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Introdução 

Neste resumo iremos apresentar o estudo sobre salto em queda livre de Felix 

Baumgartner, utilizando o python como recurso computacional, na realização dos 

cálculos, já que, o mesmo é um compilador que possui grande versatilidade, 

velocidade e tem uma estrutura de fácil assimilação, o usaremos para demonstrar o 

projeto para os alunos. Os dados do projeto foram liberados em um site público 

chamado GitHub, possibilitando que alunos e demais interessados possam utilizá-los 

na sua inicialização na programação, obtendo assim, seus próprios códigos.  

Base Teórica 

Este trabalho baseia-se nos artigos: 

Quantitative model of record stratospheric freefall 5 

A física no salto recorde de Felix Baumgartner6 

Onde com base nos problemas e soluções apresentados pelos autores, foi 

possível criar um modelo didático que englobasse com maior facilidade os dados e 

pensamentos apresentados pelos mesmos.  

Objetivos 

Buscamos por meio deste projeto realizar o estudo científico de fenômenos 

físicos que ocorreram durante o salto de Felix Baumgartner, e com base nesses 

estudos explicarmos de forma fácil e educativa, aos alunos de ensino médio, usando 

como base a implementação computacional. É notório que vivemos em uma realidade 

onde os computadores (celulares, notebooks e desktops) estão presentes em toda a 

sociedade, assim, como este projeto envolve esses dois temas, teremos um alcance 

maior. 

Metodologia 

Partimos da escolha de temas que fossem interessantes não somente para nós 

como pesquisadores, mas também para os alunos e público geral. Esta escolha se 

torna um ponto de partida primordial pois os temas necessitam de ter uma grande 

                                                           
5 J.M. Colino and A.J. Barbero, Eur. J. Phys. 841 (2013) 

 
6 FL da Silveira. Revista Brasileira de Ensino de Física, 37, n. 2, 2306 (2015). 



abrangência entre todos os tipos de público. Após a escolha dos temas primordiais, 

começamos a pesquisar sobre eles e escolhemos qual seria o principal, pois alguns 

temas mesmo sendo muito bons para a premissa do projeto, não seriam tão fáceis de 

se apresentar e de se demonstrar computacionalmente. A parte computacional vem 

quase por último, sendo de longe a mais demorada. Pois para realizar a programação 

de forma que o código possua um bom desempenho e seja fácil de se “ler”, pois, o 

mesmo será utilizado para demonstração em sala de aula e quanto mais didático e 

fácil de entender este código estiver melhor. E por último a apresentação em sala de 

aula que é a parte mais importante pois é assim que iremos ver se todo o material que 

foi previamente preparado está de acordo a proposta inicial. 

Resultados 

Obtivemos a criação de um código no compilador python, que com base nos 

dados obtidos nos permite, montar gráficos com ótima resolução, dentre eles estão os 

dados de densidade atmosférica, força gravitacional, temperatura atmosférica e 

velocidade do som. Isso tornou mais fácil a apresentação e em posteriori a 

demonstração do código que foi utilizado. Alcançamos satisfatórios resultados durante 

as apresentações, realizadas na escola Estadual João Roberto Moreira, já que tanto 

alunos como professores tiveram facilidade em compreender o tema abordado, o que 

sugere que atingimos o que nos foi proposto. Os dados que foram analisados estão 

disponíveis no site: https://github.com/robertodark7/PROLICEM-UFG-UFJ. 

https://github.com/robertodark7/PROLICEM-UFG-UFJ


 

Figura 1 - Relação entre pressão e altitude, gráfico feito em python com a análise de 39.001 

dados. 

 

Figura 2 - Relação entre altitude e a velocidade do som pois a mesma se altera em conjunto 

com a temperatura do meio de propagação, gráfico feito em python com a análise de 39.001 dados. 



 

Figura 3 - Densidade atmosférica em relação a altitude, gráfico feito em python com a análise 

de 39.001 dados. 

 

Os gráficos apresentados nas figuras 1,2 e 3  foram feitos com o material que 

pode ser encontrado através do link que os direcionada ao diretório que possui todos 

os dados que foram analisados e todos os códigos feitos durante o projeto, sendo 

assim possível simplesmente executar o arquivo em Python e já começar a modificar 

o código. 

 

Conclusão 

O trabalho, atingiu os objetivos propostos, com a única ressalva, quanto às 

apresentações que inicialmente seriam feitas em várias escolas, porém ao final 

optamos por apenas uma, o que não privou o êxito do trabalho. 
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INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA  

No século XX, com as experiências traumáticas vivenciadas a partir de duas 

guerras mundiais, a ascensão dos regimes totalitários na Europa e o papel 

controverso da ciência e da tecnologia que as utopias deixam de projetarem futuros 

otimistas, para conotarem quadros cada vez mais sombrios, em rejeição à crença no 

progresso num futuro otimista. É o caso dos romances distópicos já citados, Nós de 

Zamiatin, Admirável mundo novo de Huxley e 1984 de Orwell. Pessimismo que segue 

até dias atuais, como se nota pela continuidade da edição destas e de várias outras 

obras distópicas ou antiutópicas. As séries juvenis Jogos Vorazes (2008-2010), de 

Susanne Collins e Divergente (2011-2014), de Veronica Roth confirmam essa 

tendência. Ao mesmo tempo em que essas narrativas expressam elementos para a 

compreensão do tempo em que foram e são produzidas, elas nos permitem identificar 

de que modo se recepcionam, entre os leitores, os “prognósticos” de tempo 

(KOSELLECK, 2006 e 2014), que são expressos nelas, permitindo-nos apreender a 

dimensão propositiva que a literatura pode oferecer à realidade histórica. Isso nos 

possibilita identificar entre os consumidores de narrativas distópicas aquilo que o 

historiador Jörn Rüsen chama de “consciência histórica”. 

                                                           
1 Trabalho revisado pela orientadora da pesquisa. 
2Bolsista do Programa Bolsas de Licenciatura (PROLICEN). Universidade Federal de Goiás - Regional 
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A pesquisa se justifica por vários motivos: em nível científico, por investigar 

um fenômeno novo e ainda pouco examinado no Brasil, que é o crescimento 

considerável do consumo de romances distópicos por jovens; pedagogicamente, 

porque visa contribuir para a consolidação da ideia de que a escola, suas práticas e 

seus sujeitos podem ser vistos como espaço de aprendizado e de investigação 

científica relevantes para a formação na licenciatura; institucionalmente, por 

concretizar uma meta no Projeto Pedagógico do Curso de Licenciatura em História, 

da UFG/Regional Jataí, no que concerne à promoção da pesquisa como parte 

integrante do trabalho docente (UFG, 2013, p. 07-08). 

 

BASE TEÓRICA  

A utopia literária nasce na obra de Thomas More, Utopia (1516), cujo título deu-

se ao nome do gênero, a palavra fora criada pelo próprio More, que em uma de suas 

variações, significa, “não-lugar”. A obra é marcada por ser uma projeção de uma 

sociedade ideal, situada em uma ilha imaginária, chamada Utopía, caracterizada pela 

igualdade socioeconômica e pela justiça, onde o bem comum é maior que o bem-

individual, não havendo propriedade privada, nem moradias fixas, sendo que as 

famílias são obrigadas a alternarem de locais. Nela, todas as cidades são 

semelhantes, até onde o terreno permite, quanto ao trabalho, não possui excesso de 

carga horária, e os ofícios são alternados, e não existindo uma religião centralizadora. 

Com o passar dos séculos, o gênero utópico foi tomando novas formas, com as 

mudanças das mentalidades de cada época, como o socialismo-utópico e as 

ecotopias nos séculos XIX e XX respectivamente. É somente no século XX com as 

experiências traumáticas é que as utopias deixam de projetarem futuros otimistas, 

para conotarem quadros cada vez mais sombrios, em rejeição à crença no progresso 

num futuro otimista. 

Estas obras, mesmo apresentando um viés talvez mais de entretenimento, 

possuem, como na maior parte da literatura distópica, certo componente político de 

alerta bem como as principais características do gênero. Entre essas características 

destacam-se a supressão do individualismo, a presença de estados ou corporações 

totalitárias, uso controverso da ciência e da tecnologia e a projeção futurista. Visto que 

na maior parte dos casos, projetam-se nesses textos, a realidade social de 



determinadas cidades, reais ou fictícias, para futuros próximos, em que as tendências 

negativas da sociedade já haviam sido concretizadas. 

Assim as narrativas utópicas, bem como as distópicas, que são em larga 

medida projeções futuras embasadas no presente, expressam seu prognostico de 

tempo, evidenciando a tensão entre seu “espaço de experiência” e “horizonte de 

expectativa”.  Ou seja, esses prognósticos demonstram de algum modo, a partir das 

experiências acumuladas no passado, os anseios que, do presente, os escritores 

elaboram sobre o futuro que virá. E podemos dizer que de alguma maneira esse 

sentimento em relação à passagem do tempo, em relação à tensão entre “espaço de 

experiência” e “horizonte de expectativa” são compartilhados entre escritores e 

leitores contemporâneos seus que vivem e sentem em muitos aspectos as mudanças 

e permanências em suas épocas, mesmo que as signifiquem de formas variadas. 

Nesse sentido, a análise de textos com essas características, no caso, as narrativas 

literárias de viés distópico nos possibilita identificar em boa medida aquilo que o 

historiador alemão Jörn Rüsen chama de “consciência histórica”. 

Para Rüsen, a “consciência histórica” é uma condição humana, pois ela é 

natural, não necessitando de uma politização prévia ou um processo de modernização 

para obtê-la, o pensar histórico antes de ser cultural é natural, pois se relaciona 

primeiramente com a percepção do indivíduo, de sua passagem de tempo, do nascer 

ao envelhecer, na qual oferece a noção de tempo e de sua passagem. Rüsen define 

essa “consciência histórica” como, “[...] a soma das operações mentais com as quais 

os homens interpretam sua experiência da evolução temporal de seu mundo e de si 

mesmos, de forma tal que possam orientar, intencionalmente, sua vida prática” 

(RÜSEN, 2010, p. 57). Ele sistematizou o conceito de “tipologia geral do pensamento 

histórico” que são quatro tipos de manifestações possíveis, que dá sentido à vida 

prática, são elas as consciências do tipo Tradicional, Exemplar, Crítica e Genética. 

 

OBJETIVOS 

O objetivo geral da pesquisa é identificar o consumo de literatura de 

características distópicas entre estudantes secundaristas de Jataí, Goías, 

problematizando a atuação desses romances na formação da “consciência histórica” 

dos estudantes. Além dessa finalidade maior, a pesquisa pretendeu atender a quatros 



objetivos específicos: I. Conhecer as especificidades históricas e literárias das 

narrativas distópicas dentro da tradição romanesca; II. Investigar como ocorre a 

aproximação e o consumo de narrativas distópicas entre os estudantes jataienses do 

ensino médio; III. Examinar de que modo a leitura de romances distópicos atua na 

construção da “consciência histórica” dos estudantes; IV. Compreender o papel da 

escola na construção da experiência leitora dos estudantes investigados. 

 

METODOLOGIA 

Esta pesquisa vem fazendo uso de diferentes estratégias metodológicas, como 

abordagens quanti-qualitativas baseadas na leitura, compreensão e interpretação dos 

dados obtidos por meio da pesquisa bibliográfica, documental e de campo. Nesse 

sentido, a pesquisa se desenvolve por meio de diferentes etapas, a saber: constituição 

do corpus literário (identificação, seleção e leitura dos romances distópicos), 

levantamento de dados editorias e produção de fontes orais (questionários 

direcionados aos alunos secundaristas). Em paralelo, realiza-se leitura e discussão 

de textos teóricos dos autores que são interlocutores nesta pesquisa, como Jörn 

Rüsen, Reinhart Koselleck e Raymond Trousson.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO/RELATO DE EXPERIÊNCIA  

A pesquisa vem se guiando pelo intuito de identificar e problematizar de que 

modo o consumo de literatura de características distópicas atua na formação da 

“consciência histórica” dos estudantes secundaristas de Jataí-GO, de escolas públicas 

e privadas. Objetivo que esperamos alcançar com a realização e análise de todas as 

entrevistas programadas. Enquanto isso, estamos investindo na compreensão das 

especificidades teórico-metodológicas envolvidas em nosso objeto, como os 

meandros da literatura distópica que media a nossa aproximação com os estudantes; 

a compreensão do debate teórico acerca da historicidade e dos mecanismos de 

formação da “consciência histórica” nos indivíduos e grupos sociais; seleção e leitura 

dos romances distópicos. Processo que tem nos instrumentalizado para a 

aproximação com os estudantes, realização das entrevistas e melhor compreensão 

da complexidade do nosso objeto de investigação.   



