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Resumo 

Este texto se propõe a discutir as contribuições emancipatórias da Pedagogia para a educação pública 

brasileira no cenário político-social contemporâneo. Defendemos que a educação, sempre atrelada 

à Pedagogia, deve ser um processo que favorece a dignidade e a cidadania, a solidariedade, a justiça 

e a relação ética, responsável e solidária entre as culturas, a diversidade, seja de ideias, crenças ou 

gênero. Enfatizamos, por fim, que a Pedagogia, poderá contribuir para a existência de uma escola 

que estabelece/busca novos modos de organização do trabalho educativo, promove e fomenta o 

inter-relacionamento abalizado em novas bases valorativas, como a tolerância, a ética, a liberdade 

de expressão e o compromisso com a construção/permanência da convivência social. A Pedagogia 

possibilita, portanto, à escola referenciar-se como um ambiente singular, constituído por processos 

coletivos de aprendizagem, crescimento humano pessoal e profissional, liderança e 

responsabilidades compartilhadas.  

Palavras-chave: Pedagogia. Escola/educação pública. Sociedade brasileira. 

 

Abstract 

This text proposes the discussion of the emancipatory contributions of Pedagogy to Brazilian public 

education in the contemporary political-social scenario. We defend that education, always linked to 

Pedagogy, should be a process that favors dignity and citizenship, solidarity, justice and ethical 

relations, responsible and solidary between culture and diversity, whether of ideas, beliefs or gender. 

Finally, we emphasize that Pedagogy can contribute to the existence of a school that 

establishes/seeks new ways of organizing educational work, promotes and fosters interrelated 

relationships based on new values such as tolerance, ethics, freedom of expression and commitment 

to the construction/permanence of a social coexistence. Pedagogy, therefore, enables the school to 

refer to itself as a singular environment, comprising collective learning processes, personal and 

professional human growth, leadership and shared responsibilities. 

Keywords: Pedagogy; School/public education; Brazilian society. 
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Introdução 
 

A literatura especializada das últimas décadas sobre a educação/escola pública brasileira, 

sobretudo a partir do governo do Michel Temer, sinaliza para a existência de movimentos da 

sociedade civil, projetos e contrarreformas que permanecem alinhadas e subservientes a um 

quadro visivelmente conservador, antiprogressista e neoliberal1. A título de exemplificação, 

cito o “Escola Sem Partido”2; a contrarreforma do Ensino Médio3; a aprovação da Base 

Nacional Comum Curricular (BNCC), entre outros. São medidas governamentais que, na 

maioria das vezes, não contam(ram) com um amplo e necessário processo de participação 

democrática da sociedade brasileira e buscam atender, acima de tudo, aos interesses da classe 

empresarial, assim como ocasionar o esvaziamento pedagógico da escola pública como 

diversos estudos vêm evidenciando4. Segundo Katz e Mutz (2017), na contemporaneidade 

vêm ocorrendo, mais do que nunca, disputas sociais acerca da educação e colocam no centro 

da discussão a instituição escolar. 

Em um primeiro olhar, compreendo que convivemos, hoje, no Brasil, com projetos, 

medidas constitucionais e movimentos da sociedade civil, sobretudo da chamada elite 

dominante brasileira, que, muitas vezes, impedem as possibilidades da existência de uma 

educação essencialmente crítica e de uma escola pública que seja verdadeiramente um espaço 

para a existência/convivência com a diversidade humana. Em um segundo olhar, entendo que 

prevalece a necessidade de uma educação, mais do que nunca, inclusiva e engajada na luta 

das mulheres, dos negros, dos indígenas, dos Trabalhadores, dos Sem Terra (MST), dos 

quilombolas, dos grupos de baixa renda, LGBTs, entre outros grupos e movimentos sociais, 

como tem evidenciado os estudos de Frigotto; Bárbara; Cunha e Bicalho (2017).  

Em outras palavras, no transcurso do governo do Michel Temer a sociedade brasileira, 

muitas vezes, vem experimentando dores e ameaças que põe em risco a existência da “escola 

pública como espaço de formação humana firmada nos valores da liberdade, de convívio 

democrático e de direito e de respeito à diversidade” (Ciavatta, 2017, p 08). Trata-se, 

portanto, de um contexto carregado de sentido ideológico, político e que, sobretudo, “[...] 

poderá legitimar a coerção como caminho aberto para a violência em direção àqueles que 

não conjugam da mesma afiliação ideológica conservadora” (Algebaile, 2017, p. 76).  

