aplicadas em MDE 

Trajano Moraes 
2005 

 
Imposto Receita Bruta % para MDE Recursos para MDE 

A) Próprios 

IPTU 29.200,00 25% 7.300,00
ITBI 37.000,00 25% 9.250,00
ISS 120.000,00 25% 30.000,00
IRRF 186.000,00 25% 46.500,00
Dívida Ativa de 
Impostos 

64.000,00 25% 16.000,00

Multas e Juros de 
Mora de Impostos 

5.000,00 25% 1.250,00

Subtotal (a) 441.200,00 25% 110.300,00
B) Transferências 

FPM* 2.420.000,00 10% 242.000,00
ITR 6.600,00 25% 1.650,00
IPI-Exp* 156.000,00 10% 15.600,00
IOF/Ouro 0,00 25% 0.00
Lei complementar 
87/96 170.000,00

 
10% 17.000,00
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(Lei Kandir)* 
ICMS* 9.780.000,00 10% 978.000,00
IPVA 80.000,00 25% 20.000,00
Subtotal (b) 12.612.600,00  1.334.250,00

 

 
(*) Descontados os 15% do FUNDEF                 Fonte: Orçamento Municipal 

 
 

Tabela 2 
Contribuição do Município para o FUNDEF 

Trajano Moraes 
2005 

Origem dos Recursos Recursos 
FPM 2.420.000,00
IPI – Exp 156.000,00
Lei Complementar n.87/96 (Lei Kandir) 170.000,00
ICMS 9.780.000,00
Total  12.525.000,00
Contribuição para o FUNDEF 
(15% do total) 1.878.900,00

                                                        Fonte: Orçamento Municipal para 2005 
 

 

  C) Mínimo a ser aplicado em MDE (A+B)  1.444.550,00
D)Transferência de Recursos do FUNDEF  100% 1.878.900,00
E) Receitas de Valores Mobiliários – FUNDEF 100% 4.000,00
F) Mínimo total a ser aplicado em MDE= (C+D+E)  3.327.450,00
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Tabela 3 
Estimativa da Receita do FUNDEF 

Trajano de Moraes 
2005 

 
 A) Nº de alunos B) Valor por aluno C= AxB 
1ª a 4ª urbana 49 1.136,47 55.687,03
1ª a 4ª rural 440 1.159,20 510.048,00
Total 489 565.735,03

                                                                                                                                           Fonte: Pesquisa do autor 
 

 

A análise das três tabelas acima no permitem observar que Trajano de Moraes 

previa perder em 2005, R$ 1.313.165,00 em contribuições para o FUNDEF (descontaria 

R$ 1.878.900,00 e receberia apenas R$ 565.735,00). Tal resultado é fruto do reduzido 

nº de alunos no ensino fundamental regular da rede municipal, o que apontava para 

uma política de incremento do número de matrículas, seja na busca de alunos 

evadidos, seja através da municipalização de escolas estaduais.  

Também é importante analisar que com a política de redistribuição de receitas, 

Trajano de Moraes perderia R$ 1.313.165,00 do pacote para MDE, o que representaria 

mais de 10% da sua receita anual, ou seja, mais do que a receita de um mês por ano. E 

este dinheiro seria redistribuído para municípios do estado como o Rio de Janeiro, ou 

Duque de Caxias, por exemplo. 

Embora Trajano de Moraes já viesse municipalizando escolas estaduais no meio 

rural há mais tempo, foi em 2005 que foram municipalizados a quase totalidade dos 

alunos de 1ª a 4ª série, praticamente dobrando o nº de matrículas. O quadro abaixo de 

estimativa de receita do FUNDEF para 2006 demonstra que, com essa política, o 

município conseguiu dobrar a receita do FUNDEF para aquele ano. Entretanto, 

continuava perdendo cerca de R$ 500.000,00, considerando-se os valores de 2005. 
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Tabela 4 
Estimativa da Receita do FUNDEF 

Trajano Moraes 
2006 

 
 A) nº de alunos B) valor por aluno C = A x B 
1ª a 4ª urbana 453 1.136,47 514.820,91
1ª a 4ª rural 258 1.159,20 612.057,60
Ed. Especial ─ 1.216,03 0,00
Total 981 1.126.878,51

                                                                                                               Fonte: Pesquisa do autor 
 

Ao projetar para o FUNDEB 2007 baseando-se no Censo Escolar de 2006 e, 

respeitando-se os diversos percentuais e frações do número de alunos e 

etapas/modalidades de ensino, teríamos aproximadamente uma contribuição para o 

FUNDEB de R$ 2.107.892,00 e uma receita de R$ 1.374.903, o que acarretaria uma 

perda anual de cerca de R$ 750.000,00, conforme a tabela abaixo: 

 

Tabela 5 
Previsão da Receita do FUNDEB para 2007 

Trajano de Moraes 
 

Etapa/Modalidade Número de 
alunos 

Índice Total 

Creche 118/3 = 39,3 992,28 39.204,12
Educação Infantil 297/3 = 99 1.117,10 110.592,90
Educação Especial 13 1.489,47 19.363,11
Séries Iniciais Urbanas 342 1.241,23 424.500,66
Séries Iniciais Rurais 604 1.303,29 787.187,16
EJA 114/3 = 38 868,86 33.016,68
Total Anual 1.488 ─ 1.374.903,63

                                                                                                          Fonte: MEC 
 

Apesar do esforço no sentido de aumentar o número de alunos, inclusive de 

Educação Infantil e de Educação de Jovens e Adultos (EJA), o município de Trajano 

Moraes continuaria perdendo, agora com o FUNDEB, a receita de quase um mês de 

sua receita de impostos. O mesmo ocorre com São Sebastião do Alto e Santa Maria 

Madalena. Como Trajano de Moraes, algumas municipalizações de escolas rurais 

vinham acontecendo, mas a maior parte foi realizada em 2008 por São Sebastião do 

Alto e em 2005, por Santa Maria Madalena, o processo mais abrangente dos três 
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municípios. Neste ano, Madalena completou a municipalização de toda a rede estadual 

de ensino fundamental até a 8ª série. O Prof. Marcelo Freixo Lima, ex-secretário de 

Santa Maria Madalena, nos períodos de 1997 a 2000 e, de 2005 a 2008, nos relata 

como foi sendo realizada a municipalização do ensino em seu município: 

 
A prefeitura, na sede do município, só tinha creche (jardim de infância) e o restante das 
escolas era do estado e o município tinha, na área rural, umas 20 escolas. (...) Na época 
só tínhamos duzentos e poucos alunos, sendo que praticamente todos os restantes 
estavam matriculados na rede estadual. (...) Então destes 200 e poucos, mais de 100 
estavam em creches. De 1ª a 4ª série eram 100 alunos. Iniciamos uma primeira fase de 
municipalização. Naquela época pegamos o que chamamos de fundo... tinha escola que 
o Estado não queria mesmo – a escola tinha 20 alunos e ficava na roça... Os professores 
já eram do município. Dizia-se que a municipalização já era de fato, não de direito. Essas 
escolas nós municipalizamos em 1998 e começamos a aglutinar, a fechar algumas 
escolinhas municipais. (...) Então foi só articular um transporte para trazer todas as 
crianças para cá (escolas pólo). Foi só ter um diretor, um orientador pedagógico e um 
professor para cada turma para melhorar a qualidade. Com essa medida passou de 200 
para 500 alunos. (...) Com a lógica do FUNDEF, todo mundo passou a ter interesse em 
municipalizar, porque ficou mais clara a regra da partilha de recursos. (...)  
Quando em 2005, eu já como vice-prefeito, assumi a secretaria de educação, com a 
idéia de municipalizar o restante pensando assim: as vantagens serão muito grandes, 
porque o município estava bancando o transporte, transportando os alunos da rede 
municipal e estadual. Então ao municipalizar, este recurso ficaria todo com a gente. (...) 
Então, eu fiz um cálculo.... vai aumentar três milhões na receita da secretaria de 
educação e eu projetei, em 10 anos, num plano decenal, seriam 30 milhões. Portanto 30 
milhões a mais de investimentos, daria para fazer alguma coisa boa em Madalena. Aí, eu 
mostrei a idéia para o prefeito e ele achou legal! 
(...) Esse município já perdia com o FUNDEF, e continua perdendo com o FUNDEB. 
Mesmo depois da municipalização um dos argumentos meus para municipalizar – e que 
convencia o prefeito – é de que nós iríamos mitigar, minimizar, ao máximo, estas perdas. 
E isso foi feito, Madalena reduziu as perdas. Ela perdia um absurdo. Por exemplo, com 
500 alunos, fica um orçamento alto. Com 500 alunos, você perdia recursos aos montes. 
Aumentar a massa de alunos reduziu a perda, mas ainda continua!!  
(Prof. Marcelo Freixo Lima, entrevista em 5 de julho de 2010) 