Todas as considerações sobre as especificidades do processo de 

documentalização do discurso literário, da definição do gênero utópico, do processo 

de temporalização das utopias e dos elementos envolvidos na formação da 

“consciência histórica” permitem-nos perceber a complexidade da relação entre 

história e literatura e os processos envolvidos na recepção e atribuição de sentido aos 

textos pelos leitores. Todas as reflexões realizadas nesse sentido forneceram 

instrumental necessário para adentrarmos no espaço escolar e engendrarmos contato 

com os estudantes-colaboradores sobre o tema da pesquisa, sobre o contato a 

literatura distópica e sobre as formas que esse contato apresenta como interferência 

na formação da consciência desses jovens sobre a passagem do tempo e as formas 

de intervenção possíveis na sua realidade histórica. 

Na atualidade, as distopias juvenis ganham espaço entre leitores do mundo 

todo, fazendo circular formas de enxergar o futuro, por um lado, por um viés 

pessimista, mas por outro, abrindo pequenas brechas para a ação e transformação 

desse mesmo tempo apresentado como catastrófico. Os jovens personagens ao 

mesmo tempo em que são parte de sociedades marcadas pela falta de individualidade 

e sob controle estrito de estados ou corporações opressoras e criminosas, se 

organizam nos escombros do que restou desse tempo sombrio com o objetivo de 

retomar as rédeas da sociedade, objetivando restabelecer a ordem social que respeita 

a humanidade e liberdade dos indivíduos garantindo, por exemplo, a possibilidade de 

sonhar com dias melhores, ou seja, futuros menos aterrorizantes e com possibilidades 

de criar o novo ou recuperar o que a humanidade já construiu de positivo.   

 

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O desenvolvimento da pesquisa (já que o plano de trabalho foi considerado 

apto à continuidade até agosto de 2019) permitirá o aprofundamento da análise das 

entrevistas relacionadas aos conteúdos expressos nas narrativas distópicas e no 

conhecimento histórico sobre o tempo, que de forma mais precisa, nos possibilitará 

problematizar e continuar compreendendo melhor as especificidades históricas e 

literárias das narrativas distópicas dentro da tradição romanesca; como ocorre a 

aproximação e o consumo de narrativas distópicas entre os estudantes jataienses do 

ensino médio; de que modo a leitura de romances distópicos atua na construção da 

“consciência histórica” dos estudantes; bem como o papel da escola na construção da 



experiência leitora dos estudantes investigados. Realizados esses intentos o nosso 

propósito com a pesquisa terá sido totalmente alcançado.  
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INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA/BASE TEÓRICA  

A presente pesquisa, sob o escopo do Programa de Bolsas de Licenciaturas- 

Prolicen/Prograd/UFG, buscou responder a seguinte problemática: como as ações 

do CME de Jataí contribuiu na organização da rede pública de educação tem como 

referência a qualidade socialmente referenciada do ensino?  

O Conselho Municipal de Educação de Jataí (CME-JATAÍ) foi instituído pela 

Lei Municipal nº 1.968, de 11 de novembro de 1997. De acordo com a Lei que 

instituiu o CME, trata-se de um órgão de consulta e de deliberação coletiva 

incumbido de normatizar, orientar, fiscalizar e acompanhar o Sistema Municipal de 

Ensino, constituído pelos órgãos municipais de Educação, pelas Instituições de 

Ensino criadas e mantidas pelo Poder Público Municipal e pelas Instituições de 

Educação Infantil, criadas e mantidas pela iniciativa privada. 

O CME/Jataí autoriza, regulamenta, acompanha, avalia e fiscaliza as ações 

pedagógicas e mobiliza a sociedade jataiense em relação ao funcionamento das 

instituições de Educação Infantil (públicas e privadas) e das Escolas Municipais de 

Ensino Fundamental, essa pluralidade atende ao princípio da gestão democrática do 

ensino público, prevista na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 

9394/96. Compreendemos que os CMEs são instâncias de participação que podem 

funcionar como mediadores entre a sociedade civil organizada e os Governos 

Municipais. De acordo com Monlevade (s/d, p.40) "[...] a caixa de ressonância de 

                                                
1
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todas as demandas, de todos os problemas, de todas as reflexões que se produzem 

no município quanto à educação de seus cidadãos [...]” 

Segundo Bordignon (2009) os Conselhos de Educação no Brasil foram 

historicamente concebidos como órgãos técnicos de assessoramento superior, com 

a função precípua de colaborar na formulação das políticas e diretrizes educacionais 

no interior dos sistemas. Além desse aspecto de formulação de políticas no sistema, 

de acordo com o mesmo autor (BORDIGNON, 2009), é necessário distinguir a 

natureza e o objeto dos CMEs 

A natureza da função diz respeito ao caráter da competência, ao poder 
conferido ao conselho: se consultivo, deliberativo ou outro. O objeto diz 
respeito aos temas sobre os quais os conselhos são chamados a deliberar 
ou opinar Quanto à natureza, tradicionalmente têm sido atribuídas aos 
conselhos funções de caráter consultivo e deliberativo. No atual contexto 
da gestão democrática da educação pública os conselhos são chamados a 
exercer, também, funções de mobilização e controle social (p.18 – grifos 
nossos).  

 
Concordando com o autor, a execução dessa pesquisa justificou-se por 

buscar analisar o impacto das ações do CME de Jataí, nas funções consultiva, 

deliberativa, de mobilização e controle social no que se refere à organização da 

Rede Municipal Pública de Ensino, com vistas à qualidade socialmente referenciada 

de educação pública.  

 

Objetivos 

Considerando esses fundamentos, a pesquisa teve como objetivo geral: 

analisar o impacto das ações do Conselho Municipal de Educação de Jataí – GO na 

organização da Rede Pública de Educação e especificamente, buscou a) 

compreender o papel dos Conselhos Municipais de Educação na organização da 

educação, dos sistemas e das redes nos municípios; b) levantar e problematizar a 

documentação produzida pelo CME – Jataí – GO entre 1997 (ano de sua criação) e 

2016, com destaque a pareceres e resoluções envolvendo as Redes Públicas 

(estadual e municipal) relacionar a documentação produzida com a organização das 

Redes Públicas no município a fim de verificar o possível impacto dessas ações para 

uma educação pública de qualidade socialmente referenciada.  

METODOLOGIA  

A fim de responder aos objetivos elencados, a pesquisa foi de cunho 



 

bibliográfico e documental. A pesquisa bibliográfica abrange a leitura, análise e 

interpretação de livros, periódicos, documentos, entre outros, que possibilitam 

realizar um plano de leitura atenta e sistemática objetivando a fundamentação 

teórica e conceituação do estudo e o levantamento do estado da arte da temática.  

A pesquisa documental, por sua vez, consiste em selecionar, tratar, 

interpretar as informações em estado bruto, buscando extrair valores de documentos 

escritos existentes, documentos que não foram analisados e precisam ser 

considerados cientificamente autênticos. 

Para (re)conhecer e identificar os documentos que foram analisados 

utilizamos os arquivos do NUFOPE (Grupo de Estudos e Pesquisas em Formação 

de Professores e Práticas Educativas) da Regional Jataí. Essa pesquisa destacou 

pareceres e resoluções que apresentaram indícios das ações do CME relativas à 

organização da Rede Municipal Pública de educação de Jataí-GO. Esses dados 

foram analisados a partir de quadros e tabelas sinópticas os quais buscaram indicar 

como as ações, materializadas na produção documental do CME, pode contribuir 

para uma educação pública de qualidade socialmente referenciada.   

RESULTADOS 

Nesse tópico serão apresentados resultados da pesquisa 

bibliográfica/documental4 referente à qualidade socialmente referenciada do ensino, 

a qual teve por objetivo compreender as ações do Conselho Municipal de Educação 

(CME) de Jataí que estão voltadas para a contribuição para a qualidade socialmente 

referenciada do ensino público da cidade. Após a realização da pesquisa 

documental, foram levantados 489 resoluções e 239 pareceres, totalizando 728 

documentos, destes foram encontrados três resoluções e quatro pareceres que 

podem configurar/indicar elementos em busca da qualidade socialmente 

referenciada do ensino.  

As resoluções são documentos importantes que estão organizados por 

número, data de aprovação, ano e mês em que o CME de Jataí autoriza, fixa ou 

institui normas no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Municipal de 

criação do Conselho e do Regimento Interno do CME e algumas delas estão 

                                                
4
 A pesquisa documental bibliográfica foi realizada no Arquivo do NUFOPE (Grupo de Estudos 

Formação de Professores e Práticas Educativas) da UFJ que mantém acervo da produção 
documental do CME de Jataí, desde o início de suas atividades. Esse acervo é periodicamente 
atualizado, conforme informado. A pesquisa abrangeu toda a documentação produzida até 2017.  



 

dispostas no quadro a seguir 

 
Quadro 1-Listagem de resoluções aprovadas e fixadas pelo CME/Jataí que podem 
contribuir com a qualidade do ensino 

Data da 
aprovação 

Nº Resolução 
 

Assunto Educação e Qualidade 

 

     17/12/2009  

 

   N.º 033/2009 

Fixa normas para a Educação de Jovens e Adultos no 
Sistema Municipal de Ensino e dá outras providências.  

 

07/04/2010 

   

    Nº 015/2010 

Dispõe sobre o número de alunos por série do Ensino 
Fundamental de 09 anos e Educação de Jovens e Adultos 
EJA, do Sistema Municipal de Ensino de Jataí e dá outras 
providências. 

      17/12/2010 

 

    Nº 030/2010 

 

Fixa normas para a gestão democrática na Rede Municipal 
de Ensino de Jataí, e dá outras providências.  

Fonte: Organização das autoras (2018) 

 

Nesse sentido, entendemos que essas resoluções podem dar indícios de 

ações do CME de Jataí com vistas à qualidade socialmente referenciada do ensino, 

pois concordamos com Raimann e Oliveira (2016, p.5688) quando afirmam que  

                 
 A educação é um direito público e subjetivo do ser humano. Esta, portanto, 
precisa assegurar a todos formação política e científica, capaz de garantir 
qualidade a todos e a cada um, tendo em vista o desenvolvimento humano 
e sua realização como pessoa. Tal educação considera a participação 
efetiva de todos aqueles envolvidos no processo de ensino e de 
aprendizagem, tanto no espaço escolar como na comunidade local. Nesse 
viés, são pertinentes as discussões em torno do que seja a qualidade da 
educação e a qualidade socialmente referenciada do ensino.  

 

Sendo a educação um direito público, é dever dos órgãos responsáveis 

fornecer uma educação de qualidade a todos e com total transparência nas suas 

ações, as resoluções citadas acima, conforme afirmado, como elementos que 

podem dispor sobre a qualidade da educação.  

  Os pareceres, por sua vez, se configuram como documentos de natureza 

distinta das resoluções.  