Concordando com Frigotto (2017), temos assistido a muitas perdas de direitos 

trabalhistas dos trabalhadores do setor público, em especial, os da educação e da saúde. Por 

isso, faz-se necessário resistir e lutar diante desse cenário de retrocessos que ameaçam os 

valores democráticos e os direitos já conquistados, como a democratização da educação 

pública brasileira.  

A educação é um processo que emana da/para a relação humana, desenvolvimento e 

emancipação do indivíduo5 e, por isso, não compactua com exclusão, marginalização, 

violência e ataques aos direitos já conquistados. A escola, nesta perspectiva, constitui-se 

como uma comunidade de aprendizagens, diversidade de experiências que favorece a 

inclusão, a construção de relações éticas e responsáveis, e a vida.  

Como argumenta Franco (2017), a educação deve ser sempre um ato político, jamais 

neutra, opressiva ou elitista visando a manutenção de práticas discriminatórias e excludentes. 
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Por essa e outras razões, a Pedagogia essencialmente crítica deve contribuir para a construção 

de uma educação “[...] voltada a processos de formação, de conscientização e de emancipação 

e ao lado dos esfarrapados da vida” (Franco, 2017, 167, grifos da autora). 

A proposta central deste texto é discutir as contribuições emancipatórias da Pedagogia 

para a educação pública brasileira no cenário político-social contemporâneo. Argumento, 

nesta perspectiva, que a educação, sempre atrelada à Pedagogia, deve ser um processo que 

favoreça a dignidade e a cidadania, a solidariedade, a justiça e a relação ética, responsável e 

solidária entre as culturas, a diversidade, seja de ideias, crenças ou gênero.  

Este texto está organizado em duas partes, além desta introdução e das considerações 

finais. Num primeiro momento, problematizo a educação pública brasileira no contexto 

político-social contemporâneo. Em seguida, discorro acerca das contribuições da Pedagogia 

para a existência de uma educação/escola pública brasileira como um contexto que fomenta 

e concretiza a cultura de paz, a consolidação da cidadania e que denuncia as mentiras, as 

injustiças, os monopólios, o medo e a violência. 

 
 
Educação pública brasileira no contexto político-social contemporâneo: 

análise e reflexão necessária 
 

Como já enfatizado no início desta discussão, a educação pública no contexto 

político-social contemporâneo está na mira das elites empresariais e do conservadorismo de 

grupos político-religiosos por intermédio de seus intelectuais e parlamentares (Ciavatta, 

2017). A disputa pelo controle do processo pedagógico da escola tem sido alvo dos 

reformadores empresariais6 da educação e o currículo escolar motivo de disputa das classes 

e um processo de seleção cultural e ideológica (Freitas, 2014; Ramos, 2017). Segundo 

Ramos,  
 

O Escola sem Partido é a própria comprovação deste fato. Trata-se de tentar 

imprimir ao currículo escolar sua ideologia a qual, enunciada como neutra é, na 

verdade, totalmente comprometida com a classe dominante, pois impede que os 

interesses dos dominados sejam abordados na escola (2017, p. 82).  

 

Mattos et al. (2017) têm chamado a atenção para o fato de que o movimento ESP, de 

forma reiterada e estereotipada, vem se referindo a Paulo Freire como uma “referência nociva 

a ser ‘varrida’ das escolas” (p. 97). Paulo Freire, em direção contrária à ótica desse 

movimento, ao longo da história da sociedade brasileira, argumentou a favor da existência 

de uma educação como processo de humanização do homem, instrumento que o permite 

ressignificar sua humanidade, transcender e inserir-se em um movimento político-

pedagógico capaz de fomentar o desenvolvimento de um pensamento crítico-reflexivo e 

interveniente no meio social. 

No entanto, as contrarreformas no campo educacional engendradas, sobretudo, no 

governo de Michel Temer, desconsideram, muitas vezes, a realidade das escolas públicas 
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brasileiras, os conhecimentos pedagógicos necessários à educação e visam tornar a escola 

pública um “[...] local de homogeneização de comportamentos, de produção de sujeitos 

adestrados para a produção, construção de trabalhadores” (Bárbara; Cunha; Bicalho, 2017, 

p. 108). 