 
Outro problema advindo, tanto do FUNDEF quanto do FUNDEB, é instituir o 

conceito do aluno-cifrão, ou seja, a lógica da receita, de acordo com o número de 

matrículas, criando uma lógica mercantil. Alguns defensores do FUNDEF e do 

FUNDEB, no entanto, no discurso, criticam os valores neoliberais. O fato também é 

que, muitos defensores destes fundos acreditam que esta tem sido uma das únicas 

maneiras de obrigar prefeitos e secretários de fazenda a investir em educação as 

verbas (pelo menos a maior parte) a ela destinadas pela Constituição Federal. Da 

mesma forma, obriga o município (e seus dirigentes) a arcar com suas obrigações e, 

atender, integralmente, à legislação que o responsabiliza pelo atendimento da 

educação infantil e, em parceria com os estados, do ensino fundamental. 

Se os dirigentes municipais se comprometessem, efetivamente, a gastar a 



146 
 

totalidade de 25% dos impostos e transferências especificamente, em educação, 

respeitando os diferentes níveis e modalidades de ensino, não haveria a necessidade 

da existência de tais fundos. Neste sentido o que os seus defensores alegam, com 

razão, é que somente a partir do FUNDEF e do FUNDEB e, da sua fiscalização, é que 

centenas de municípios passaram a cumprir à legislação, no que se refere ao 

orçamento da educação. 

Os gráficos a seguir, assinalam a evolução do número de matrículas, nos três 

municípios, a partir da vigência do FUNDEF, conforme a explicitação que se encontra 

abaixo nas tabelas correspondentes: 
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        Gráfico I: 

 
 
 
 

Tabela 6 
Evolução do número de matrículas 

Ensino Fundamental Regular - Trajano de Moraes 
1997-2009 

 
Ano Rede Municipal Rede Estadual Total 
1997 343 1772 2115 
1998 398 1876 2274 
1999 555 1879 2434 
2004 489 1453 1942 
2005 982 936 1918 
2007 969 811 1780 
2008 885 774 1659 
2009 849 767 1615 
                                                                                                            Fonte: Censo Escolar 
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A seguir, o panorama destes mesmos dados em Santa Maria Madalena: 

 
 

Gráfico II: 

 
 
 
 
 

Tabela 7 
Evolução do número de matrículas 

Ensino Fundamental Regular – Sta. M. Madalena 
1997-2008 

 
Ano Rede Municipal Rede Estadual Total 
1997 369 1423 1792 
1998 544 1376 1920 
1999 564 1358 1922 
2004 478 1395 1873 
2005 1813 0 1813 
2007 1611 0 1611 
2008 1532 0 1532 

                                                                                                 Fonte: CensoEscolar 
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Por fim , quanto ao terceiro municipio no cenário que se revela no gráfico 3 

acompanhado da tabela 8: 

 
Gráfico III 

 
 

 
 
 

Tabela 8 
Evolução do número de Matrículas 

Ensino Fundamental Regular – São Sebastião do Alto 
1997-2009 

 
Ano Rede Municipal Rede Estadual Total 
1997 213 1156 1369 
1998 302              1383 1685 
1999 403 1389 1792 
2004 483 1138 1621 
2005 494 1094 1588 
2007 681 697 1378 
2008 700 710 1410 
2009 752 563 1315 

                                                                                            Fonte: Censo Escolar 
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Nos gráficos acima, podemos observar alguns movimentos: em primeiro lugar o 

crescimento do número de matrículas da rede municipal, inicialmente discreto, nos anos 

noventa, e pico em 2005 para Santa Maria Madalena e Trajano de Moraes, e em 2007, 

para São Sebastião do Alto. Em segundo lugar nota-se o decréscimo no número de 

matrículas da rede estadual que, em Madalena chega a zerar a partir de 2005. Em 

terceiro lugar podemos observar que a relação entre o número de matrículas da rede 

estadual e do da rede municipal vai modificando-se para menor até o ponto de invertê-

la. 

Tais movimentos se dão devido à municipalização, que, paulatinamente foi 

crescendo até medidas mais radicais, como a de Santa Maria Madalena em 2005. 

Um quarto fator a ser ainda destacado se refere à oscilação para mais no final 

dos anos 90 e para menos no final da primeira década dos 2000, no número total de 

matrículas (estadual + municipal). Uma possível explicação para o fenômeno é que, 

com o surgimento de FUNDEF e o aumento da fiscalização, as prefeituras buscaram o 

acréscimo destas, não só através da municipalização, como do retorno de alunos 

evadidos. Por seu lado, a população, pressionada pelos programas de políticas 

compensatórias, que exigiam a presença dos filhos na escola, também procurou 

matricular nas escolas estaduais e municipais. No entanto, este número chegou a um 

valor máximo, e a partir do início dos anos 2000, foi diminuindo a medida que o êxodo 

para outros centros urbanos (Nova Friburgo, Macaé ou Grande Rio) foi se tornando 

mais ativo. Se o número máximo de matrículas no ensino fundamental das redes 

municipais já foi atingido e a tendência a partir daí é diminuir, então, o prejuízo com o 

FUNDEF nos três municípios tende a aumentar. E aí cabe a pergunta: Com o FUNDEB, 

e a possibilidade de incluir as matrículas de outras modalidades, há chance de se 

inverter essa incidência? 

Nossos estudos revelam que não. Inicialmente, com maiores entradas em função 

da inclusão de novas matrículas, os municípios perderam um pouco menos. No entanto, 

a partir de certo ponto, o número de matrículas, em função do êxodo, começa a cair em 

todas as etapas e modalidades, o que acarreta um aumento das perdas com o 

FUNDEB. 

Em segundo momento da investigação acerca dos dados, levantados os quadros 
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que se seguem nos dão uma idéia do que afirmamos: 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

Tabela 9 
Perdas com FUNDEF/FUNDEB 

Trajano de Moraes 
2005-2009 

 
Ano Perdas Fundo 
2005 1.257.936,97 FUNDEF 
2006 787.614,39 FUNDEF 
2007 967.925,98 FUNDEB 
2008 1.197.959,76 FUNDEB 
2009 1.471.648,27 FUNDEB 

                                                                                                    Fonte: MEC – SIOPE 
 
 



152 
 

Dando prosseguimento: 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Tabela10 
Perdas com FUNDEF/FUNDEB 

Santa Maria Madalena 
2005-2009 

 
Ano Perdas Fundo 
2005 1.661.491,80 FUNDEF 
2006 154.582,65 FUNDEF 
2007 539.359,42 FUNDEB 
2008 648.254,36 FUNDEB 
2009 960.755,33 FUNDEB 

                                                                                                      Fonte: MEC – SIOPE 
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E, por fim : 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Tabela11 
Perdas com FUNDEF/FUNDEB 

São Sebastião do Alto 
2005-2009 

 
Ano Perdas Fundo 
2005 1.110.743,33 FUNDEF 
2006 1.174.488,79 FUNDEF 
2007 1.295.214,60 FUNDEB 
2008 1.282.467,90 FUNDEB 
2009 1.350.270,11 FUNDEB 

                                                                                                Fonte: MEC – SIOPE 
 

 

Considerando o exposto anteriormente, sugem mais indagações: Os municípios 

pequenos que perdem dinheiro com o FUNDEF/FUNDEB estão fadados a perder cada 

vez mais, indefinidamente? O que pode ser feito para que estes três municípios (e no 
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Brasil, mais de 2000) deixem de perder, anualmente, mais de 10% de sua receita de 

impostos e transferências? 