Os pareceres emitidos pelo CME de Jataí são textos de estudo e análise de 

questões relacionadas à organização da Rede Municipal e que serviram, em muitos 

casos, de diretrizes para resoluções.  Na pesquisa documental realizada, 

destacaram-se os seguintes pareceres:  

 

Quadro 2 - Listagem de Pareceres fixados pelo CME/Jataí que podem contribuir com a 
qualidade do ensino 

Data da aprovação     Nº Parecer Assunto Educação e Qualidade 



 

 

 
      12/05/2011 

 
     Nº 033/2011 

Normatização do ciclo de aprendizagem não 
passível de interrupção nas três séries iniciais do 
ensino fundamental (1º, 2º E 3º anos) no 
Sistema Municipal de Ensino. 

 
      13/01/2012      Nº 06/2012 

 

Aprovação do projeto de formação de gestores 

       
       22/06/2012 
 

      
     Nº 022/2012 
 

Aprovação do Projeto de Formação Continuada 
“Práticas Metodológicas de Escrituração no 
Ambiente Escolar”  

 
       03/04/2012 

     
      Nº 031/2012 

Aprovação do curso de formação continuada aos 
coordenadores pedagógicos da Educação 
Infantil. 

Fonte: Organização das autoras (2018)  

 
Nesse contexto, os pareceres encontrados na pesquisa está relacionam-se a 

qualidade da educação, porém, nota-se que em pequena quantidade, afinal foram 

apenas quatro, o que configura uma atuação limitada do CME – Jataí com vistas à 

definição de políticas articuladas à qualidade socialmente referenciada do ensino.  

Conclusão / Considerações finais 

 A pesquisa levantou pareceres e resoluções produzidos pelo CME – Jataí que 

podem contribuir com a qualidade socialmente referenciada do ensino envolvendo: 

aprovação de cursos de profissionais da educação, limitação de número de alunos 

em turmas, a gestão democrática das escolas, dentre outras. De posse disso, a 

pesquisa não buscou perceber como essas resoluções e pareceres se materializam 

na realidade das escolas em Jataí.  

A análise dos dados revelou que o CME de Jataí tem atuado na produção 

documental de temas candentes a organização da educação municipal e os 

pareceres e resoluções analisados apontam que há – em alguma medida – um 

impacto promovido pelo Conselho na organização da rede pública de educação no 

município. Resta-nos o desafio da continuidade das pesquisas sobre esse objeto 

para verificar como as ações do CME interferem no chão da sala de aula e essa é a 

proposta para a continuidade dos estudos em Jataí – GO.  

De todo modo, é possível perceber que a produção documental do CME é 

limitada diante da natureza de suas ações e, muitas vezes, restringe-se a 

normatização de demandas apontadas pela Secretaria Municipal de Educação. O 



 

estudo apontou e defendemos que os Conselhos tem um potencial de mobilização e 

controle social que precisa ser articulado para, de fato, atuar como mediador entre a 

sociedade civil organizada e os poderes executivos.  
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METODOLOGIA 
Essa é uma pesquisa de cunho teórico e quantitativo que utiliza dados disponíveis em banco de dados 

públicos e relatórios oficiais e os relaciona quantitativamente.  

Para a avaliação que foi realizada, as seguintes variáveis foram utilizadas: Investimento Público em 

Cultura, Número de Bens Culturais em cada estado brasileiro e Desempenho Escolar em ciências dos 

estudantes da Educação Básica. O Investimento Público em Cultura (IPC) e o Número de Bens Culturais 

(NBC) em cada estado brasileiro foi obtido a partir do relatório “Cultura em Números” do Ministério da 

Cultura (BRASIL, 2009) sobre informações culturais do Brasil. O número de bens culturais em cada 

estado foi calculado a partir da adição simples da quantidade dos seguintes indicadores: número de salas 

de cinemas, teatros, bens tombados, bibliotecas públicas e festivais culturais (dança, cinema, teatro, 

música, etc.). O capital cultural, tal como analisado nessa pesquisa, apresenta-se em seu estado 

objetivado (BOURDIEU, PASSERON, 2012).  

O Investimento público feito pelos estados foi encontrado diretamente no relatório “Cultura em Números” 

(BRASIL, 2009). O indicador que foi utilizado para mensurar o desempenho escolar em ciências dos 

estudantes (DEC) foi a média estadual que os estudantes do terceiro ano do Ensino Médio obtiveram no 

Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB) (BRASIL, 2016).  

É necessário esclarecer que as pesquisas em educação que utilizam dados em larga escala e disponíveis 

em banco de dados públicos enfrentam o problema de disponibilidade, ou seja, os dados utilizados não 

são aqueles que os pesquisadores precisam e sim aqueles disponíveis pelos bancos de dados. Assim, 

para a construção dos indicadores de pesquisa são utilizados os dados que melhor se adequam ao 

escopo teórico da pesquisa e não os dados ideais que descreveriam melhor os objetos de pesquisa 

analisados. 

  
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A relação entre o investimento em cultura, número de bens culturais e desempenho escolar dos estados 

brasileiros foi elucidada através de análise quantitativa. O número de bens culturais em cada estado 

relaciona-se com o investimento que esse estado faz em cultura. Sobre a relação entre o número de bens 

culturais e o desempenho escolar em ciências, os resultados permitem afirmar que apenas os estados 

com os desempenhos escolares mais baixos são afetados significativamente pelo número de bens 

culturais. Embora a relação entre capital cultural e desempenho escolar sejam complexas, os resultados 

dessa pesquisa podem conferir mais arcabouços teóricos para entender os processos geradores dos 

padrões discutidos.  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Não há consenso sobre a maneira como se relaciona a oferta de bens culturais à população com o 

investimento que o governo faz. Assim, a primeira avaliação testada foi a relação entre o IPC e o NBC 

em cada um dos estados. A Figura 1 apresenta os resultados da regressão simples.  

INTRODUÇÃO 
O acesso à cultura e a participação dos cidadãos nos bens culturais é um assunto que vem sendo 

pesquisado (TOMKA, 2013) e muito tem sido falado sobre políticas de democratização do acesso à 

cultura e aos bens culturais para a população (ARRIAGA, 2013). Para Bordieu (2017), o acesso e 

convívio dos estudantes aos bens culturais legitimados pela classe dominante durante a vida permite 

que esses estudantes tenham maior domínio dos códigos culturais dominantes da sociedade e, como 

consequência,  vantagens escolares. .  

Elucidar as relações entre capital cultural e desempenho escolar é um importante exercício de análise, 

uma vez que conhecer os principais mecanismos que interferem nessa relação abre possibilidade de 

planejamento de ações educacionais que sejam capazes de driblar os mecanismos de reprodução 

escolar. Para Bourdieu e Passeron (2012), os saberes escolares transmitidos na escola constituem-se 

como um arbitrário cultural, pois são os saberes elegidos pela classe dominante como escolarizáveis. 

Dessa forma, se os estudantes desconhecem a cultura legitimada, então estão em desvantagem em 

relação aqueles que conhecem e dominam esse código (CATANI et al, 2017).  

Considerando a discussão acima, esse trabalho tem como objetivo analisar a relação entre o 

investimento em cultura de cada estado brasileiro e a quantidade de bens culturais disponíveis, assim 

como qual a relação entre a quantidade de bens culturais disponíveis à população e o desempenho 

escolar dos estudantes brasileiros em cada estado.   

A relação entre as variáveis é positiva e possui nível de significância de 62%. Derivado disso, tem-se, 

então, que quanto maior o investimento público em cultura, maior é o número de bens culturais 

disponíveis para a população. No entanto, a relação que nos interessa analisar é se o número de bens 

culturais em cada estado relaciona-se, de alguma maneira, ao desempenho escolar dos estudantes 

em ciências. Para isso, acreditou-se ser interessante, primeiramente, avaliar se o investimento na 

cultura efetivamente pode ser o responsável pelos bens culturais em cada um dos estados. Os 

resultados corroboram essa hipótese. 

Figura 2: Regressão quantil NBC 
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 Figura 1 apresenta os resultados da regressão simples.  
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Os quantis avaliados foram 5%, 50% e 99%. O quantil 5% representa os estados com os 

desempenhos escolares em ciências mais baixos, enquanto no quantil 99% estão os estados com 

o desempenho escolar mais alto.  

Os resultados, então, nos mostram o seguinte padrão: apenas os estados com as menores notas 

são influenciados por um aumento no número de bens culturais. Ou seja, os desempenhos 

escolares mais baixos tendem a ter um aumento quando há aumento no número de bens culturais 

no estado. Embora também haja uma relação positiva entre NBC x DEC nos quantis 50% e 90%, 

ela não é significativa.  

Infere-se que quanto menor o número de bens culturais em um estado, menor a possibilidade de 

os estudantes frequentarem e participarem desses meios culturais. Nesse sentido, se os 

estudantes possuem poucas opções de bens culturais para frequentar, e, além disso, pouca 

possibilidade de a frequentá-los (por fatores diversos, inclusive sociais), um pequeno aumento no 

número de bens culturais pode significar um aumento da possibilidade de estudantes participarem.  

Andersen e Jaeger (2015), em um estudo feito no Canadá, Alemanha e Suécia com resultados do PISA, 

constataram, similarmente aos resultados dessa pesquisa, que os retornos de capital cultural tendem a ser 

percebidos nos menores desempenhos escolares.  

Esses resultados podem ser discutidos sob a perspectiva da reprodução escolar discutida por Bourdieu e 

Passeron (2012). Se a escola atua como mecanismo reprodutor das desigualdades da sociedade, ela irá refletir, 

então, os próprios processos e padrões que acontecem em seu bojo. Derivado dessa teoria, é possível inferir 

que os estudantes com desempenhos escolares mais baixos são aquelas com menores acessos culturais e 

sociais. Incrementar o capital cultural desses estudantes significa aumentar as chances de esses estudantes se 

familiarizarem com a cultura dominante, e, portanto, terem melhores desempenhos escolares.  

 

 



Sobre juventude, diversidade e violência: o que revelam as “entrelinhas” da atual 

Reforma do Ensino Médio? 
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Resumo: O presente estudo discute os principais fatores políticos e os interesses que estão 

relacionados com a reforma do ensino médio e logo as implicações que a mesma pode 

agravar na vida do jovem que está inserido nesse contexto social. Debatemos questões 

atuais sobre a violência entre o público jovem e também sobre os impactos que a REM 

pode agravar diante desse assunto. 

 

Palavras-chave: Juventude, Violência e Escola 

 

 

Introdução 

 

Ao relacionarmos juventude e educação, nossos olhares devem focalizar nos 

alunos inseridos no ensino médio que possuem idade entre 15 e 29 anos que segundo a 

Lei Nº 12.852/2013 são os jovens que dispõem dos direitos das políticas públicas de 

juventude e fazem parte do Sistema Nacional de Juventude (SINAJUVE). 

Diante desse foco, não podemos descartar um tema que vem sendo bastante 

discutido na atualidade, a violência de caráter infanto-juvenil. A Organização Mundial da 

Saúde (OMS) relata, em entrevista para a BBC3 em 2016, que no Brasil o maior alvo de 

violência interpessoal são os jovens de 10 a 19 anos, dados que são enquadrados na 

categoria “jovem”. Nesse período esses indivíduos deveriam estar cursando o ensino 

básico ou até mesmo ingressando no ensino superior. Além disso, esta instituição 

internacional relata que a tendência observada no Brasil é que 43% dos óbitos entre jovens 

são causados por violência interpessoal, ou seja, assassinatos, agressões, brigas, violência 

entre parceiros sexuais, abuso emocional, feminicídio. A pesquisa em pauta ainda revela 

que morrem por ano 1,2 milhão de jovens e três mil a cada dia; jovens de periferias, 

pobres e com baixa escolaridade. 
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O suposto fator para que isso ocorra é que a maioria desses jovens está exposta a 

uma vulnerabilidade social no decorrer do seu dia-a-dia, sendo alguns desses fatores: o 

trabalho infantil, bullying, exploração sexual, fome, entre outros.  

Assim, propusemos nesta pesquisa investigar e produzir conhecimento na área 

citada acima, principalmente em questionar os por quês de tais violências estarem 

impregnadas na nossa sociedade dando enfoque dentro das escolas, e mais, no que a atual 

reforma do ensino médio (REM) acrescenta para a resistência ou disseminação dessas 

violências? 