O que está em questão, portanto, é a desconstrução da concepção do real sentido da 

escola pública como contexto que deve ser perpassado de autonomia, pluralidade de ideias, 

democracia, liberdade e formação de um sujeito crítico e capaz de entender e denunciar os 

abusos políticos, as mentiras e as injustiças que estão, cada vez mais, a ceifar as 

possibilidades da sobrevivência/existência de uma educação/sociedade brasileira digna, 

equânime, justa, solidária e, sobretudo, humana7.  

Com base em Mattos et al. (2017), ouso dizer que a trajetória de educadores, como 

Freire, Anísio Teixeira e Darcy Ribeiro, marcada pela defesa da escola pública e pelo 

compromisso com práticas que valorizam os educandos como sujeitos ativos em seu processo 

formativo, estaria na mira da classe dominante brasileira. 

Na tentativa de atingir o escopo desta discussão, é necessário formular algumas 

indagações: o que é educação? O que é escola? Que escola queremos/precisamos construir? 

Como reinventar a escola?  

Educação é um processo que ocorre em todo o contexto social que forma/contribui para 

o desenvolvimento do homem; insere-o em um processo de transformação individual e 

coletiva, e possibilita a construção de relações circulares de afeto, de partilha de saberes, 

construção do conhecimento8, e de comprometimento com a condição/sobrevivência 

humana. Em outras palavras, a educação é um processo que emana da/para a relação humana, 

o desenvolvimento e emancipação do indivíduo, e, portanto, não compactua com exclusão, 

marginalização e a violência.  

Segundo Libâneo (2013), a educação ocorre no meio social, nos quais os indivíduos 

estão envolvidos de modo necessário e inevitável pelo simples fato de existirem socialmente. 

Na visão de Brandão (2012, p. 59),  
 

A educação é uma experiência socialmente perene e pessoalmente permanente de 

cada um de seus sujeitos: pessoas e povos. Assim sendo, o seu sentido é mais o 

de criar continuamente comunidades aprendentes geradoras de novos saberes e, 

de maneira crescente e sem limites, abertas ao diálogo e à intercomunicação. A 

educação não gera habilidades, ela cria conectividades. 

 

A educação, portanto, deve ser um processo que possibilita o sujeito 

construir/transformar sua identidade, estimula-o a viver experiências pautadas em valores 

democráticos e na luta contínua pelos direitos já conquistados. E, ainda, a educação deve 

levar o homem a intervir nas estruturas sociais, a construir utopias e acreditar na construção 

de outra sociedade possível. Nas palavras de Franco (2017, p. 158): “precisamos voltar a 

acreditar que um novo mundo é possível, onde as práticas de solidariedade e participação 

coletiva sejam as protagonistas de novas relações pedagógicas”.  
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Transpor essa perspectiva para a escola implica reconhecê-la como contexto que existe 

para formar, educar para a liberdade/autonomia de pensamento, pluralidade de ideias, jeitos 

de ser/entender o mundo. Entretanto, é a essa mesma instituição que os fundadores e 

simpatizantes do ESP buscam impor ideias/práticas “[...] supostamente neutras, mas que 

escondem, na verdade, um teor fortemente persecutório, repressor e violento” (Ramos, 2017, 

p. 76). Por isso, precisamos, mais do que nunca, “[...] formar sujeitos conscientes de seu lugar 

no mundo; sujeitos que, no processo educativo aprendem a dar nome e sentido ao mundo; 

jamais sujeitos despersonalizados e objetos à mercê de um processo que lhe é estranho” 

(Franco, 2017, p. 154). 

A escola precisa formar um indivíduo capaz de perseguir uma teimosa esperança, uma 

ação político-pedagógica na direção à preservação e cuidado com a vida. Concordando com 

Giroux (1986), precisamos, por isso, de uma Pedagogia Radical capaz de levar o indivíduo a 

questionar criticamente suas histórias e experiências. A educação pública brasileira, no 

cenário político-social contemporâneo, deve, por isso, conspirar 
 

[...] contra todo o processo em marcha de robotização do humano, de horizontes 

curtos e funcionais, de um individualismo que de forma alarmante torna-se, 

depressa demais, a maior das virtudes, em um mundo em que o “sucesso na vida” 

parece ser tudo o que as melhores escolas prometem e em que um mundo pleno 

de “privê” parece ser o único paraíso pelo qual vale a pena estudar e “vencer na 

vida” (Brandão, 2012, p. 49-50).  