A resposta à primeira pergunta é positiva, já que a lógica do FUNDEF/FUNDEB é 

baseada no desconto fixo da receita e no retorno baseado no mínimo de alunos 

matriculados que tende a diminuir, a não ser que haja algum fenômeno que produza a 

inversão do êxodo. A resposta à segunda pergunta, aponta para a necessidade da  

modificação das políticas, de caráter neoliberal de financiamento da educação, de 

maneira que estes municípios possam receber integralmente os 25% para MDE e, se 

possível, uma complementação, via governo federal. É importante, também, que tanto o 

governo federal, quanto os governos estaduais, desenvolvam políticas sociais e de 

geração de emprego e renda aplicáveis nestes municípios, no sentido de sustar ou 

mesmo inverter o êxodo de sua população para os grandes centros. Todas estas 

propostas amparadas em uma fiscalização permanente, com efetiva participação, da 

população, através dos conselhos de acompanhamento e controle. 

 

 

 

4.2. A voz dos municípíos: análise dos resultados 
 
 

Ao longo dessa última parte dos estudos, no sentido de tentar identificar as 

interferências das políticas federais de educação nos três municípios e as relações e 

representações locais acerca de tais políticas desenvolvemos, além de pesquisa 

bibliográfica, um conjunto de entrevistas com professores, pessoal de apoio, secretários 

e ex-secretários municipais de educação. Infelizmente não pudemos incluir nas 

entrevistas, pais de alunos e membros das comunidades porque, nos três municípios e 

nas escolas que visitamos, o conselho de pais e amigos de escola (conselho escolar) 

estava desativado ou inoperante. Tentar convocar uma reunião com essas pessoas 

para entrevista seria, além de antipático, provavelmente infrutífero. Para realização 

dessas entrevistas, percorremos quase 2000 quilômetros, já que priorizamos no nosso 

estudo escolas localizadas no meio rural, nos distritos distantes da Sede do Município.  

Num primeiro momento entrevistamos os secretários municipais, professores 
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Rosseline Almeida Carvalho, de Trajano de Moraes, Nelson Neves Saraiva, de Santa 

Maria Madalena, e Dionéa Latini Daflon, de São Sebastião do Alto, que se encontra 

esta há 24 anos à frente da S.M.E. Também entrevistamos a professora Lenina 

Machado, que assumiu anteriormente a secretaria de educação de Trajano de Moraes 

e também atuou como  chefe do Núcleo de Educação e Cultura (da antiga Estrutura da 

S.E.ERJ) quando da fusão dos estados da Guanabara e Rio de Janeiro. Da mesma 

forma, entrevistamos o professor Marcelo Freixo Lima, ex-secretário de educação de 

Santa Maria Madalena, ex-vereador e ex-vice-prefeito e que esteve à frente da 

educação Madalenense durante a implantação do FUNDEF e mais tarde quando da 

municipalização radical do ensino fundamental naquele município.  

Para os professores e funcionários de apoio foi distribuído um questionário 

objetivo após uma breve reunião na escola explicando os objetivos da pesquisa e 

frizando que a mesma não tinha nada a ver com política partidária ou ação 

governamental. Também foi sublinhado que os questionários não deveriam ser 

indentificados nem com o nome da escola. Apesar das observações, alguns 

professores e funcionários se mostraram reticentes ocorrendo um episódio em que uma 

diretora de creche em Santa Maria Madalena, só se dispôs a responder conjuntamente 

com professores e funcionários na segunda ou terceira visita que fizemos à escola. Tal 

fato demonstra o cuidado dos professores em não se comprometer ou não querer se 

indispor com a SME e a prefeitura. O instrumento aplicado aborda os seguintes 

indicadores: papel da educação e valorização dos profissionais da educação, gestão 

democrática, Plano Municipal de Educação e por último, o regime de colaboração com 

o Estado. 

A primeira pergunta do primeiro bloco questiona se os temas valorização e  

importância da educação fazem parte dos discursos do prefeito. Em Santa Maria 

Madalena, num universo investigado de 33 professores e 15 funcionários de apoio, 16 

professores e 4 funcionários responderam afirmativamente e 3 professores e 4 

funcionários responderam não.  

Em Trajano de Moraes, num universo de 27 professores e 11 funcionários, as 

respostas afirmativas foram de 20 para professores e 10 para funcionários, e 

respectivamente, 3 e 1 respenderam não.  
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E, no terceiro município São Sebastião do Alto, dos 22 professores e 10 

funcionários de apoio, os números foram revelados, respectivamente 19 e 6 para sim, 

zero para não e 2 não sei para funcionários. Logo,aparentemente, a grande maioria dos 

profissionais de educação dos três municípios confia que, pelo menos no discurso, o 

seu prefeito valoriza a educação. 

Quanto à segunda questão, também uma quase unanimidade: a educação 

escolar, para a vida prática, é considerado muito importante para a totalidade dos 

professores e funcionários em Madalena e São Sebastião do Alto, e apenas um 

professor em Trajano de Moraes disse que ela não tinha aplicação na vida prática. 

Mas as contradições começam a surgir a partir da terceira pergunta: o seu 

município reajustou o salário dos profissionais da educação, ou só o dos professores?  

O quadro a seguir nos permite analisar o resultado desta investigação,com foco 

no relato dos profissionais da educação na região serrana fluminense. 

 

 
 

Tabela 12 
Reajuste Salarial – Categoria Beneficiada 

S. M. Madalena – Trajano de Moraes – São Sebast. do Alto 
1999-2010 

 
 S. M. 

Madalena 
Trajano de 

Moraes 
São Sebast. do Alto

 Prof. Apoio Prof Apoio Prof Apoio 
Só professores 8 - 11 6 12 10 
Profissinais da educação 4 6 - - 3 - 
Nenhum  1 1 11 4 4 - 
Não sei 1 1 - - 2 - 
Não responderam 19 7 4 1 1 - 

        Fonte:: Pesquisa do autor 
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Dando continuidade passamos a quarta pergunta: em caso positivo, qual foi o 

critério adotado? 

Tabela 13 
Reajuste Salarial – Critério Adotado 

S. M. Madalena – Trajano de Moraes – São Sebast. do Alto 
1999-2010 

    
Critério S. M. Madalena Trajano de Moraes São Sebast. do Alto 
 Prof. Apoio Prof Apoio Prof Apoio 
Plano de 
Carreira 

19 4 11 4 14 10 

Abono 6 - - - - - 
Aumento 
no piso  

9 4 - - - 1 

         ObsFonte: é válido dar mais de uma resposta                          Fonte: Pesquisa do autor 
 
 
 

Quinta pergunta: em seu município, como os professores foram contratados? 