Para entendermos o fenômeno mundial “violência infanto-juvenil” precisamos 

observa-lo a partir de uma sociedade especifica, vale ressaltar que toda violência é social, 

histórica e por trás desse fenômeno há fatores econômicos e políticos. Observando o 

Brasil, um país onde há uma sociedade marcada pela dominação de classes e também pela 

diferença na distribuição da renda social, podemos notar alguns determinantes para o 

surgimento da violência, impregnada no próprio processo de produção da vida pela 

população. 

Diante desses dados não é possível desvincular a escola de tais violências já que 

o indivíduo é inserido na sociedade e a escola faz parte da sociedade, tanto no papel 

formativo educacional quanto na formação social. 

Nesta linha, mas agora problematizando esse tipo de violência contra o jovem e 

também levando em consideração o âmbito escolar, notamos que as pessoas estão 

acostumando a pôr rótulos em alunos, utilizam a nomenclatura ‘alunos violentos’ para 

descrever alunos que foram condicionados a tais atitudes e em outro sentido para puni-

los e excluí-los do meio escolar. Segundo Arroyo (2007, p. 04), 

 

a introdução da categoria alunos violentos introduz um novo parâmetro, que 

toca em dimensões humanas mais segregadoras, com impactos não apenas nos 

processos tradicionais de enturmação, avaliação, aprovação-reprovação e 

gestão dos percursos individuais de ensino-aprendizagem, mas com impactos 

nos processos de desenvolvimento humano, ético, cultural, identitário de 

coletivos segregados como violentos.  

  

Isso de fato ocorre porque a escola ao mesmo tempo em que compartilha de 

ideias emancipatórias, também se rende ao sistema vigente no Brasil (capitalista), e apesar 

da nova concepção de educação apresentada em meados dos anos 1980, como uma escola 

progressista em que os alunos aprenderiam de forma democrática, a escola ainda trabalha 



em cima de uma tendência conservadora/tecnicista, visando prioritariamente a instrução 

técnica do aluno, ou de capital humano, como nos ensina Frigotto (2001).  

Por fim, esta pesquisa desenvolveu-se por meio de um estudo exploratório, de 

natureza teórica, onde foram feitos levantamentos de dados bibliográficos em artigos e 

documentos sobre o tema em pauta. 

 

Resultados da pesquisa/Desenvolvimento 

 

Ao relacionarmos juventude e educação, devemos entender esse período como 

um momento crucial na vida dos jovens, pois é a partir daí que irão formar pensamentos 

e construir características individuais e sociais como sociabilidade e identidade. Diante 

disso, Pivesso; Soares e Barbosa (s/d, p. 04) afirmam que 

 

na visão dos educadores(as), muitos desses jovens não demonstram interesse 

na escola e nem interesse pelos próprios projetos de vida, por isso se 

comportam de maneiras irracionais e recorrem à violência sempre que ficam 

descontentes com algo. 

 

E seria nesse momento de falta de interesse dos jovens que a escola, e também 

os professores, deveriam se fazer presentes no desenvolvimento de atividades que 

englobam o universo dos jovens, pois de acordo com Leão; Dayrell e Reis (2011) a 

velocidade das transformações tecnológicas, a globalização, o pluralismo dos valores e o 

individualismo institucionalizado, interferem diretamente na produção social dos jovens 

e na forma de socialização ao longo do tempo.  

Neste ponto chamamos a atenção para a diversidade na cultura jovem. Sabemos 

que, de acordo com a última atualização do censo demográfico do Brasil, hoje contamos 

com mais de 51 milhões de jovens, então é indispensável pesar em uma gama de diferença 

entre os mesmos. Frente a essa diversidade juvenil, Abramovay; Andrade e Esteves 

(2007, p. 25) argumentam que 

 

existem muitos e diversos grupos juvenis, com características particulares e 

específicas, que sofrem influências multiculturais e que, de certa forma, são 

globalizados. Portanto, não há uma cultura juvenil unitária, um bloco 

monolítico, homogêneo, senão culturas juvenis, com pontos convergentes e 

divergentes, com pensamentos e ações comuns, mas que são, muitas vezes, 

completamente contraditórias entre si. 

 

Então, levando em consideração o papel relativo da escola no processo de 

formação social e intelectual do jovem, podemos refletir sobre a atuação da mesma nesse 



processo. Conforme Pivesso; Soares e Barbosa (s/d, p. 02) “é por meio da instituição 

escolar que os resultados internos à vida juvenil devem aparecer”. E é nesse contexto que 

os professores devem entender o grupo jovem em uma esfera mais ampla, levando em 

consideração a diversidade e rompendo o paradigma de que é um grupo homogêneo com 

características comuns a idade. 

Mas o cenário que presenciamos não é o desejado, hoje os fenômenos 

relacionados a problemas sociais estão intrinsicamente ligados a desigualdade social que 

afeta principalmente a população jovem do Brasil, relata Minayo (2011).  

Diante desses fatos cabe refletir sobre os direitos que a criança/jovem tem sobre a 

educação no Brasil. A reforma do ensino médio, recentemente aprovada pela Lei 

13.415/17, poderá contribuir para ampliar o debate e o esclarecimento sobre a violência 

que se faz presente na diversidade da juventude brasileira? Ou ainda: o contexto social e 

os interesses político-econômicos em meio aos quais a REM foi aprovada, favorecerão a 

inclusão social, econômica e cultural da juventude brasileira sem discriminação? 

Uma importante observação a ser feita acerca dessa reforma educacional é a 

condição que a política brasileira se encontra atualmente e nos interesses que estão por 

trás das políticas educacionais mais amplas. Diante do impeachment da presidenta eleita 

Dilma Rouseff, em um processo longo e muito conturbado semelhante ao golpe ocorrido 

em 1964, e em seguida a assumência da presidência pelo então vice-presidente Michel 

Temer, é anunciada a Medida Provisória nº 746/2016, que logo é sancionada na Lei 

13.415/2017. Esta propõe uma “aceleração” na formação dos jovens, incentivando assim 

que os mesmos, aos saírem do ensino médio, já possam ser inseridos no mercado de 

trabalho. Essa é a chave para essa lei ganhar tanto apoio da grande massa da população, 

já que diante dos fatos entre violência e juventude o emprego é visto como uma forma de 

desvencilhar o jovem da hostilidade que há na sociedade. Sobre essa situação, Muniz e 

Medeiros (2015) nos recordam que até meados do século dezoito a condição de 

trabalhador era supostamente dada a quem não tinha condições econômicas e então teria 

que trabalhar para sua própria sobrevivência. 

Hoje percebemos que as pessoas associam a imagem de bom individuo, que merece 

respeito e que é compromissado, a quem trabalha. Diante disso Muniz e Medeiros (2015, 

p. 293) afirmam que “o desejo juvenil pelo trabalho está relacionado diretamente à 

imagem que se associa ao indivíduo trabalhador na atualidade, se sobrepondo até mesmo, 

em alguns casos, aos benefícios materiais que essa condição oferece”. 



O trabalho que na sociedade capitalista é sinônimo de emprego, deve ser 

analisado nas relações sociais em que ocorre. O trabalhador fornece a sua mão de obra 

em troca de dinheiro, isso para que haja lucro e, assim, o capital consiga se reproduzir. E 

como nos ensinou Marx (1985, p. 48) “todo o sistema de produção capitalista repousa no 

fato de que o trabalhador vende sua força de trabalho como mercadoria”. 

Pela política educacional assumida pelo governo Michel Temer, entendemos que 

a REM só foi possível de ser aprovada a partir de jogos de interesse de políticos e 

influentes, em uma sociedade capitalista onde o lucro é o que importa. Observando a 

grande expansão da rede educacional KROTON, percebe-se uma das implicações 

agravadas com a aprovação da REM (a expansão da rede privada de ensino). Esta se trata 

da maior companhia privada educacional do Brasil, e de acordo com o site da empresa a 

mesma é dona de vários sistemas de ensino privado no Brasil como: Pitágoras, Unic, 

Unopar, Fama, Anhanguera, entre outras, Agapito (2016). 

O temor acerca do ensino e desse grande aumento de redes privadas de educação 

é que com toda essa expansão as escolas privadas fiquem acessíveis para a população de 

baixa renda e com isso o lucro se sobreponha a formação de qualidade e acabe gerando 

uma educação limitada à instrumentação técnica e fadada a uma formação pouco crítica. 

Diante dessa complexa situação, Agapito (2016, p.13 no4) denuncia que 

 

esses desdobramentos da “formação de cartel por grupos privados” na área 

educacional intensifica o processo de mercantilização da educação, no Brasil, 

no qual se observa: a ineficácia das políticas públicas de educação; a 

precarização do ensino; aceleração na produção do conhecimento científico 

(produtivismo acadêmico); intensificação das condições precárias de trabalho 

para o exercício da docência e a flexibilização dos contratos de trabalhos 

(exemplo: processo seletivo simplificado para contratação de professores 

substitutos). Esses aspectos favorecem a abertura de espaços à especulação do 

capital financeiro internacional, que visa apenas o aumento dos lucros. 

 

Ao observarmos os dizeres acima, notamos uma semelhança enorme com a 

educação dos anos 1960/1970 e a realidade atual, em que as políticas educacionais na 

época da ditadura militar resultaram em uma mercantilização da educação, favorecendo 

assim o surgimento da grande expansão do ensino privado tanto no ensino básico quanto 

no superior. Sobre isso, Agapito (2016, p. 125) destaca que  

 

a educação superior na América Latina, na transição do final século XX para 

a entrada do século XXI, vem sendo atingida pelas reformas neoliberais que 

impulsionam a mercantilização da educação e a redução da intervenção do 

Estado, especialmente com os cortes orçamentários na política educacional. 

 



Diante desses fatos, é preciso reconhecer e denunciar que formar seres humanos 

críticos e emancipados nunca foi de interesse da classe dominante, logo investir em 

políticas públicas voltadas a educação de qualidade não é viável para o sistema capitalista 

de sociedade. Nesta linha, outro ponto importante e que preocupa é a interferência da 

REM na Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, Lei das Diretrizes e Bases (LDB), uma 

vez que a mesma garantia, antes da reforma, uma educação ampla e democrática para 

todos como dever do Estado. 

A partir de 2018 a Lei 13.415/17 que institui a REM entra em vigor e os alunos 

de ensino médio terão  algumas matérias obrigatórias e outras não obrigatórias até uma 

certa porcentagem da formação. Língua portuguesa, matemática, educação física, língua 

inglesa, serão obrigatórias em todo o currículo, porém, arte, filosofia, história, geografia 

e sociologia podem se tornar optativas a partir de um certo desenvolvimento durante os 3 

anos sugeridos para o ensino médio. Para além disso, os alunos ainda terão uma matéria 

de cunho profissionalizante, as quais matérias deverão compor os chamados “arranjos 

educacionais” de desenvolvimento da educação.  

Em meio à crise que a educação sofre após tanto retrocesso, talvez seja uma 

utopia acreditar que as escolas terão infraestrutura e corpo docente para oferecer 

adequadamente esses cinco arranjos: linguagem e suas tecnologias, matemática e suas 

tecnologias, ciência da natureza e suas tecnologias, ciências humanas e sociais aplicadas 

e formação técnica profissional. Mas esses arranjos só serão possíveis de serem cursados 

se tiver disponibilidade de vagas nas escolas, o que nos leva a questionar sua viabilidade 

e disponibilidade para todas as instituições de ensino. 

Diante da não obrigatoriedade de algumas matérias, como citado acima, 

retomamos a pergunta norteadora deste plano de trabalho: o que está por trás das 

entrelinhas da atual reforma do ensino médio? Certamente a resposta a esta pergunta exige 

um desenvolvimento complexo, contudo, não há dificuldades em notar que as matérias 

que se tornam optativas, são aquelas que apresentam uma tendência em propiciar aos 

alunos um mínimo de reflexão e entendimento sobre as contradições que constituem as 

relações em uma dada sociedade. Relações estas que podem resultar em melhores 

condições de vida, mas também em desigualdades e na degradação da vida das pessoas. 