 

Construir uma educação/escola pública brasileira que possibilite ao homem desenvolver 

uma humanização plena não é tarefa simples, mas é possível. Tal educação precisa das 

contribuições da Pedagogia Crítica, da Teoria Crítica e da resistência em educação defendida 

por Giroux (1986). Conforme argumenta Franco (2017, p. 161), “a necessidade da Pedagogia 

crítica se impõe devido às grandes desigualdades sociais que caracterizam a sociedade 

brasileira”. 

Concordando com Franco (2017), a Pedagogia precisa ser a essência das práticas 

pedagógicas, bem como subsidiar processos educativos contínuos de luta e compromisso 

social, de emancipação dos sujeitos, e a reconstrução da escola como contexto onde se 

constroem os pilares de uma prática social democrática e crítica. 

Outras opções poderiam ser apontadas para a defesa de uma educação que promove a 

humanização plena do indivíduo. Entretanto, reitero que a Pedagogia, como ciência da 

educação, contribui para processos formativos essencialmente emancipatórios, 

transformadores e, sobretudo, denunciadores de correntes ideológicas “com indícios claros 

[...] de desagregação social, de produção do ódio às diferenças e de preparação de uma 

atmosfera de perseguição [...]”, assédios, criminalização e esvaziamento do processo 

pedagógico das escolas públicas brasileiras (Frigotto, 2017, p. 17). 

No que segue, discutir e problematizar as contribuições da Pedagogia para a educação 

básica brasileira é o foco da próxima seção.  
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Contribuições (possíveis) da Pedagogia para a educação básica brasileira: 

considerações tempestivas 
 

O que é Pedagogia? O que é o pedagógico da escola básica? O que compete ao processo 

educativo da escola básica? Quais as contribuições (possíveis) da Pedagogia para a educação 

básica brasileira no cenário político-social contemporâneo?  

A Pedagogia e a escola, e, por consequência, o processo educativo escolar, são campos 

indivisíveis quando se trata da construção/defesa de uma educação pública verdadeiramente 

transformadora. Parafraseando Ribas e Ferreira (2014), há sempre a possibilidade da escola, 

articulada à Pedagogia, se reencontrar em seus sentidos como contexto eminentemente 

social, político e pedagógico e superar possíveis dificuldades, desafios, e atingir seu objetivo 

fundamental: possibilitar a produção do conhecimento pelos sujeitos.  

A construção do conhecimento ocorre a partir de práticas dialógicas que instigam o 

indivíduo a buscar, descobrir e vivenciar novas possibilidades de aprendizagem a partir das 

suas necessidades pessoais e sociais. Partilhando do pensamento de Franco (2017), 

possibilitar a construção do conhecimento não significa transmitir informações sem 

vinculação à realidade dos sujeitos. Nem tão pouco pensar os processos de ensino e 

aprendizagem como práticas que visam “[...] controlar e dominar o outro, para dizer ao outro 

como ele deve ser, viver, silenciar e morrer para não incomodar e atrapalhar o grande 

soberano da atualidade: o mercado” (Frigotto, 2017, p. 13).  

A escola deve, portanto, oportunizar aos alunos um processo de ensino capaz de 

problematizar as estruturas de conhecimentos já construídas por eles, impulsionando-os a 

conflitos cognitivos capazes de fomentar o seu desenvolvimento intelectual. Trata-se da 

necessidade de uma escola que caminhe na contramão da regulação dos processos de ensino 

e aprendizagem por meio das avaliações em larga escala, bem como do ideário do ESP, com 

caráter regressivo e conservador para a educação pública brasileira, como têm evidenciado 

os estudos de Freitas (2014); Paro (2011) e Kohan (2017).  

Segundo Carvalho e Aquino (2017), a escola deve, portanto, estar articulada com o 

presente histórico, “por meio do chamamento à produção ativa de arranjos ético-políticos 

insuspeitos quando se trata da conjuntura escolar e de suas potências próprias” (Carvalho; 

Aquino, 2017, p. 585). Dito isso, a Pedagogia contribuirá para a existência de uma escola 

que estabelece vínculo entre o conteúdo a ser ensinado/apreendido e as necessidades reais e 

sociais do aluno.  