 
 

Tabela14 
Forma de Contratação dos Professores 

S. M. Madalena – Trajano de Moraes – São Sebast. do Alto 
1999-2010 

 
Ingresso S. M. Madalena Trajano de Moraes São Sebast. do Alto
 Prof. Apoio Prof Apoio Prof Apoio 
Concurso Público 24 14 7 4 9 9 
Por escolha 
Paseada no 
currículo 

 
24 

 
10 

 
6 

 
- 

 
20 

 
2 

Por escolha 
simples 

- - 1 - 4 5 

Por indicação de 
políticos 

 
- 

 
5 

 
15 

 
9 

 
6 

 
- 

Por 
aproveitamento 
dos prof. da rede 
estadual 

 
1 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

         Obs: mais de uma opção pode ser assinalada                                Fonte: Pesquisa do autor 
 

Na análise dos resultados, às respostas a essas três questões sobre a situação 

funcional revela um grande desconhecimento por parte de professores e funcionários, 
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acerca das condições e direitos profissionais de sua categoria: Trajano de Moraes 

instituiu um plano de carreira somente para os professores em 2005 e até hoje, não 

reajustou o piso, embora tenha promovido o seu enquadramento. Os demais 

funcionários da educação recebem salário mínimo, que é reajustado por força de lei. 

Santa M. Madalena reajustou o salário dos professores mediante abono, 

enquanto seu plano de carreira depende de aprovação pela Câmara de Vereadores que 

considera ilegal a promoção por avaliação.  

São Sebastião do Alto deu um abono em 2009, baseado em sobras dos 60% do 

FUNDEB. Como este ano ainda não sobrou nada, o abono foi retirado. O seu plano de 

carreira para o magistério está em estudos para um provável aprovação em 2010. 

Quando se pergunta pelos anos de realização do concurso para admissão de 

profissionais da educação, a resposta é 1998 para S.S. do Alto, 1999 para Trajano de 

Moraes e 2000 para S.M.Madadena. Entretanto esses três municípios durante os 

últimos 10 anos vêm realizando contratações em que se exige apresentação de 

documentação comprobatória específica. Daí muitos responderem que a forma de 

contratação é escolha baseada no currículo, embora muitos casos apontem para a 

indicação de políticos em mais uma afirmação do clientelismo local. Santa Maria 

Madalena e S.S. do Alto realizarão concursos em 2010, o que explica muitas respostas 

baseadas nesta data. 

A seguir a segunda parte deste procedimento,referente à - gestão democrática-,a  

questão enfoca à constituição dos diversos conselhos. Como poder-se-ía escolher mais 

de uma opção e, algumas pessoas não responderam, a soma dos percentuais pode 

ultrapassar os 100%. Vejamos a seguir os quadros explicativos: 
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Tabela 15 
Conselho do FUNDEF/FUNDEB- Escolha dos Membros 

S. M. Madalena – Trajano de Moraes – São Sebast. do Alto 
2010 

 
Escolha dos 
Integrantes 

S. M. Madalena Trajano de Moraes São Sebast. do Alto

 Prof. Apoio Prof Apoio Prof Apoio 
Indicação política 9% 13% 15% - 22% - 
Indicação pelo 
currículo, 
competência 

 
48% 

 
33% 

 
- 

 
- 

 
18% 

- 

Eleição pelas 
comunidades 

 
9% 

 
6% 

 
15% 

 
- 

 
- 

 
40% 

Escolha política e 
eleição pelas 
comunidades 

 
6% 

 
6% 

 
4% 

 
- 

 
- 

 
- 

Não sei  33% 47% 52% 82% 54% 60% 
Pela secretária 9% - 11% 18% 5% - 

                                                                                                                     Fonte:: Pesquisa do autor 
 

Neste quesito chamamos a atenção para os altíssimos percetuais da opção não 
sei, que, se de um lado, pode representar indiferença, de outro,pode 

significar,efetivamente, desconhecimento da função democrática da participação 

comunitária,- prevista em lei -  em conselho importantíssimo, como é o do 

FUNDEF/FUNDEB. 

De forma semelhante se portam os quadros relativos aos demais conselhos 

PNAE, PNATE e do próprio Conselho Municipal de Educação, sendo que este último, 

ou não existe, ou está inoperante nos três municipios. Torna significativo registrar ainda 

que sobre os conselhos escolares, temos relatos que, contraditoriamente, indicam uma 

participação maior da comunidade escolar. Vejamos a tabela. 
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Tabela16 
Conselhos Escolares e escolha dos membros 

S. M. Madalena – Trajano de Moraes – São Sebast. do Alto 
2010 

 
Tipos de 
escolha 

S. M. Madalena Trajano de Moraes São Sebast. do Alto

 Prof. Apoio Prof Apoio Prof Apoio 
Escolha 
política 

3% 27% 11% 27% 23% - 

Indicação 
pelo 
currículo, 
competência 

 
42% 

 
33% 

 
- 

 
9% 

 
- 

 
- 

Eleição pelas 
comunidades 

 
58% 

 
13% 

 
30% 

 
9% 

 
41% 

 
30% 

Escolha 
política e 
eleição pelas 
comunidades 

 
6% 

 
13% 

 
- 

 
- 

 
14% 

 
30% 

Não sei   
6% 

 
7% 

 
22% 

 
- 

 
23% 

 
60% 

Não tem 12% 20% 30% 27% 5% - 
                                                                                                                     Fonte:: Pesquisa do autor 
 

Dando prosseguimento a esta metodologia,passamos a segunda pergunta deste 

segundo bloco de questões que dizem respeito às dificuldades enfrentadas para se 

compor e reunir os diversos conselhos. Segundo a tabela a seguir, professores e 

funcionários colocam a maior responsabilidade na comunidade escolar. 
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Tabela 17 
Dificuldades para compor e reunir os conselhos 

S. M. Madalena – Trajano de Moraes – São Sebast. do Alto 
2010 

 
Principais dificuldades S. M. 

Madalena 
Trajano de 

Moraes 
São Sebast. 

do Alto 
 Prof. Apoio Prof Apoio Prof Apoio 
São muitos conselhos - - 7% 9% 5% - 
As reuniões são improdutivas  

27% 
 

7% 
 

15% 
 

45% 
 

27% 
 

60% 
As comunidades se recusam a 
participar 

 
15% 

 
46% 

 
23% 

 
45% 

 
50% 

 
- 

As reuniões são realizadas em 
horários impróprios 

 
- 

 
- 

 
32% 

 

 
9% 

 
27% 

 
70% 

A prefeitura devia pagar Jeton  
6% 

 
- 

 
7% 

 
18% 

 
9% 

 
40% 

Não tem duficuldade 36% 13% - 9% - - 
Não sei 12% 7% 32% - 18% - 

                                                                                                           Fonte:: Pesquisa do autor 
 

Acerca dos desafios que envolvem a tarefa da composição dos diferentes 

conselhos a secretária de Educação de S. Sebastião do Alto nos relata: 

 
a gente faz assim democraticamente entre aspas não é? Mas a gente faz assim: a gente 
faz um ofício para as entidades governamentais e não-governamentais. As 
governamentais, o prefeito indica, e as não-governamentais, as entidades fazem a 
indicação dos elementos que podem atuar nestes programas, mas é muito difícil, porque 
a gente faz as reuniões no horário de trabalho que eles podem vir, para facilitar. Mas 
eles não podem vir porque estão trabalhando. Se for fora do horário também é difícil. 
Então, o grande problema é que eles não são remunerados, não é? Se fossem 
remunerados, tinha gente a rodo querendo fazer parte, mas sem remuneração fica difícil, 
a não ser que seja alguém que seja apaixonado pela educação que quer levar o 
programa, quer saber mais, etc, mas geralmente são indicados pelas entidades através 
de OCIPS (Dionéia Latini Daflon, em entrevista em 23/08/2010). 