Recentemente foi publicado um artigo no jornal FolhaPress4, assinado por 

Sachsida e Niquito, em que os mesmos supõem ter achado o problema da decadência das 

                                                           
4 Fonte: https://www1.folha.uol.com.br/educacao/2018/04/filosofia-e-sociologia-obrigatorias-derrubam-

notas-em-matematica.shtml 



notas dos alunos na matéria de matemática no exame nacional do ensino médio (ENEM). 

Eles alegam que o problema desta baixa gira em torno da obrigatoriedade do ensino de 

disciplinas como filosofia e sociologia no ensino médio. Na visão deles, as aulas 

destinadas a essas disciplinas deveriam ser dedicadas para áreas de conhecimento ‘mais 

relevantes’ em relação ao ENEM. Mas tendo em vista o cenário político que o país vive 

hoje, e os retrocessos sofridos após o golpe que resultou na implementação de políticas 

educacionais instrumentalizadas e de caráter tecnicista, somos levados a indagar: será que 

o que está por trás de eventual baixa de desempenho de alunos do ensino médio é, 

realmente, devido às disciplinas de filosofia e sociologia? 

Segundo o movimento nacional em defesa do ensino médio, se o governo 

estivesse de fato preocupado com um ensino de qualidade, não teria aprovado a Proposta 

de Emenda Constitucional (PEC) Nº 241/55, que congela gastos na educação e na saúde 

por vinte anos. Pois se a educação já passa por momentos difíceis e não atende a grande 

massa da população com qualidade, não é difícil imaginar como a educação ficará após 

os desdobramentos determinados pela PEC e, não esqueçamos, articulada com a REM. 

Ao que parece, é um conjunto de políticas que levarão a mais degradação no ensino 

público brasileiro. 

Recentemente foram feitos estudos sobre a degradação das escolas públicas no 

Brasil e as implicações que isso causa na formação dos alunos, os quais estudos citam 

muitos fatores ligados diretamente com a precarização do ensino público como: 

professores desmotivados com o baixo salário e com a área de trabalho sucateada, perda 

de autoridade em sala de aula, tendo muitas vezes que submeter-se a uma tirania 

hierárquica de educação e se adequando ao sistema militarizado de escolas. 

Assim, em tempos de caos na sociedade após o golpe de 2016 e mais, caos na 

educação após serem aprovadas a PEC 241/55 e também a reforma do ensino médio, um 

enorme desafio que se apresenta é que a barbárie não se repita, e para que isso aconteça 

devemos educar para a conscientização, autorreflexão crítica de cada ser para com a 

sociedade em que vive. Educar para que os alunos saibam lidar e questionar as 

adversidades em que o meio que estamos inseridos nos impõe. Como nos recorda Adorno 

(1995), essa educação tem que partir da educação infantil e após isso partir para um 

esclarecimento geral que produza um clima intelectual, cultural e social que não permitam 

a perpetuação da violência e da barbárie. 

 

Conclusão 



 

Diante do que foi exposto notamos que a reforma do ensino médio compõe um 

jogo de interesses políticos envolvendo setores privados de educação e também um 

governo que, por meio das políticas de ajuste fiscais e políticas educacionais, perpetua a 

dominação sobre a classe trabalhadora. Diante dos fatos, denunciamos que formar seres 

críticos e emancipados não é interesse dos mesmos, logo investir em políticas públicas 

voltadas a educação de qualidade não é viável para o sistema capitalista de sociedade.  

Por fim, embora seja difícil identificar os elementos que figuram por trás das 

entrelinhas da REM, cabe registrar que, sem dúvida, esta reforma agrava a formação do 

jovem brasileiro, por uma geração, na medida em que se põe na contramão de uma 

formação ampla, integral e que deveria explorar todas as dimensões do ser humano. Um 

tipo de formação limitada, instrumentalizada e técnica, desprovida de esclarecimento, 

reflexão e crítica, ingredientes necessários para a transformação das relações sociais e 

melhoria da vida da grande massa da população brasileira. 
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1 JUSTIFICATIVA/ BASE TEÓRICA  

 

As problematizações sobre a Reforma do Ensino Médio (REM) explanadas no 

corpo deste trabalho resultam de reflexões acerca do protesto comum encontrados 

na literatura, por parte de professores da educação básica. Busca-se, portanto, 

averiguar a fragilidade de conhecimentos pertinentes à educação básica, em 

especial a que é ofertada à classe trabalhadora. Neste sentido, é necessário analisar 

as modificações da educação ao longo do seu curso, a fim de compreender os 

interesses políticos e econômicos, destacando os setores produtivos e o interesse 

na formação da força de trabalho. 

Para Marx (1988), o processo de reprodução social dos homens, advém de 

diferentes ordens de deficiências na sociedade, o que requer, por meio do trabalho, 

a produção dos meios de forma imediata. O ensino médio não está isento desse 

processo, desta forma, ao enxergar a instituição educacional operando por uma 

lógica mais tecnicista e compulsória, discutimos a pretensão das alianças feitas 

entre os setores políticos e produtivos para conduzir reformas educacionais, decerto 

a fim de gerar capital humano, potencializando as forças produtivas do trabalho, 

colocando em segundo plano a formação humana criteriosa e integral. 

                                                
1
 Resumo revisado pelo coordenador de Iniciação Científica do Programa de Bolsas de Licenciatura 

da UFG  (PROLICEN), Prof. Luís César de Souza, código PV01046-2017. 
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3
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2 OBJETIVOS  

 

O objetivo central foi compreender os interesses políticos e econômicos por 

trás da atual reforma do ensino médio e quais os impactos desses interesses e 

dessa reforma, no curto, médio e longo prazo, para a formação humana do jovem 

brasileiro. 

 

3 METODOLOGIA  

 

Trata-se de uma pesquisa teórica, bibliográfica e documental em que 

buscamos por meio do levantamento em bibliotecas físicas, virtuais e por intermédio 

da internet, leis, decretos, resoluções, como também livros e artigos que auxiliassem 

a compreender a problemática da formação no ensino médio. 

 

4 RESULTADOS  

 

Nota-se na sociedade de classes, que historicamente a educação vem 

dispondo de um conhecimento rebaixado ao trabalhador. Gomes (2012, p. 190) 

afirma “no sentido de fazer frente à crise, torna-se imprescindível ao capital, dentre 

outras medidas, buscar arrego numa educação que, ainda mais ferozmente, opere a 

negação do conhecimento que revela as determinações do real em suas múltiplas 

dimensões”. 

Neste processo, o ensino médio vem sendo encarado como um “trampolim” 

para o aceleramento da formação profissional. Algo recorrente nos últimos anos no 

meio educacional por revelar, conforme enfatizado por Frigotto (2007, p. 1130), o 

“caráter político-ideológico que expressa relações de poder”. Com base neste autor, 

desde 1996 quando o ensino médio passou a compor a educação básica, vem 

sendo debatido o sentido formativo e educativo do mesmo.  

Tais apontamentos nos permitem questionar e refletir sobre: quais interesses 

político-econômicos de setores produtivos estão por trás da (de)formação decorrente 
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da atual REM?  

Como etapa conclusiva da educação básica, o ensino médio também constitui 

espaço de disputa entre intenções, interesses e planos de diferentes grupos, o que 

vem sendo observado desde o século passado. Saviani (1999) ratifica os interesses 

no espaço escolar cada vez mais voltada ao denominado “aparelho ideológico do 

Estado”, no qual a escola é vista cumprindo duas funções: contribuir para a 

formação da força de trabalho e para a "inculcação” da ideologia mediocrata4. Ou 

seja, a escola perde o seu caráter formativo de modo humanizado e torna-se uma 

instituição estratégica para a burguesia. 

 Sendo a educação na sociedade capitalista reflexo das relações econômicas, 

sociais e políticas, a escola vem se tornando o local privilegiado e fundamental nas 

mãos do Estado para a reprodução das ideias e dos valores da burguesia, a fim de 

atender os interesses dos setores produtivos e da classe favorecida 

economicamente.  

Paradigma semelhante à proposta de escola debatida na teoria dualista, em 

que o ponto central se trata da escola com uma aparência unitária e unificadora, 

mas dividida em duas vertentes correspondentes que nos parecem bem próximas 

com a conjuntura atual, a escola para a burguesia, em que o conhecimento mais 

sistematizado e crítico não são restringidos e a escola do proletariado, marcada pela 

ideia de uma escola sem senso crítico, pragmática, que estimula as deficiências já 

existentes como parte do processo de hegemonia do conhecimento. Assim, os 

interesses nos parecem inalterados desde o século XX e sobre isso Krawcyk (2011, 

p.754; grifos nosso) alerta: 

 

as deficiências atuais do ensino médio no país são expressões da 
presença tardia de um projeto de democratização da educação pública 
no Brasil ainda inacabado, que sofre os abalos das mudanças ocorridas 
na segunda metade do século XX, que transformaram significativamente a 
ordem social, econômica e cultural, com importantes consequências para 
toda a educação pública. 

                                                
4
 Partidário do governo da classe média (HOUAISS, 2009). 
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A educação, portanto, parece trilhar os caminhos de acordo com o momento 

corrente da sociedade, em que as crises capitalistas ocorridas no período 

denominado como entre guerras, referindo-se a Primeira Guerra Mundial (1918) até 

o início da Segunda Gerra Mundial (1939), e a crise no sistema econômico 

capitalista em 1929 iniciados nos EUA, afetaram o mundo todo, inclusive o Brasil. No 

cenário educacional podemos destacar a implantação do modelo conhecido com o 

nome de “Escola Nova” assim como a crise ocorrida entre 1990 e 1992 com o Plano 

Collor se apoiam sobre a base educacional, a fim de soluções imediatas.  

Aparentemente sem conexão, esse cenário explica as recentes 

aprovações de medidas provisórias tomadas pelo atual governo, destacando a MP 

746/2016 que se converteu na Lei 13.415/2017, a Reforma do Ensino Médio, além 

do recente movimento de elaboração/aprovação da Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC) apresentada pelo Ministério da Educação em abril de 2018. 

A Lei 13.415/2017 apresenta-se pelo movimento chamado de 

flexibilização da grade curricular, sendo o currículo organizado por itinerários 

formativos e ofertados por diferentes arranjos curriculares, assim, prioriza as 

linguagens e suas tecnologias; matemática e suas tecnologias; ciências da natureza 

e suas tecnologias; ciências humanas e sociais aplicadas e formação técnica e 

profissional. Sob o discurso que segundo o Art. 35-A da Lei, nº 13.415/2017, § 7º “os 

currículos do ensino médio deverão considerar a formação integral do aluno, de 

maneira a adotar um trabalho voltado para a construção de seu projeto de vida e 

para sua formação nos aspectos físicos, cognitivos e socioemocionais” (BRASIL, 

2017). 

Enquanto a BNCC revela-se carregada de flexibilizações no ensino e 

fortalece a atual Reforma do Ensino Médio, o que, de certa maneira parece indicar 

um descaminho das humanidades, na medida em que desvaloriza conhecimentos 

sobre História, Filosofia, Geografia e Sociologia como disciplinas formativas. Assim, 

a educação perde aos poucos a identidade conquistada pelas lutas de classes 
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ferindo a Lei das Diretrizes e Bases (LDB) de 1996, passando os currículos a serem 

organizados por arranjos. 

Aranha (2006) chama a atenção para esse tipo de processo apoiado em 

ideias de racionalidade, objetividade, eficiência e produtividade. Luckesi (1994) 

retrata como sendo uma educação adotada por um país em que reflete em si a sua 

real concepção de sociedade capitalista contemporânea, que desvaloriza 

conhecimentos que não estejam ligados à rotina operacional e produtivista. Como a 

filosofia, que “fornece à educação uma reflexão sobre a sociedade na qual está 

situada, sobre o educando, o educador e para onde esses elementos podem 

caminhar” (LUCKESI, 1994, p. 32). Reflexão, nesse contexto, torna-se perigoso. 