Pimenta (2009) e Franco (2017) explicam que a Pedagogia é o campo teórico-prático do 

que ocorre nas práticas educativas. Ao mesmo tempo, também é o pensamento reflexivo-

crítico que reelabora, corrige e orienta o que deveria ocorrer no processo educativo. Por isso, 

da Pedagogia, como ciência teórico-prática da e para a educação, espera-se que contribua 

para a formação de professores que sejam agentes da práxis9 educacional. 
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A Pedagogia, portanto, volta-se essencialmente para a práxis educativa, abarca e 

investiga o fenômeno educativo em seus múltiplos aspectos, conteúdos e métodos, 

procedimentos investigativos, entre outros (Araújo, Rodrigues e Aragão, 2017).  

Lima (2015) explica que a Pedagogia é a área do conhecimento que investiga a realidade 

educacional, os momentos da prática docente, como: planejamento, metodologia e avaliação, 

os quais devem ser definidos conforme a organização da escola e da reflexão sobre questões 

do âmbito social, político e econômico do contexto onde está situada. Ferreira (2017, p. 178) 

corrobora explicitando que a Pedagogia é “uma ciência que permite a percepção 

compreensiva do mundo, dos sujeitos e do trabalho pedagógico, tendo por objeto a educação 

e, portanto, a produção do conhecimento na contemporaneidade”.  

A Pedagogia, desde as entranhas de sua epistemologia, até a educação como processo 

concreto, emerge da e para a condição humana, para a busca por igualdade social, dignidade 

e para o desenvolvimento do homem de modo global. Compreendo, inclusive, que a 

Pedagogia possui gramática própria, clara epistemologia de inclusão, de emancipação do 

homem e de transformação do meio social. 

Como tem enfatizado Franco (2008, 2012, 2017) a pedagogia é a ciência da educação 

que a nossa época está precisando. Sobressai-se, assim, a importância da Pedagogia como e 

instrumento político de formação/emancipação do homem, sobretudo, no contexto político-

social contemporâneo. 

Convém problematizar a dimensão pedagógica da escola. Na concepção de Ferreira 

(2008), o pedagógico é a dinâmica da escola/ educação, por isso é resultante da 

colaboração/contribuição e participação de todos nos diversos espaços e tempos do ambiente 

e da convivência escolar. Ferreira (2008) explica, ainda, que o pedagógico perpassa todo o 

pensar e agir da escola com o intuito de produzir conhecimento, assim como abarca uma 

dimensão individual e coletiva e, em uma perspectiva dialética, elabora-se e acontece 

cotidianamente na escola. Libâneo (2010) também explica que o pedagógico refere-se às 

finalidades do processo educativo, envolve os objetivos sociopolíticos a partir dos quais se 

estabelecem formas organizativas e metodológicas da ação educativa.  

Situo o processo pedagógico da escola básica no contexto desta discussão como sendo, 

antes de tudo, a concretização de práticas críticas e comprometidas com um processo 

educativo dialético, emancipatório e transformador. 

O pedagógico da escola básica é, portanto, a articulação dos mecanismos necessários à 

produção do conhecimento pelos sujeitos que, por consequência, os transformam e os levam 

a intervir na sociedade. Se não ocorre essa transformação, não é verdadeiramente uma 

educação que se constrói a partir da leitura crítica da realidade, assim como não é um 

processo pedagógico que permite ao homem desenvolver-se como sujeito social, histórico, e 

assumir o compromisso com a construção/transformação histórica da sociedade. Como diz 

Libâneo (2010, p. 34), “[...] é o caráter pedagógico que introduz o elemento diferencial nos 

processos educativos que se manifestam em situações históricas e sociais concretas”. 

Cabe à Pedagogia, entre outras incumbências, assegurar o caráter político-pedagógico 

do processo educativo, posto que “a retirada do pedagógico na estruturação de práticas 
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educativas é um caminho aberto para organização de práticas tecnicistas, despersonalizadas, 

mecânicas, despossuídas de sentido” (Franco, 2017, p. 162).  

Concordando com Afonso (2012), precisamos defender uma escola básica democrática 

e com parâmetros de qualidade científica e pedagógica. Acrescento às ideias do autor a 

necessidade de um processo pedagógico/educativo que leve em conta as fases do 

desenvolvimento do educando, a formação da sua personalidade e ofereça-lhe uma 

experiência formativo-pedagógica coerente com sua idade, estágio de desenvolvimento, com 

suas necessidades, anseios e expectativas.  