 
 

Ainda sobre as dificuldades para arregimentar pessoas, na comunidade, para 

compor aqueles conselhos, somamos a opinião do secretário municipal de Educação 

de Santa Maria Madalena, que nos afirma: 

 
os conselhos são muito repetitivos na hora de aprovar os membros dos conselhos. A 
câmara entende que não pode ter parente de ninguém, não pode ter ninguém de cargo 
comissionado e aí você tem uma dificuldade enorme para compor esses conselhos. (...). 
Então eles não querem fazer parte desses conselhos. Em uma cidade grande o cara não 
tem muita oportunidade de se destacar. Numa cidade pequena, o cara se destaca. Todo 
mundo conhece todo mundo. Se o cara é um bocadinho diferente do outro, ele já é mais 
importante que o outro, aparentemente, em termos sociais, mas os conselhos as 
pessoas não acham importante fazer parte, a não ser do Conselho Tutelar. Aí tem até 
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briga para fazer parte, mas o resto dos conselhos que são comunitários, na verdade, 
você tem muita dificuldade para descobrir aquele indivíduo para fazer parte do conselho, 
enquanto na cidade grande, se você legalizado for escolhido, você vai ter uma diferênça, 
você vai ter um diferencial na sociedade  (Prof. Nelson Neves Saraiva, em entrevista em 
09/08/2010). 

 
Por outro lado, sobre a próxima indagação acerca de quem faz as compras da 

merenda escolar, há quase unanimidade nos três municípios nos diz que elas estão 

centralizadas na secretaria de Educação, o que realmente ocorre, embora Trajano de 

Moraes e Santa Maria Madalena já tenham passado por experiências de receber a 

verba da merenda e outra para pequenas despesas, diretamente na escola, possuindo, 

inclusive, conselho respectivo devidamente registrado em cartório. 

No entanto, mais uma vez, as práticas políticas centralizadoras retornaram. Em 

Trajano de Moraes, a verba foi suspensa pelo executivo, sendo que em Santa Maria 

Madalena, a Câmara de Vereadores determinou a suspensão, por entender que a 

mesma era ilegal. Cabe a respeito uma reflexão, se considerarmos que o estado 

repassa essas verbas para suas escolas e a União tem programa de repasse direto 

como o PNAE e o PDDE. Como se observa, trata-se de um movimento político cultural 

que dialeticamente oscila entre momentos e práticas de ruptura e permanência. 

Embora soubéssemos, por parte das secretarias municipais de educação, que as 

escolas não recebiam nenhum repasse de verba pela prefeitura, um número expressivo 

dos professores e funcionários, em Madalena, afirmava o contrário. Este resultado 

contraditório relativo a essas verbas encontra-se apresentado pelo quadro a seguir:  
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Tabela 18 
A escola recebe verba para pequenas despesas? 

S.M. Madalena – T. de Moraes – S. S. do Alto 
2010 

 
Respostas S. M. Madalena Trajano de Moraes São Sebast. do Alto 
 Prof. Apoio Prof Apoio Prof Apoio 
Sim  64% 46% 15% - - - 
Não  6% 40% 7% 18% 59% 10% 
Só do 
PDDE 

 
15% 

 
13% 

 
67% 

 
45% 

 
22% 

 
40% 

Não sei - - 7% 27% 18% 50% 
                                                                                                    Fonte:: Pesquisa do autor 

 
Com relação à prestação de contas e o envolvimento e participação da 

comunidade, nos diversos conselhos, mais uma vez, o que nos chama a atenção é o 

alto índice de respostas não sei, significando, mais do que desconhecimento, alienação 

voluntária.  

A opção participa passivamente também mantem um alto índice, e junto com a 

alternativa não participa revela um contexto, em que a comunidade escolar não teria 

sido (e não foi) envolvida nas contas do FUNDEF/FUNDEB, do PNAE e do PNATE. 

Vejamos o quadro relativo ao FUNDEF/FUNDEB: 

 
 

Tabela 19 
Participação da comunidade na prestação de contas 

Conselho do FUNDEF/FUNDEB 
Pesquisa em jul./ago 2010 

 
Participação S. M. Madalena Trajano de Moraes São Sebast. do Alto

 Prof. Apoio Prof Apoio Prof Apoio 
Ativamente - - - - 9% - 
Passivamente 39% 13% 33% 27% 36% 30% 
Assina a 
prest. de 
contas 

 
3% 

 
- 

 
11% 

 
27% 

 
- 

 
30% 

Não participa 12% 13% 22% 27% 32% 40% 
Não tem 
conselho 

 
9% 

 
20% 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Não sei 42% 67% 40% 55% 18% 10% 
                                                                                                           Fonte:: Pesquisa do autor 
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Num processo semelhante de outros colegiados, as respostas indicam que para  

9% dos professores e 20% dos funcionários fica registrada a inexistência destes 

conselhos, que são obrigatórios por lei. Segundo a secretária de educação de Trajano 

de Moraes: “eu fui professora do Estado durante 34 anos e sempre vi esse problema 

em relação à educação: a família não participa. Às vezes você marca uma reuião e os 

pais que você não precisa conversar são aqueles que vêm” (Profª Rosselini Almeida de 

Carvalho, em entrevista em 09/07/2010) 

Como destaque o único conselho que altera a tendência dos anteriores é o 

referente ao conselho escolar. Embora este conselho esteja desativado ou inoperante 

na maioria das escolas (só funciona nas escolas agraciadas diretamente pelo PDDE, e, 

mesmo assim, apenas para prestação de contas) professores e funcionários acreditam 

haver maior participação da comunidade. A tabela 20 nos leva a perceber essa 

diferença em relação no que tange ao envolvimento com os demais conselhos. 

 
 

Tabela 20 
Participação da comunidade na prestação de contas 

Conselho Escolar 
Pesquisa em jul/ago 2010 

 
Participação S. M. Madalena Trajano de Moraes São Sebast. do Alto
 Prof. Apoio Prof Apoio Prof Apoio 
Ativamente 52% - 4% 18% 23% 10% 
Passivamente 15% 53% 25% 18% 41% 40% 
Assina a 
prest. de 
contas 

 
6% 

 
- 

 
7% 

 
27% 

 
- 

 
10% 

Não participa - 13% - - 9% 40% 
Não tem 
conselho 

 
12% 

 
- 

 
19% 

 
27% 

 
- 

 
- 

Não sei 6% 13% 37% 18% 31% - 
                                                                                                        Fonte:: Pesquisa do autor 

 
Ao mesmo tempo reiteramos também,a possibilidade de se optar por mais de 

uma resposta, ou mesmo não responder, portanto a soma dos percentuais pode 

ultrapassar os 100%. 

Em seguida ,a seção relativa ao Plano Municipal de Educação foi prejudicada 

pelo fato de os três municípios ainda nem terem iniciado a sua discussão a respeito. De 
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acordo com as observações da secretária municipal de educação de Trajano de 

Moraes,  

 
Nós estamos em estudo. Pegamos um modelo pronto para a gente ver como é, e o que 
eles priorizaram nele. Nossas prioridades, também, nós fizemos uma reunião com a 
equipe pedagógica e começamos a colocar as coisas que a gente quer que exista dentro 
do município, e agora, nós estamos fazendo uma adaptação. Estamos lendo um de fora 
e agora, estamos pesquisando para montar o nosso. (...). A gente está querendo ter um 
esboço e depois reunir com eles (comunidade escolar) e mostrar, discutir e, se eles 
quiserem que altere aquilo, que modifique, que acrescente, ou retire, a gente vai fazer. 
Mas nós vamos mostrar a eles primeiro um esboço (Profª Rosselini Almeida de 
Carvalho, em entrevista em 09/07/2010). 
 

 
De forma semelhante se expressa a dirigente municipal em São Sebastião do 

Alto: 
Não (sobre a existência do PME). Nós estamos trabalhando em conjunto. Estamos 
mandando pessoas aqui da secretaria para particpar do CONAE. A gente foi à Friburgo, 
já foi à Niterói. Por enquanto está tudo parado. Estamos aguardando esse plano 
estadual para depois tentarmos montar o nosso municipal (Profª Dionea Latini Daflon, 
em entrevista em 23/08/2010). 