Nesta perspectiva, a educação permite fazer conexões entre o passado e o 

futuro, e os desafios colocados à educação no século XXI nos aproxima do século 

passado na medida em que avança sobre as necessidades da sociedade vigente, 

passamos por um período que o ritmo de desenvolvimento tecnológico acontece de 

forma tão intensa, contudo, este século também é marcado pela incerteza sobre as 

construções autônomas e coletivas para uma educação emancipada. Como 

desdobramento, observa-se que a política para o ensino médio continua sendo 

marcada pela segmentação do trabalho ao terceiro mundo e de conhecimentos 

ligados à formação elementar e técnica para o trabalho. 

 

 

5 CONCLUSÃO/ CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Consideramos a partir do exposto, que os interesses políticos e de setores 

produtivos estão presentes ao longo da história educacional no Brasil, marcados por 

modos diferentes, de acordo com os governantes e seus planos de governo. 

A educação na gestão atual não deixa dúvidas sobre o seu papel e nem a 

quem ela pertence. Desse modo, não há dúvidas quanto aos interesses econômicos 

de grandes empresas e do capital financeiro na educação brasileira, indo cada vez 

mais ao encontro da lógica desumanizadora do capital e de suas desigualdades.  
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Percebe-se que os descaminhos que a educação tem tomado a partir dos 

planos de governo e dos setores produtivos, não operando pela instituição de uma 

escola emancipadora, mas sim, limitando o papel da educação que pode resultar em 

um tipo de formação tecnicista, reprodutivista e pragmática. 
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COMUNIDADE QUILOMBOLA: ESCUTANDO DIZERES SOBRE SUA CULTURA1 
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Palavras-chave: Cultura. Escuta. Comunidade Quilombola. 

 

INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA 

 

Este trabalho é resultante de parte de estudos desenvolvidos junto ao plano 

de trabalho de pesquisa denominado: Compreender as práticas educativas 

escolares do grupo de sujeitos moradores da Comunidade Quilombola do Cedro, no 

Município de Mineiros, Estado de Goiás, vinculado ao projeto de pesquisa intitulado 

Comunidade Quilombola: constituição identitária e vivências formativas escolares e 

não escolares; articulado a uma pesquisa maior sobre a Comunidade Quilombola do 

Cedro, no município de Mineiros, Goiás. Esta pesquisa maior parte de uma 

perspectiva contextualista sob a qual buscamos fazer tentativas de descrição 

etnograficamente sobre as práticas educativas e culturais da comunidade, na região 

Centro Oeste do Brasil. As práticas educativas e culturais relativas à constituição de 

uma identidade cultural própria a essa comunidade quilombola ainda está sendo 

desenvolvida, portanto, o que aqui será apresentado são os dados organizados até 

o momento da elaboração deste texto.  

A justificativa para esta pesquisa é de valorizar alunos e pessoas com 

vulnerabilidade sócio-econômica, como também trazer reflexões sobre a importância 

da cultura local nos processos educativos. A pergunta que nos propusemos a fazer 
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nesta pesquisa foi: a cultura local influencia diretamente nas aprendizagens dos 

alunos dentro da Comunidade Quilombola?  

 

BASE TEÓRICA 

 

A interpretação de Geertz (1978, p. 04) sobre Cultura parte de uma 

compreensão da existência de uma grande teia social, que apresenta a cultura “[...] 

não como uma ciência experimental em busca e leis gerais, mas como uma ciência 

interpretativa, à procura do significado”. Para ele, a cultura é um grande conjunto de 

produção de significados compartilhados socialmente. 

No que tange a comunidade quilombola do cedro, a cultura, nos moldes de 

Geertz (1978), pode ser percebida nas relações estabelecidas uns com os outros, o 

que gerações mais velhas transmitem para as mais novas, desde a forma 

comportamental, até como manter costumes, tradições, produtos, valores, etc. 

De outro lado, e de acordo com Ribeiro (2016), há um descaso com os 

dados que mostram como era a realidade da população negra na história da 

educação. Muitas experiências e histórias foram negligenciadas nos registros que 

poderiam comprovar esse período. Perante Ribeiro (2016), entendemos que não há 

tais registros de dados da educação negra, porque foram destruídos, uma forma de 

desconsiderar a história da educação do negro. Pelo exposto, entendemos a 

importância de conviver e aprender com a Comunidade Quilombola. 

Rocha (2007) em sua tese expõe a Educação de crianças negras em Goiás 

na época de 1871 a 1889, pois a partir da criação da Lei do Ventre Livre nº 2040, de 

28 de setembro de 1871 surgiu a possibilidade de inserir crianças negras na 

educação escolar. A autora teve como principal referencial teórico a abordagem 

antropológica segundo Geertz. Através dessa abordagem antropológica, Rocha 

(2007) embasou sua pesquisa para a cultura e educação de crianças negras, e 

estudando o conceito de cultura notou-se que não existe apenas uma cultura que se 

sobreponha às demais, mas sim culturas, cada uma da sua maneira de ser e 

acreditar. Diante disso, entende-se que o processo de cultura é inseparável ao 

processo de educação, onde os dois andam juntos, fomentando contribuições 

mútuas. 

 

OBJETIVOS 



 

Buscamos alcançar principalmente os seguintes objetivos: visitar e fazer 

observações na Comunidade Quilombola do Cedro e compreender as práticas 

educativas da Comunidade Quilombola. Na visita técnica promovemos oficinas e 

realizamos entrevistas.  

 

METODOLOGIA 

 

Com o intuito de compreender as práticas educativas escolares do grupo de 

sujeitos moradores da Comunidade Quilombola do Cedro, no Município de Mineiros, 

Estado de Goiás e a cultura dos mesmos, alunos de diversos cursos da UFG fizeram 

uma visita ao quilombo em 18 de novembro de 2017.  

Todos os participantes conheceram os espaços do quilombo como também 

da área geral que ele está localizado, participaram de atividades e palestras 

oferecidas pela comunidade em comemoração ao dia da consciência negra, como 

também foram elaboradas e realizadas entrevistas, prática de desenho para 

crianças e oferta de oficinas pedagógicas. Ficamos cientes que a oficina pedagógica 

oferecida à comunidade foi uma atividade extra ao projeto aqui em relato, foi uma 

oportunidade para que a UFG também pudesse fazer parte destas comemorações 

ao dia da consciência negra. Perante este material que seguimos para a 

organização e análise dos dados, tendo como foco as práticas educativas escolares 

que são processadas na comunidade. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A visita na Comunidade Quilombola do Cedro aconteceu no dia 18 de 

novembro de 2017. A intenção da viagem foi conhecer um pouco da cultura do 

quilombo, sua história e, especialmente, seus modos de vida e de pensamento, 

como também oferecemos oficinas pedagógicas, principalmente para levar diversão 

e entretenimento para as crianças da comunidade. 

Em primeiro momento tivemos a oportunidade de conhecer o espaço do 

laboratório onde produzem os remédios medicinais. São todos fabricados com 

plantas naturais, o local também possui uma loja para a venda dos remédios, 



conhecida por eles como farmacinha. Visitamos também a horta onde cultivam 

hortaliças e as plantas medicinais.  

Após essa atividade, observarmos o espaço predial da comunidade, uma 

parte dos alunos foi conhecer uma das várias nascentes de água existente próximo 

à comunidade, até chegarmos ao rio denominado Rio Verde, que está 

aproximadamente situado a três quilômetros de distância de onde os espaços 

prediais da comunidade estão localizados. Conseguimos ter acesso à beira do rio, 

pois o nível de água se encontrava abaixo do considerado normal.  

Após o almoço os responsáveis pelo quilombo fizeram uma roda de 

conversa apresentando um vídeo onde mostra um pouco da história da Comunidade 

Quilombola do Cedro, como surgiu, a época em que chegaram à cidade de Mineiros 

– GO. Falaram sobre sua cultura, como eram e são as crenças religiosas, danças, 

costumes e o preconceito racial que ainda sofrem nos dias atuais.  

Após a realização da visita no Quilombo do Cedro, buscamos organizar os 

dados recolhidos. Em relação às entrevistas, fizemos a transcrição de seis, sendo o 

total de contatos obtidos. Todos tinham ancestralidade étnica advinda do quilombo. 

Tivemos oportunidade de entrevistar pessoas de 45, 41, 40 e 13 anos. Dois adultos 

informaram que concluíram o ensino médio e um deles parou no 6º ano do ensino 

fundamental. Os adolescentes estão cursando a segunda fase do ensino 

fundamental. 

Os dados indicam que os adultos apresentam a concepção que ser 

quilombola está diretamente ligado à família e a uma importante ancestralidade de 

pessoas que lutaram para a conquista da liberdade para seu povo. Narram que 

sentem orgulho da sua etnia e que não sentem vergonha da cultura que vivenciam, 

desde as roupas e os rituais. O conhecimento principal que destacaram sobre sua 

cultura é o saber sobre as plantas medicinais e seu uso.  

Para os adolescentes ser quilombola está vinculado ao local de vivência do 

quilombo, lugar em que realizam atividades e brincadeiras. Alguns narram a 

importância de preservar a cultura de seu povo, todavia, não souberam responder 

quais são os conhecimentos mais importantes de sua cultura.  

É importante destacar a valorização apresentada por todos os entrevistados 

acerca da cultura vivenciada no Quilombo do Cedro. Todavia, pode-se perceber que 

é preciso trabalhar de forma mais sistematizada esta valorização e o regate de 

saberes dos antepassados, com uma educação cultural mais próxima dos 



adolescentes e crianças, pois eles não conseguem dizer sobre qual é o principal 

papel do quilombo e da importância dele para suas vidas. Quando falamos, estamos 

apresentando o que sabemos sobre determinado tema, de outra forma, é fácil falar 

sobre o que somos; de outro lado, não dizer sobre algo tão próximo, que faz parte 

de sua identidade, apenas por não saber dizer, pode ser sinal de distanciamento do 

tema em questão. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Segundo Ribeiro (2016), na História da Educação existe um descaso e 

lacunas sobre a historicidade da população negra do Brasil, as consequências disto 

é que até mesmo os adolescentes de dentro de um quilombo apresentam 

dificuldades em falar de sua cultura. É preciso buscar alternativas para que 

possamos (re)vitalizar o passado de um povo vitorioso (os negros) perante uma das 

maiores crueldades vividas no Brasil: a escravidão. 

Esses resultados indicam que a cultura desse povo é negligenciada na escola 

e possivelmente não refletida no espaço do quilombo para fomentar o pensamento 

crítico dos adolescentes quilombolas. Conforme Rocha (2007), as crianças negras 

eram educadas com o intuito de serem mão-de-obra barata para a classe 

dominante, atualmente, elas não conseguem refletir sobre a sua identidade 

quilombola. Isto é resultante de uma história da educação escolar que negou 

intencionalmente o fomento da cultura deste povo.  

Segundo Geertz (1978) em todos os formatos das sociedades está a cultura, 

que pode ser definida como um sistema cultural de organização, como também, de 

controle dos grupos. Para o autor isto se dá nas relações de poder estabelecidas 

entre os grupos, formando padrões de significados transmitidos historicamente, 

fazendo uso de símbolos, conhecimentos, valores, atitudes para a concretização em 

comportamentos individuais/grupais/sociais. Perante o exposto, refletimos nesta 

pesquisa que as formas de dominação e controle da cultura negra permaneceram, 

todavia, com outras características que precisam ser identificadas, combatidas para, 

assim, podemos fazer parte no fortalecimento de uma sociedade justa, igualitária e 

solidária. 
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1 INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA 

Esta pesquisa teve como objetivo fazer uma análise investigativa do trabalho 

da autora Virgínia Leone Bicudo (1910-2003) intitulado “Atitudes dos Alunos dos 

Grupos Escolares em Relação com a cor dos seus Colegas” (1955), que integrou a 

Pesquisa da União das Ações Unidas para a Educação a Ciência e a Cultura 

(UNESCO), projeto que viabilizou as investigações sobre a situação racial brasileira 

dos anos de 1950 em diversos estados, dentre eles, São Paulo, lócus do trabalho aqui 

analisado. Virgínia Leone Bicudo fez sua pesquisa com 4.520 escolares, entre 9 e 15 

anos de idade, dos quais, eram brancos, negros, japoneses e mulatos. Desses alunos, 

29 famílias contribuíram participando sendo também entrevistadas. A autora 

organizou um questionário, que se seguiam as perguntas: “Perto de quem você 

gostaria de sentar-se?”, “Por que você gostaria de sentar-se perto desse (ou dessa) 

colega?”, “Por que não gostaria de sentar-se perto desse (ou dessa) colega?”, dentre 

outras.  