Não é demais realçar que o processo educativo essencialmente pedagógico exige, mais 

que em qualquer outro tempo, a compreensão de que a transformação do homem vai além de 

uma prática mecanizada, burocratizada, vazia de sentido político, de autonomia e 

excessivamente avaliada e tomada por seus produtos finais10. Isso faz sentido considerando 

que: 
 

[...] a escola (como forma pedagógica) refere-se a uma associação de pessoas e 

coisas dispostas como uma forma de lidar com, prestar atenção a, cuidar de 

alguma coisa – para obter e estar em sua companhia – na qual este cuidado envolve 

estruturalmente uma exposição (Masschelein; Simons, 2016, p. 292). 

 

Precisamos, por isso, de uma escola que concretize um processo educativo contrário às 

questões políticas, sociais e econômicas emergidas das pressões da agenda neoliberal e 

neoconservadora que têm influenciado as opções político-educativas dos governos nacionais. 

Precisamos de uma escola que suplante todo e qualquer comportamento de xenofobia, 

homofobia, violência de gênero, entre outros. Essa escola e processo educativo/pedagógico 

exigem, entre outros sujeitos, professores e gestores que sejam agentes de transformação e 

que construam uma educação capaz de promover o diálogo entre culturas e a emancipação 

do homem.  

Entretanto, quando o processo pedagógico da escola básica é gerido em uma perspectiva 

de controle, burocratização, com foco notadamente no produto final, como ocorre geralmente 

nas escolas brasileiras, a Pedagogia não encontra espaço e, portanto, o seu caráter 

essencialmente político perde seu significado. O sentido/a essência do pedagógico da escola 

está exatamente na oportunidade de criar as condições teóricas e práticas para a existência de 

um processo educativo emancipatório.  

A efetivação da qualidade da educação pública exige, entre outros elementos, um 

processo educativo que não se paute na perspectiva de mera transmissão de informações, 

mas, como explica Candau (2016), na busca por caminhos que promovam processos de 

ensino e aprendizagem mais significativos, produtores de criatividade e construção de 

sujeitos de direito de modo global.  

A defesa, neste texto, por processos de ensino e aprendizagem mais significativos é 

visando a combater a prática e ótica do ensino como meio/forma de preparação para testes 

padronizados, uniformizados, onde “[...] tudo parece contribuir para construir algo que seja 
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‘igual’, isto é, o mesmo para todos os alunos e alunas. Nesta perspectiva, [...], as diferenças 

são invisibilizadas, negadas e silenciadas” (Candau, 2016, p. 303). 

A escola precisa, portanto, pautar-se na Pedagogia visando construir um processo 

educativo capaz de educar “[...] as crianças e jovens no contra lógica do mercado ou das 

‘malvadezas do mercado’” (Franco, 2017, p. 170). Bem como visando a desenvolver um 

trabalho pedagógico livre de coações postas pelas políticas das avaliações externas, entre 

outros mecanismos, que estão a implantar, na maioria das vezes, a padronização do processo 

educativo/pedagógico das escolas básicas, como tem evidenciado os estudos de Araújo, 

Rodrigues e Aragão, (2017). Entretanto, é preciso coragem e convicção, bem como um 

processo educativo/pedagógico reflexivo sobre todas as ações da escola, com vistas à 

produção de transformações nas práticas cotidianas.  

 
 
Algumas ideias finais 
 

Reafirmo a defesa por uma escola pública brasileira como território pedagógico, com 

identidade e autonomia, que acolhe, promove e fortalece relações novas, abre espaços 

alternativos de protagonismo político transformador, construção de utopias. Por isso, sempre 

foi e sempre será necessário unir forças, juntar-se na mesma luta/sonho contínuo por uma 

educação não apenas para todos os brasileiros, mas com todos, independentemente da classe 

social/condições de vida, raça, orientação sexual/gênero, capacidade e desempenho 

intelectual, assim como por uma escola carregada de sentido pedagógico.  

Uma escola carregada de sentido pedagógico exige profissionais inquietos, atentos ao 

contexto social e ao de seus alunos, conscientes de seus limites, colaborativos e capazes de 

construir/gerir um trabalho em equipe. Essa escola reclama, portanto, profissionais que 

estimulem a curiosidade epistemológica de seus alunos e a sua própria, promovam cidadania, 

ampliem horizontes culturais e sociais, compartilhem/mobilizem saberes e valores, visando 

à construção de uma sociedade justa e democrática.  