 
 

Ao analisar as falas dos secretários, assinalamos que, em meio as diversas 

dificuldades relatadas,advertimos que,pelo menos nessa região fluminense se identifica 

uma prática que aponta uma inversão na ordem dos papéis,considerando o regima de 

colaboração, pois era de se esperar que os planos de educação fossem sendo 

realizados, primeiro o municipal, depois o estadual, e por último o nacional. 

Com relação aos professores e funcionários, se registra a mesma 

tendência,anteriormente detectada, do desconhecimento das ações educacionais no 

município pelas respostas ao questionário: 
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Tabela 21 
Existência de Plano Municipal de Educação 
S.M. Madalena – T. de Moraes – S. S. do Alto 

2010 
 

             
Respostas  

S. M. Madalena Trajano de Moraes São Sebast. do Alto

 Prof. Apoio Prof Apoio Prof Apoio 
Sim  15% 13% 22% 27%% 9% 20% 
Não 27% 46% 30% - 100% 80% 
Não sei 55% 40% 44% 72% - - 

                                                                                                          Fonte:: Pesquisa do autor 
 

Portanto, nem os dirigentes municipais, nem os profissionais de educação 

daqueles três municipios se quer iniciaram o processo de discussão no sentido de criar 

seus PMEs. 

O último do questionário- Regime de Colaboração – perguntava como se dá esta 

relação com o Estado. A implantação do processo de descentralização na área 

educacional nem sempre tem considerado as limitações e possibilidades dos estados e 

municípios.  

Assim, o regime de colaboração entre os sistemas de ensino vem contrariando 

preceitos constitucionais (art. 211 da CF-1988), que apontam para decisões 

compartilhadas entre os respectivos sistemas de ensino, buscando a democratização 

da oferta e a qualidade da educação. Neste sentido, nos três municípios estudados, o 

regime de colaboração se traduziu, praticamente, na municipalização de escolas 

estaduais de educação infantil e de primeiro segmento do ensino fundamental (à 

excessão do Santa Maria Madalena, que também municipalizou o 2º segmento). O 

transporte escolar foi durante muito tempo assumido integralmente pela prefeitura e só 

nos últimos anos (2007) o estado assumiu o transporte de seus alunos. 

Quanto à oferta de mais cursos/colégios de ensino médio ou curso de formação 

profissional, ela está, praticamente, inexistente, sendo que em Santa Maria Madalena, 

até o curso normal foi extinto. Cabe a pergunta: de onde virão, no futuro, os professores 

das séries iniciais para rede escolar de Madalena? 

De acordo com o secretário de Educação de Santa Maria Madalena,  
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As dificuldades que nós temos, é o que? O colégio estadual tem ensino médio, tudo 
bem, não temos nenhum problema de atendimento. Mas o que acontece? O estado não 
avança para ter cursos técnicos, que é onde a gente tinha que investir no interior, 
também. Porque o que acontece? O nosso aluno se obriga a se deslocar para fazer o 
curso técnico, ou fazer  formação geral na medida em que o Estado, optou por não ter o 
curso de formação de professores (Profº Nelson Neves Saraiva, em entrevista em 
07/08/2010). 
 

Assim para professores e funcionários de apoio, o regime de colaboração se deu 

conforme o quadro abaixo: 

 
Tabela 22 

Regime de Colaboração 
Ações Efetivadas 

Pesquisa com profissionais da educação em 2010 
 

Ações Efetivas S. M. Madalena Trajano de Moraes São Sebast. do Alto
 Prof. Apoio Prof Apoio Prof Apoio 
Só municipalização  

73% 
 

100% 
 

69% 
 

36% 
 

77% 
 

100% 
Os professores do 
estado permaneceram 

 
85% 

 
93% 

 
30% 

 
18% 

 
100% 

 
100% 

O estado oferece 
cursos de Form. 
Continuada 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

9% 

 
 
- 

O município oferece 
cursos de Form. 
Continuada 

 
 

21% 

 
 

7% 

 
 

40% 

 
 

36% 

 
 
- 

 
 
- 

O estado criou outros 
colégios de nível médio 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

O estado criou outros 
outros cursos 
profissionalizantes 

 
 
- 
 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
As contradições que vêm demarcando o processo de descentralização se 

traduzem principalmente numa falta de comunicação entre os entes federados e suas 

políticas. É preciso o diálogo para que verifiquem quais são as reais necessidades dos 

municípios e estabelecer ações conjuntas que evitem a duplicação de recursos mas 

que busquem sempre a qualidade da educação oferecida. 

Mais uma vez, o projeto neoliberal tem um discurso muito bonito e articulado, 

mas que na prática valoriza a pedagogia das competências, da qualidade total e da 

especialização, procurando demolir e desqualificar o ensino público em detrimento da 
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privatização do ensino, o que significa qualidade total para poucos; aos outros sobra a 

precarização do conhecimento, o emprego informal, a marginalização. 

Paralelamente, sendo conduzida pela pressão das determinações objetivas e 

pelas interferências subjetivas, a educação torna-se presa fácil da manipulação 

ideológica confundindo objetivos com interesses. 
 
No sentido contrário a esta visão tecnicista, temos a concepção de educação escolar 
pública, universal, laica, unitária e politécnica ou tecnológica como pré-condição de uma 
qualificação ou formação técnico-profissional que supere a tradição do adestramento e 
articule conhecimento científico-filosófico e trabalho (FRIGOTTO, 2006, s/p). 
 

No contraponto dessa situação de opressão e alienação, a educação tem um 

viés utópico, de responsabilidade da construção de uma nova sociedade. Neste 

sentido, cabe à educação pública desenvolver sua racionalidade filosófica, afastando o 

ofuscamento ideológico dos vários discursos, buscando a sensibilidade ética e estética, 

educando com sensibilidade a condição humana; superando as dificuldades, deve 

apropriar-se da ciência e tecnologia disponíveis para desenvolver o trabalho de 

intervenção na realidade social. 

Todavia, como explicita Mészáros ao afirmar que as instituições formais de 

educação são certamente uma parte importante do sistema global de 

internacionalização, mas apenas uma parte.  
 
Nessa perspectiva fica bastante claro que a educação formal não é a força 
ideologicamente primária que consolida o sistema do capital; tão pouco ela capaz de por 
si só, fornecer uma alternativa emancipadora radical. Uma das funções principais da 
educação formal na nossa sociedade é produzir tanta conformidade ou consenso quanto 
for capaz, a partir de dentro e por meios de seus próprios limites institucionalizados e 
sancionados. Esperar da sociedade mercantilizada uma sanção ativa – ou mesmo mera 
tolerância – de um mandato que estimule as instituições de educação formal a abraçar 
plenamente a grande tarefa histórica do nosso tempo, ou seja, a tarefa de romper com a 
lógica do capital com o interesse da sobrevivência humana, seria um milagre 
monumental. É por isso que, também no âmbito educacional as soluções não podem ser 
formais; elas devem ser essenciais, em outras palavras, elas devem abarcar a totalidade 
das práticas educacionais da sociedade estabelecida (MÉSZÁROS, 2007, p. 206-207). 
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5. À TÍTULO DE CONCLUSÃO 
 
 

A história é feita pelos homens não como desejam, mas como decidem 
faze-la, a partir das condições materiais e culturais que encontram;é um 
espaço aberto, cujo os destinos continuam a ser decididos pela luta social, 
política e cultural  entre os homens, individual e coletivamente. 

(Emir Sader, 2000) 
 

 
A presente pesquisa procurou analisar as intervenções das principais políticas 

públicas federais de educação pós CF-1988, nos municípios de Santa Maria Madalena, 

Trajano de Moraes e São Sebastião do Alto, numa perspectiva de totalidade. Para tal, 

debruçamo-nos no inventário gramsciano da região no sentido de identificar fatos, 

ações e comportamentos que construíram, históricamente, a cultura política naquela 

região. Entretanto, aprofundamo-nos também na formação das classes sociais que 

formaram sua população, observando, a partir de nossa dissertação de mestrado, que a 

dinâmica que se impunha, era a de absorção dos diversos componentes étnicos pelas 

diferentes frações de classe.  