Aplicou suas noções como psicanalista ao avaliar as respostas dos alunos e 

investigou as consequências dessas intolerâncias recorrentes na infância. Objetivava 

compreender o motivo das rejeições, e, sobretudo, em relação à cor dos rejeitados e 

dos que rejeitam. Verificou-se também que os estudantes negros e mulatos iriam 

rejeitar os pertencentes da sua própria etnia e qual motivo teriam para tal atitude, além 

de fazer uma comparação entre as respostas dos meninos e das meninas, a fim de 

averiguar as diferenças entre as escolhas dos dois sexos. Outro ponto importante em 

sua pesquisa é perceptível na intenção em descobrir a origem dos motivos que 

levaram a rejeitar alunos negros e se esse motivo é influenciado pelos responsáveis. 
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Em vista disso, ela também elaborou questionamento às famílias em busca dessa 

compreensão. Sendo esse um assunto tão importante, buscamos encará-la como 

uma das pioneiras no estudo dessa temática na escola. 

Bicudo investigou, a partir da coleta de informações de uma fatia significativa 

do alunado do curso primário de escola públicas no município de São Paulo, as 

atitudes raciais destes no cotidiano escolar, incluindo também entrevistas com 

familiares destas crianças e adolescentes. A pesquisa tinha como objetivo evidenciar 

os sentimentos e os mecanismos psíquicos de defesa manifestos nas atitudes 

relacionadas com a cor dos colegas e verificar a influência das relações intra-

familiares no desenvolvimento daquelas atitudes (BICUDO, 1955, p.227- 228). 

Bicudo nasceu em São Paulo em 1910, é neta de imigrantes italianos e 

escravos, estudou na Escola Normal da Capital, de onde cursou Magistério. Fez o 

curso de Educadores Sanitários, que tinha por objetivo um método teórico e também 

prático, a fim de introduzir medidas de higiene preventivas.  Em 1932 ela conclui o 

curso e, logo em seguida assumiu o cargo junto a Secção de Higiene Mental Escolar, 

do Departamento de Educação. Em 1936 ingressou no curso de Sociologia na Escola 

Livre de Sociologia e Política de São Paulo, e é a primeira mulher a ter o título de 

bacharel em Ciências Políticas. Nesta mesma escola, apresentou sua dissertação, a 

primeira a investigar a temática das relações raciais no Brasil.  

 

2 BASE TEÓRICA  

A base teórica deste trabalho se fundamentou em estudos já realizados sobre 

Virgínia Leone Bicudo, dentre eles, Jorge Luis Ferreira Abrão (2014, 2010), Marcos 

Chor Maio (2010 e 1999), Janaina Damasceno Gomes (2013), além de leituras de 

textos ligados à história da educação no período de 1920 a 1950. Além do livro da 

autora em questão Atitudes Raciais de Pretos e Mulatos em São Paulo (2010). 

 

3 OBJETIVOS  

O presente trabalho teve por objetivo realizar um resgate histórico das 

pesquisas da autora na educação básica, como veremos Bicudo, apesar de ter sido 

uma pesquisadora pioneira sobre o tema, somente após a sua morte (2003), 

começaram a surgir interesses investigativos por sua obra. Além disso, nesta 

pesquisa, também objetivamos resgatar os trabalhos da autora que caíram durante 

muito tempo no esquecimento e na marginalidade, numa época em que a esmagadora 



maioria dos negros sequer era alfabetizada. “A trajetória da obra da autora, nos leva 

a refletir sobre a consagração acadêmica de intelectuais negros, ou melhor, sobre a 

sua subalternidade.” (Gomes, 2013). 

 

4 METODOLOGIA 

A abordagem metodológica desde trabalho consistiu em fazer pesquisa por 

meio do método qualitativo, interpretativo e bibliográfico, e buscamos estudar o tema 

no seu contexto social, considerando as mentalidades do período analisado, 

interpretar os resultados etc. Conforme Gil (2014), ao se realizar uma análise teórica, 

é possível obter informações implícitas, descobrir quaisquer incoerências não 

detectadas até o momento ou reafirmar o que estava escrito e comparar com o 

contexto atual, observando possíveis semelhanças com a época estudada. Para 

concluir, como o presente plano de trabalho visou fazer uma pesquisa que abordou 

investigações sobre a criança e as relações raciais, a Sociologia da Infância, conforme 

Abramowicz e Oliveira (2010) foi de suma importância, em razão de, estudarem a 

criança não de forma passiva, que não interfere em seu meio social, mas sim como 

sujeitos sociais que participam, interagem e constroem cultura. A Sociologia da 

Infância não dá credibilidade a uma concepção universal e linear de infância, pois 

existem diferentes infâncias, que devem ser vistas sempre no plural, e que no decorrer 

da história passou por diversas modificações. E a criança deve ser avaliada de acordo 

com a noção de infância do seu período de vivência, mas considerando vários 

aspectos, tanto a religião, etnia, classe social, gênero etc.  

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO/RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 De acordo com Cruz, Abramowicz e Rodrigues (2015), a Organização das 

Nações Unidas para a Educação a Ciência e a Cultura, UNESCO, propôs, desde a 

sua instituição, ações com o objetivo de promover medidas normativas nas áreas da 

educação, da ciência e da cultura, aliado ao mote da busca pela “cultura da paz”. Tais 

objetivos, portanto, só seriam alcançados se baseado na tolerância e na compreensão 

entre as nações. 

 Ainda segundo as autoras, as ações da UNESCO, basicamente, destinaram-

se a produção de pesquisas e documentos normativos com a finalidade de propiciar 

uma união intergovernamental entre os países membros de modo a alcançar uma “paz 

universal”. Neste contexto, em 1950, foi proposta uma pesquisa a ser realizado no 



Brasil devido a “convicção na representação discursiva do país como lugar que havia 

conseguido equalizar possíveis conflitos raciais” (CRUZ, ABRAMOWICZ, 

RODRIGUES, 2015, p. 325-326). O Projeto UNESCO, então, acabou por se constituir 

em um inventário de dados cujo objetivo foi o de avaliar e compreender a realidade 

racial brasileira, em cujo quadro de pesquisadores Virgínia Leone Bicudo destacava-

se como única mulher negra. 

 Sua pesquisa, “Atitudes dos alunos dos grupos escolares em relação com a cor 

dos seus colegas”, tinha o objetivo de analisar “os sentimentos e os mecanismos de 

defesa nas atitudes relacionadas com a cor dos colegas e a influência das relações 

intrafamiliais no desenvolvimento daquelas atitudes” (BICUDO, 1955, p. 227).  

O grupo pesquisado constituía-se de 4.520 alunos com idades entre 9 e 15 

anos, estudantes de escolas públicas de São Paulo. A composição da amostra, 

segundo a cor dos escolares, foi a seguinte: 86,32% brancos, 6,86% negros, 3,93% 

japoneses e 2,89% mulatos, classificados segundo a aparência dos traços físicos. 

Esses alunos responderam a um questionário com a finalidade de coletar dados 

referentes aos sentimentos, aos estereótipos e às atitudes entre os brancos e os 

negros.  

 Entre as atitudes de rejeição verificou-se que a relação de dependência entre 

o que rejeita e a cor do rejeitado foi determinada por uma atitude comum e acentuada 

contra o branco, consequente das próprias atitudes do escolar branco e à identificação 

dos grupos de minoria com os ideais do grupo dominante. O fato de o escolar branco 

ter recebido as porcentagens mais altas das atitudes de preferência e de rejeição 

mostra uma ambivalência de atitudes em relação a ela. Assim, pode-se concluir, de 

modo geral, que as crianças brancas se restringiram a fazer suas escolhas dentro do 

próprio grupo, demonstrando identificação com os elementos semelhante e 

recalcados em relação aos de cor. 

 Os motivos dados como justificativa para tais atitudes de aproximação e 

rejeição foram igualmente analisados, mostrando que a razão mais forte para a 

preferência foi “bom” ou “boa”, no sentido de bondade, seguida por sentimentos de 

amizade e as qualidades de “bom aluno(a)” e “bem educado(a)”. A ausência de 

motivos explícitos com respeito à cor é fundamentada nas hipóteses de que: a) os 

escolares não tinham consciência de sua discriminação baseada na cor ou a 

censuravam e b) as qualidades de “bom” estariam associadas ao branco. Tais atitudes 

de aproximação ou afastamento nas relações sociais dentro do espaço escolar 



conduziram à segunda etapa da pesquisa, em que Bicudo selecionou 29 famílias dos 

alunos entrevistados, a fim de compreender de que maneira as crianças negras e 

brancas percebem o preconceito racial. Foram selecionados os escolares brancos 

mais escolhidos e rejeitados, os negros mais rejeitados e, especificamente, um 

escolar branco que rejeita um colega negro por motivos raciais. 

Através destes estudos de caso, Bicudo conclui que a segurança afetiva dentro 

da família foi um fator atenuante dos sentimentos de discriminação racial, pois os pais 

que se expressaram desfavoravelmente eram pessoas com dificuldades pessoais. 

A autora ainda salienta que, o fato de todos os escolares mais preferidos serem 

brancos, com exceção de um que era negro, reforça a hipótese anterior de o branco 

ser identificado com as boas qualidades. A escolha de um negro preferido mostra que 

esta identidade pode ser superada se este apresenta “qualidades de branco”. 

 Através dos resultados obtidos com os questionários e entrevistas, Virgínia 

Bicudo pôde apontar que “[...] a criança é influenciada pelas atitudes dos pais com 

respeito às pessoas de cor, porém, que ela as re-elabora, mantendo-as com maior ou 

menor tenacidade, segundo os afetos operantes nas relações com os pais”. (BICUDO, 

1955, p. 292). 

 Por meio deste estudo, Bicudo traz a criança para o centro das discussões, 

procurando “compreender as atitudes delas como pertencentes a grupos escolares 

em relação ao preconceito racial no espaço escolar paulistano” (CRUZ, 

ABRAMOWICZ, RODRIGUES, 2015, p. 336).  Esta é uma perspectiva inovadora, 

tendo em vista que as pesquisas acerca da criança e da infância apenas se 

consolidariam teórica e metodologicamente a partir da década de 1980. O pioneirismo 

de Virgínia Leone Bicudo em analisar as relações sociais da infância na perspectiva 

da própria criança, trazendo conceitos da psicanálise, mostra a importância de sua 

produção no desenvolvimento do pensamento sociológico brasileiro, fato 

completamente esquecido. 

6 CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Concluímos ressaltando o pioneirismo de Virgínia Leone Bicudo em analisar as 

relações sociais da infância na perspectiva da própria criança, trazendo também os 

conceitos da psicanálise, o que mostra e reforça a importância de sua produção no 

desenvolvimento do pensamento sociológico, educacional e psicanalítico brasileiros. 
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A PRODUÇÃO DOS CORPOS FEMININOS E MASCULINOS – O FILME TOMBOY 
E OS MITOS E VERDADES SOBRE IDENTIDADE DE GÊNERO E 
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1 INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA 

Este trabalho é resultado de uma pesquisa teórica e de análise fílmica que se 

propôs a construir um estudo de embasamento sobre os processos de gênero e 

diversidade na escola, e fundamenta as atividades de formação do projeto de 

pesquisa ProLicen "Gênero e Diversidade na Escola: discutindo a temática através 

do cinema". 