Nesta perspectiva, a Pedagogia contribuirá para a existência de uma escola crítica que 

assuma o “[...] papel de ‘abrir os olhos’ da classe dominada para que esta tome consciência 

de sua dominação e lute para a transformação social”. Assim, a Pedagogia estará a “[...] 

serviço da humanização do homem, isso significa estar ao lado de sua emancipação, de sua 

libertação” (Franco, 2012, p. 92). 

A Pedagogia, assim, contribuirá para a existência de uma escola que estabelece/busca 

novos modos de organização do trabalho educativo, promove e fomenta o inter-

relacionamento abalizado em novas bases valorativas, como a tolerância, a ética, a liberdade 

de expressão e o compromisso com a construção/permanência da convivência social. A 

Pedagogia possibilitará, portanto, à escola referenciar-se como um ambiente singular, 

constituído por processos coletivos de aprendizagem, crescimento humano pessoal e 

profissional, liderança e responsabilidades compartilhadas.  

Em linhas conclusivas, sublinho a importância da esperança que alimenta a utopia, a 

mudança e a transformação possível, gera união e faz a força brotar para a necessária 
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resistência organizada, consciente e crítica a favor de uma educação que, de fato, favorece a 

vida. 
 

 

Notas 

 

 
1. A esse respeito, ver, sobretudo: Reis, Campos e Flores, (2017); Frigotto (2017). 
2. Movimento “Escola Sem Partido”, organizado pela sociedade civil, e cujas ideias foram condensadas no Projeto de Lei 

do Senado, n.º 193 de 2016 (PL 193), de autoria do Senador Magno Malta, intitulado de “Escola sem Partido”. A 

tramitação do dito Projeto de Lei encontra-se encerrada a pedido do próprio autor. No que segue, visando a tornar a 

leitura fluída e agradável, optei pela sigla “ESP” para fazer referência a esse “projeto” de lei “Escola Sem Partido”. Para 

mais informações sobre o ESP, ver: < https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/125666 >. Acesso 

em: 30 maio 2018. 

3. Chamo à atenção para a publicação do MEC a respeito da autorização, pelo Senado Federal, de um empréstimo de US$ 

250 milhões, junto ao Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (Bird), Banco Mundial, para a 

implementação do “Novo” Ensino Médio nos Estados e Distrito Federal. Que será isto senão um reforço da educação 

pública brasileira sob o controle dos empresários e banqueiros, por meio do negócio (privatização do ensino)? 

Disponível em: < http://portal.mec.gov.br/component/content/article?id=63011 >. Acesso em: 20 maio 2018. 
4. Ver, dentre outros: Gonçalves (2017); Frigotto (2017); Araújo, Rodrigues e Aragão (2017). 

5. O uso do (s) vocábulo (s) indivíduo/sujeito/homem é feito no presente trabalho visando englobar todos os seres 

humanos, em uma perspectiva de representatividade do gênero masculino e feminino. 

6. Segundo Freitas (2014, p. 1109), “Corporate reformers – assim são chamados os reformadores empresariais da 

educação nos Estados Unidos, em termo criado pela pesquisadora americana Diane Ravitch (2011). Ele reflete uma 

coalizão entre políticos, mídia, empresários, empresas educacionais, institutos e fundações privadas e pesquisadores 

alinhados com a ideia de que o mercado e o modo de organizar a iniciativa privada é uma proposta mais adequada para 

‘consertar’ a educação americana, do que as propostas feitas pelos educadores profissionais”. 

7. Por exemplo, a Proposta de Emenda Constitucional (PEC 55) dos gastos públicos que, como dizem Rossi e Dweck 

(2016), não trará crescimento econômico e vai reduzir substancialmente os gastos com saúde e educação. 

8. A partir das ideias de Brandão (2012), entendo a produção do conhecimento como um meio de também, e 

principalmente, produzir respostas às verdadeiras necessidades humanas. 

9. Entendo práxis como um agir pedagógico criativo e transformador e, portanto, superior a uma prática imitativa, 

repetitiva ou mecânica (Ferreira, 2017; Araújo, 2018). 

10. Utilizo os termos burocratização e mecanização para sublinhar a fragmentação; a artificialização e mecanização, muitas 

vezes, dos processos de ensino e aprendizagem na educação básica em detrimento das avaliações externas. A esse 

respeito, ver: Paro (2011); Araújo, Ribeiro e Cruz (2018). 
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