Na época imperial, a classe hegemonica era a dos barões, senhores de 

escravos, e em torno dela gravitava uma incipiente classe média, prestadora de 

serviços burocráticos. Do outro lado da moeda, a mão de obra era extraída dos 

escravos e, mais tarde, dos colonos imigrantes. Sem desenvolver maiores conflitos de 

classe, criou-se uma estratégia de gravitação em torno dos detentores do 

poder,tornando-se válido na região, o dito popular “quem tem padrinho não morre 

pagão”. 

Desde a chegada dos pioneiros na região, dado o seu isolamento, foi sendo 

desenvolvida uma cultura do individualismo, que buscava soluções através de um 

terceiro, capaz de “facilitar” o encaminhamento dos problema particulares. 

As poucas representações da sociedade civil se faziam em alguns jornais, nos 

partidos oficiais e  nas festas religiosas. Nos momentos de maior comoção, como nos 

movimentos pró-emancipação, um grupo de “senhores respeitáveis” se reunia para 

encaminhar as reivindicações através de um representante, sempre alguém com  mais 

prestígio junto às autoridades. Mais tarde, tal comportamento permanece na política 

dos coronéis e, até hoje, muitos chefes políticos e parlamentares conseguem se manter 
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a partir da solução de favores individuais.  

A grande maioria da população acostumou-se ao modelo cordial: “saber ser 

habilmente benquisto por aqueles que o redeiam, não agredindo ninguém por suas 

idéias, não mantendo nenhuma posição política firme.”  A prática do “jeitinho” é uma 

forma de fugir aos rigores e padrões legais e burocráticos. Mas este inventário regional 

não é exclusivo, nem se fez sozinho, nem independente. Um breve percurso nos 

permite traçar os elementos estruturantes do processo histórico que conduziu o país a 

um projeto de capitalismo dependente e, como nos diz Francisco de Oliveira, a uma 

sociedade desigualitária sem remissão. Desigualdade que se expressa pela 

escandalosa concentração de capital e riqueza, pelo latifúndio e sua contrapartida que 

joga milhões de brasileiros na pobreza absoluta, analfabetismo, pífia escolaridade 

básica e a negação ao acesso à terra, moradia, saneamento básico, saúde, cultura e 

transporte público.Traços profundos de nossa herança cultural e colonial, na aversão à 

impessoalidade, desvelam seus reflexos no plano social, econômico e político, através 

do personalismo, clientelismo, paternalismo, e na apropriação privada dos bens 

públicos. 

A marca característica da classe dominante brasileira se apóia em um modelo de 

sociedade baseado na hegemonia dos condutores da economia e da política e a 

questão social é associada ao conjunto dos espaços dos pobres e das políticas 

assistencialistas. Assim, quando se fala em desenvolver a sociedade, tenciona-se 

fortalecer os espaços do capital privado e seus proprietários, e quando se fala em 

promover o social, pretende-se desenvolver políticas assistencialistas. E em meio a tais 

práticas e concepções crescem o paternalismo, o clientelismo e a corrupção. 

No âmbito da político, nossa tradição, cultural se expressa, em momentos de 

crise e riscos para a classe dominante, por ditaduras e reiterados golpes institucionais 

e, em tempos de democracia restrita, por mudanças pelo alto que não transformam , 

antes reforçam, as estruturas produtoras de desigualdades (FRIGOTTO, 2010). As 

palavras democracia e liberdade, na maioria das discussões, são meras figuras de 

retórica, encobrindo as vedadeiras intenções de manutenção do status quo. A estrutura 

de “conciliação” dos grupos ou frações de classe, se reitera desde o Império em vários 

acontecimentos, com alternância de conservadores e liberais; se reproduzem na 
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República, na Constituição de 46 entre liberais, socialistas, e, em vários episódios mais 

recentes da história do Brasil. 

Para Florestan Fernandes (1968), o que se destaca no plano estrutural é que as 

crises entre as frações de classe dominante acabam sendo superadas mediante 

processos de rearticulação do poder desta mesma classe dominante, numa estratégia 

de conciliação de interesses entre o arcaico e o moderno. Trata-se para Fernandes, de 

um processo de “modernização do arcaico”. 

Deste modo, na região em estudo, vimos vários barões transformarem-se em 

republicanos, após a promulgação da Lei Áurea e vários liberais e republicanos se 

transformarem em revolucionários em 1930, e vários petebistas e amaralistas se 

travestiram em partidários do golpe militar de 1964. Da mesma forma, o Partido dos 

Trabalhadores (PT), que até 2000 era mal visto na região, a partir de 2002 passou a 

contar com alguns vereadores e dirigentes municipais, que muitas vezes, no 

passado,apoiavam os prefeitos de seu município. 

O conceito de capitalismo dependente que combina elevada concentração de 

riqueza e capital e de desigualdade, desenvolvido por Florestan Fernandes, como 

destaca Frigotto (2010), define o caráter de nossa especificidade histórica na sua raiz. 

Logo, não se trata de dualidade e, também, não é apenas relação de dependência 

entre as nações, mas a aliança e associação subordinadas da fração brasileira da 

burguesia, com as burguesias dos centros hegemônicos do sistema capitalista na 

consecussão de seus interesses. 

A mesma travessia dolorosa no âmbito do projeto societário, em seu plano 

cultural, econômico, social e político atinge frontalmente o campo educacional. O Brasil 

convive em pleno século XXI, com mais de 14 milhões de analfabetos, o que equivale a 

10% da população maior de 15 anos, um ensino fundamental precário e, um ensino 

médio que atinge apenas a metade da população de jovens que, constitucionalmente 

têm esse direito. Segundo Frigotto (2010), o ensino médio se constitue numa ausência 

socialmente construída, na sua quantidade e qualidade e é o indicador mais claro da 

opção da formação dominante para o trabalho simples e da não preocupação com as 

bases da ampliação da produção científica, técnica, e tecnológica. 

Tal situação não é fruto do destino como aponta Frigotto (2010), mas uma 
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produção social construída, historicamente, pela classe burguesa brasileira. Na 

verdade, a burguesia brasileira nunca apoiou, de fato o projeto de uma escolaridade e 

formação tecnico-profissional para a maioria dos trabalhadores, no sentido de prepará-

los para o trabalho complexo que a tornasse, enquanto classe detentora do capital, em 

condições de concorrer como o capitalismo central. Da mesma forma, na região 

estudada, a escola em todos os seus níveis e modalidades, era relegada a um segundo 

plano, enquanto a classe hegemônica mandava seus filhos estudar fora, nos grandes 

centros ou no exterior, e se formar “doutor”. 

Ao mesmo tempo, de acordo com as instruções federais ou estaduais, foram 

criadas escolas de primeiras letras, grupos escolares e escolas rurais. Estas, muitas 

vezes, localizadas junto às fazendas dos correligionários do prefeito, e o cargo de 

professora sendo oferecido à esposa ou filha do fazendeiro. Até os anos 1980 do 

século XX, a opção de ensino médio se traduzia em escolas particulares ou 

subvencionadas pela Campanha Nacional de Escolas da Comunidade (CNEC).   