O trabalho com o tema gênero e sexualidade por meio de análise crítica das 

possíveis narrativas expressadas em obra cinematográfica, na qual, se coloca a 

necessidade de uma reeducação do olhar pelo cinema e uma postura reflexiva para 

estabelecer interpretações e sínteses que dinamizam as posições fictícias e as 

relações sociais. O principal objetivo consiste em relacionar a temática de gênero e 

sexualidade pela ótica do cinema com as representações sociais e a importância da 

diversidade neste contexto. Para tanto, foi escolhido como objeto de análise o filme: 

“Tomboy” (França, 2011, Céline Scianna). A pesquisa, com escrita e análise de base 

qualitativa dos seus objetivos, terá como foco central, responder pergunta: Qual a 

contribuição da obra cinematográfica (Tomboy) na discussão de gêneros e 

sexualidade? 

As sociedades ocidentais trazem consigo valores e princípios morais, 

religiosos e ideais, etc., que contribuem para a formação de estereótipos e, 
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consequentemente, a valorização de algumas culturas e tradições, e a 

desvalorização de outras, causando profundas marcas em seus cidadãos e cidadãs. 

Faz-se necessário compreender que a escola é também um espaço por excelência 

de socialização e reflexão e que várias questões são naturalizadas e passam 

despercebidas. Nela se produz e reproduz valores que nem sempre contribuem para 

a formação da equidade entre os gêneros. 

A motivação se fez pela preocupação em formar cidadãos que participem da 

vida em sociedade de forma respeitosa e reflexiva sobre suas ações, visando, 

também, à compreensão de que é nosso dever, enquanto sujeitos, erradicar o 

preconceito e os estereótipos do que é esperado de homens e mulheres.  

 

2 BASE TEÓRICA 

A fundamentação teórica está imbricada nas contribuições de Auad (2006), 

Saffioti (2015), Lins et all (2016), Louro et all (2003), Teixeira et all (2016).  

Além da análise fílmica, este trabalho estuda diversas pesquisas sobre a 

educação de meninas e meninos e as relações de gênero na escola, e busca 

conceitos relacionados â temática em questão, como, por exemplo,o de escola mista 

e coeducação. 

A equidade entre os gêneros parte do pressuposto que a escola das séries 

iniciais do ensino fundamental é um lugar onde ao mesmo tempo em que se afirmam  

as diferenças, pode também eliminar as desigualdades. Faz-se necessário 

compreender que a escola é também um espaço por excelência de socialização e 

reflexão e que várias questões são naturalizadas e passam despercebidas. Nela se 

produz e reproduz valores que nem sempre contribuem para a formação da 

equidade entre os gêneros. Por muito tempo, a educação no Brasil deixou de 

debater a questão do respeito à diversidade. Ela, hoje, é parte dos temas centrais 

em discussão, no Brasil e em outros países. Como consequência desses avanços 

nas discussões, estamos observando um retrocesso no campo das reflexões sobre 

os direitos sociais no Brasil. Grupos conservadores como parlamentares ligadas às 

igrejas cristãs tem conseguido disseminar suas ideias de ataques e destruição de 

qualquer discussão sobre gênero nas escolas, especialmente através de aprovações 

de projetos de leis que proíbam essas atividades em escolas públicas. 
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A fundamentação teórica está imbricada nas contribuições de Auad (2006), no 

livro “Educar Meninas e Meninos: Relações de Gênero na Escola”, em que ela 

apresenta sua experiência em uma instituição escolar da rede pública e trás os 

conceitos de escola mista, o qual é entendido no livro, como uma escola para 

meninas e meninos visando a ruptura com as tradicionais e hierarquizadas relações 

de gênero, visto que, é apresentado também, a ideia de escolas separadas, ou seja, 

escolas para meninas e uma outra escola para meninos, defendida por um grupo de 

sujeitos conservadores e religiosos. Outro conceito apresentado é a coeducação, 

vista como caminho para uma política que assegure a igualdade de gênero, e, o 

modo de gerenciar as relações de gênero na escola visando a equidade democrática 

entre sujeitos. O livro é uma narrativa que expõe contribuições do Movimento 

Feminista para a luta da equidade entre os gêneros.  

O trabalho também possui como fundamentação, as atividades de formação 

do projeto de pesquisa ProLicen "Gênero e Diversidade na Escola: discutindo a 

temática através do cinema", o filme Tomboy (2011), de Celine Sciamma. 

O trabalho proporcionou compreender e refletir sobre como a nossa 

sociedade está organizada e como as questões ligadas a gênero, sexualidade, 

diversidade, cultura e relações étnico-raciais são vistas e tratadas em uma nação 

que reforça as hierarquias e os preconceitos. Para além, o documento conceitua 

gênero sendo como o modo de se perceber diante o mundo em decorrência da 

cultura, e não de diferenças biológicas instaladas nos corpos de homens e mulheres. 

 

3 OBJETIVOS 

Este trabalho objetiva conhecer experiências visando a ruptura com as 

tradicionais e hierarquizadas relações de gênero, buscar perspectivas para uma 

política que assegure a igualdade de gênero, e, o modo de gerenciar as relações de 

gênero na escola visando a equidade democrática entre sujeitos. 

Esta análise, também, consistiu em relacionar a temática de gênero e 

sexualidade pela ótica do cinema com as representações sociais e a importância da 

diversidade neste contexto. Para tanto, foi escolhido como objeto de análise o filme: 

“Tomboy” (França, 2011, Céline Scianna). A pesquisa, com escrita e análise de base 

qualitativa dos seus objetivos, terá como foco central, responder pergunta: Qual a 
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contribuição da obra cinematográfica (Tomboy) na discussão de gêneros e 

sexualidade? 

 

4 METODOLOGIA 

Escolhemos como metodologia, um procedimento capaz de perceber o real 

por um viés narrativo sensível. O nosso objeto de análise é a obra cinematográfica 

“Tomboy”, acreditamos que o cinema em sua forma geral, deve trazer consigo a 

capacidade de sensibilizar a vida real por meio de sua construção narrativa, a 

princípio, estética. Destarte, este trabalho procura fazer da história apresentada no 

filme, um esforço que tenha como objetivo a denúncia dos mecanismos sociais que 

velam o real e silencia a diversidade. Para isso, a metodologia escolhida procura de 

forma minuciosa, estabelecer a análise do filme em coerência com a temática 

proposta. Dividimos esta tarefa em três blocos: Leitura situacional do filme; Leitura 

fílmica e Leitura Avaliadora.  

Com a leitura situacional pretende-se delimitar o filme ou a série, 
situá-los dentro de um contexto significativo. Com a leitura fílmica 
pretende-se analisar da forma mais objetiva possível a imagem e os 
sons, prescindindo de elementos contextuais como as intenções 
prévias ou as declarações posteriores dos autores. Finalmente, com 
a leitura avaliadora, pretende-se emitir um julgamento crítico sobre o 
filme ou série, ou seja, na leitura avaliadora julga-se, partindo de 
todos os pontos de vista, o que havia sido detectado e interpretado 
na leitura fílmica (FERRÉS, p. 135, 1996). 

 

A leitura do filme precisa ser bem detalhada e coerente com os objetivos 

propostos, para que não haja problemas metodológicos na ordem da interpretação e 

que, não haja excesso de subjetividade. Concordamos com Vanoye e Galiot- Lété 

(1994) que, a temática do filme precisa estar e correlacionar-se com o que chamam 

de “informações extratextuais”, ou seja, as perspectivas históricas, sociais e éticas 

vividas na vida real. 

 Para a pesquisa é importante entender as relações que o filme tem com a 

sociedade em seus aspectos gerais, que deve partir das visões espontâneas, 

àquelas que partem das primeiras impressões dos espectadores como assinala 
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Ferrés (1996), e que por meio do método compreensivo5 constrói visões elaboradas 

do filme. O que é possível pelo que chamamos neste trabalho de reeducação do 

olhar, como a formação de uma capacidade de observação dupla da realidade, 

passada pelas lentes e óticas do cinema até as experiências da vida em particular e 

em sociedade. Portanto, defendemos a reeducação do olhar para realidade pela 

ótica do cinema, que se faz um objeto de investigação necessário para a formação 

humana em um sentido reflexivo de leitura e avaliação da realidade e por isso, 

combatente das correntes produtivas e alienantes da indústria cultural6. 

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO/RELATO DE EXPERIÊNCIA 

Laure, a protagonista, no contexto do filme, está construindo sua identidade 

de gênero. Segundo o texto Brasil (2009) e Louro (2000) gênero é uma construção 

social, são maneiras de ser do homem e mulher existentes na cultura e que se difere 

do sexo biológico. Existem os gêneros dominantes que se encaixam em nossa 

sociedade nos padrões machistas, porém, outras maneiras de ser homem e mulher 

podem ser construídas. Ela era diferente de todas as outras maneiras de “ser 

menino” e “menina” caracterizadas no filme pelo estereótipo de gênero dominante. A 

educação que considere a defesa de uma construção diversificada da sexualidade 

precisa levar em conta as experiências dos sujeitos que participam deste processo, 

abordar em uma totalidade as diferentes formas de experiências e narrativas que os 

sujeitos do processo constroem nas suas relações culturais. 

Na educação, acreditamos, assim como Nunes e Silva (2000), que o olhar 

para a sexualidade deve ser maduro, capaz de promover relações da construção 

existencial dos/entre sujeitos, e por isso, trazer em sua prática uma perspectiva que 

respeite a diversidade por meio de posicionamento crítico e dialógico de professores 

(formadores em geral). Para tanto, há de se levar em conta, no processo de 

formação dos professores metodologias que fazem aparecer na prática educativa a 

voz dos “silenciados”, dos “excluídos da cultura”. Segundo Benjamin (2012) e 

Gagnebin (2011), algo que se constrói fazendo de duas formas: 1) a voz do 

silenciado é manifestada por meio de uma educação que leve em conta e dê voz à 

                                                             
5
 A concepção de ‘método compreensivo’ é entendida por Ferrés (p.80, 1996) como posição que evidencia a 

necessidade de assistir o filme e ter uma primeira impressão ou percepção espontânea da obra para depois 
torna-lo objeto de análise e avaliação. 
6 Conceito cunhado por Theodor Adorno e Max Horkheimer na obra ‘Dialética do Esclarecimento’. 
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participação e a experiência de todos no processo de formação; 2) Os esquecidos 

da história se manifestando como situação ameaçadora, portanto, em situação de 

negação da imposição do processo civilizatório dominante. 

 

6 CONCLUSÃO 

 A partir desse estudo, a pesquisa apresenta experiências que articulam 

questões de gênero, raça e classe social na educação de crianças e faz uma 

reflexão sobre a importância do(a) professor(a) no processo formativo dos/as 

alunos/as. Faz-se necessário que a escola tenha um Plano Político-Pedagógico que 

assegure a promoção de valores voltados ao reconhecimento da diversidade sexual 

e de gênero. 

Defendemos assim, com esta análise fílmica, a obra cinematográfica na 

formação de professores, voltada para a reeducação do olhar pelo cinema, de modo 

que, se possa formar uma posição crítica ao sistema dominante que hoje está 

consolidado sob as premissas do consumo e da indústria cultural. A prática do 

estudo do cinema e da discussão do tema, em questão gênero e sexualidade, nos 

permite trabalhar, o que Benjamin (2012) chama de o “aqui e agora da obra de arte” 

que se dá no encontro do cinema com tudo aquilo que ele pode proporcionar ao seu 

expectador de mais autêntico, que é a relação da materialidade da obra com as 

narrativas sociais. Tomboy nos traz junto com seu estudo a autenticidade do tema 

relação de gêneros e construção da sexualidade por um viés, como já defendido 

aqui, existencial e possível de ser construído por práticas educativas. 
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