Os avanços a nível nacional para o projeto societário, conseguidos após a 

Constituição de 1988, foram, aos poucos, sendo esmaecidos na prática, ao longo da 

década de 1990, sob a férrea adesão às políticas do ajuste neoliberal. Com efeito, a 

partir deste mesmo período, os grandes formuladores de reformas educativas, sob o 

ideário neoliberal, foram os organismos internacionais vinculados ao mercado e ao 

capital. Assim, a educação foi inundada por conceitos como: sociedade do 

conhecimento, qualidade total, polivalência, formação flexivel, pedagogia das 

competências, empregabilidade e empreendedorismo. No decorrer da década de 1990, 

sob o governo Fernando Henrique Cardoso, mediante a reforma do Estado e as 

privatizações, efetivaram-se sob a ditadura do mercado, as reformas educativas que 

articulam os interesses das classes dos centros hegemônicos do sistema capitalista. 

Com a ascensão em 2003 do ex-operário Luiz Inácio Lula da Silva, esperavam-

se mudanças que alterassem, social e educacionalmente, o projeto societário de 

caráter desigualitário. No entanto, repetindo a prática da “mudança pelo alto”, 

evidenciou-se que a socialização política foi adiada. Contudo, deve-se reconhecer que 

surgiram mudanças tanto no projeto educacional, quanto na área econômico-social. 

Mas são mudanças que reiteram o desenvolvimento conservador, e com ele, por 
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processos de transformismo, forças antes ligadas à luta que produzem a desigualdade 

na sociedade.  

Para os municípios de Santa Maria Madalena, Trajano de Moraes e São 

Sebastião do Alto, as novas políticas federais e, principalmente, o FUNDEF 

representaram o ponto de inflexão do trato com a educação. Até então, a escolha do 

secretário municipal de educação era feita comumente com base no compadrio, ou 

devido a sua atuação política partidária. A ele, não eram exigidos maiores 

conhecimentos de administração da educação.  

Não obstante, o trato economicista a que foi levada a educação pelas políticas 

neoliberais, fez com que estes secretários buscassem outros apoios e orientação na 

UNDIME, ficando, porém a parte finaceira assumida pelas Secretarias de Fazenda. 

O impacto causado pela criação do FUNDEF, teve como consequência, em 

quase todos os municípios do Brasil e, particularmente, nos três municípios da 

pesquisa, a municipalizaçao das escolas do meio rural, o agrupamento destas escolas 

e, o surgimento do transporte escolar. 

 Ao mesmo tempo, sentindo-se subtraídas do seu pequeno orçamento, das 

parcelas vinculadas ao FUNDEF, as prefeituras viram-se obrigadas a duas saídas: 

aumentar o IPTU e aumentar o número de alunos matriculados no ensino fundamental. 

Como o estado do Rio de Janeiro, tinha sérios problemas para suprir as escolas 

de meio rural de professores, material escolar, merenda e manutenção em geral, 

dispuseram-se a municipalizar essas escolas, já que o seu número de alunos era 

reduzido e, assim, a perda de quantitativo a eles relativo, não seria tão significativo para 

o orçamento estadual ( o estado do RJ ganhava dinheiro com o FUNDEF). A mudança 

para o FUNDEB não alterou o quadro e, nos três municípios, a municipalização mais 

radical foi realizada de 2005 a 2007, pelos mesmos motivos.  

Por outro lado, sendo as políticas e a legislação federais, a sua aplicação nos 

municípios, não partiu de consulta ou iniciativa dos professores, dos profissionais da 

educação, nem da comunidade escolar ou da população. Tal procedimento,talvez 

explique a demora no seu atendimento e o desinteresse e  desinformação dos 

professores e funcionários de apoio, sobre a composição dos conselhos de 

acompanhamento e gestão, sobre o plano municipal de educação ou acerca do regime 
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de colaboração entre as três esferas – federal, estadual e municipal.  

E na medida que não há participação,as políticas continuam sendo determinadas 

de cima para baixo. O não envolvimento e alienação aos problemas que afetam a 

educação municipal, têm também suas  origens nas práticas clientelistas e paternalistas 

localis, já que muitos têm receio de se comprometer e contrariar os interesses do 

“padrinho”, até perdendo o emprego. 

Outro aspecto relevante levantado na pesquisa, é que nas escolas de meio rural 

por nós visitadas, e mesmo nas entrevistas com os secretários de educação, não 

constam da pauta de discussão as propostas sobre a escola do campo. E mesmo em 

Trajano de Moraes, onde existe um assentamento do INCRA há mais de 20 anos, não 

existe escola no assentamento e uma boa parte dos assentados não vive do campo, 

mas de empregos da prefeitura. Em Santa Maria Madalena, também não existe mais 

Escola Normal (formação de professores) e para os três municípios, o curso 

universitário fica, no mínimo, a 80 quilômetros de distância, e a maioria,instituições 

privadas. O mesmo ocorrendo com os cursos técnicos. 

Outra característica preocupante destes três municípios (e de muitos outros no 

Brasil) é o esvaziamento demográfico e, consequentemente, aumento ainda maior da 

perda de recursos com o FUNDEB. A cada ano que passa, o número de matrículas na 

escola básica diminue, implicando em diminuiçao da receita. A solução para este 

problema seria modificar as políticas de conteúdo neoliberal de financiamento da 

educação, de maneira que, estes municípios possam receber, integralmente, os 25% 

destinados a MDE e, se possível, uma complementação. 

É fundamental, também, que o regime de colaboração reúna, de fato, esforços 

conjuntos no sentido de oferecer educação de qualidade, de formação politécnica ou 

tecnológica, que possibilite o desenvolvimento omnilateral da vida humana. União e 

Estado devem oferecer, nos municípios, escolas públicas de ensino médio de formação 

politécnica, e na região, cursos de universidades públicas que facilitem o acesso dos 

jovens munícípes, sem comprometer a qualidade do ensino.  

Também, na esfera municipal, na construção de mecanismos para uma 

redefinição das relações de poder,em direção à uma gestão democrática, deve-se, 

paulatinamente substitui as ações centralizadoras e meramente burocráticas. Nos 
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municípios pequenos, onde a organização da sociedade civil é debil, burocrática e fraca 

tradição participativa, a escolha desses representantes para os diversos conselhos é 

baseada num misto de escolha e indicação política. Uma forma de neutralizar, pelo 

menos em parte, tais práticas é fazer com qua a escolha do gestor se dê a partir de um 

plano de gestão, com compromissos claramente explicitados e debatidos com a 

comunidade.  

Por fim, observamos que, apesar de todas as dificuldades, a escola e a gestão 

da educação nos três municípios mudou para melhor. O conjunto dos professores é 

constantemente convidado para reuniões pedagógicas e de formação continuada, e 

também a comunidade, aos poucos, vai sendo consultada e participa. Da mesma forma 

os alunos têm sido melhor assistidos quanto ao material e o rendimento escolar vêm 

melhorando. Nota-se, também, que as verbas da educação têm sido melhor aplicadas e 

com mais rigor. 

Cremos que as políticas neoliberais, dadas as suas contradições, possam vir a 

ser substituídas por programas mais socializantes, onde a educação e a ciência 

venham desempenhar o seu genuíno papel, e, a terra, as máquinas, o conhecimento, a 

cultura e a arte sejam os meios para qualificar a existência humana. 

Esses três municípios, assim como a maioria dos municípios do Brasil, estão 

longe de realizar na prática, os valores proclamados em educação pelas diversas 

esferas, municipal, estadual e federal,que se revela tanto nas condições materiais, 

como nas condições de trabalho dos docentes, que estão longe do que é proclamado 

no PNE e no CONAE (Conferência Nacional de Educação). 

 A marca histórica que vem dos barões e coronéis evidencia em permanências 

quanto ao manejo da coisa pública, por um lado pouco transparente, e por outro pela 

falta de efetivo controle por parte da sociedade, quer por não ter o domínio sobre as 

questões financeiras, quer por uma cultura do medo de se comprometer.De alguma 

forma, nestes municípios ainda nos assombram os fantasmas de um passado presente, 

que desqualifica os trabalhadores e suas famílias,justificando a oferta de uma escola 

pobre para essas comunidades, localizadas no meio rural. 
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