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Introdução 

 O presente texto tem por objetivo básico socializar o processo, em curso, de 

implementação de uma política educacional contra hegemônica na Rede Pública 

Municipal de Limeira-SP, cidade localizada no centro-leste do Estado de São Paulo, 

tendo como fundamento teórico e prático a Pedagogia Histórico Crítica (PHC). Deixei a 

Secretaria Municipal da Educação no final de janeiro de 2015 e, por isso, trata-se de 

expor um processo não só ainda em curso, mas de muita brevidade (desde janeiro de 

2013) e que ainda está ocorrendo, sob a gestão da atual Secretária Municipal, a Profa. 

Adriana Ijano Mota, uma Dirigente Municipal da Educação que assumiu com a 

promessa de continuidade do projeto e que, até o momento, navegando contra a maré, 

manteve as diretrizes gerais que introduzi e a equipe e o conteúdo da formação dos 

educadores da rede municipal.  

 A curta duração (e a pequena densidade de reformulações) na implementação da 

PHC em Limeira, limita, por um lado, uma análise mais profunda; por outro lado, não é 

fácil essa análise, pois o sistematizador desse processo é, ao mesmo tempo, parte 

integrante dele, colocando o desafio de construir uma análise objetiva, estando imerso 

na subjetividade (que é certamente objetiva) que as opções e paixões políticas se nos 

colocam
3
. 
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 Feita essas explicações introdutórias, este meu texto está organizado em cinco 

partes e que considero mais relevantes de minha experiência como Dirigente Municipal 

de Educação, quais sejam: 1. introduzir as questões que então me desafiavam; 2. 

Rememorar o papel do Estado sob o capitalismo; 3. adentrar às dificuldades, buscando 

abordar os maiores entraves e empecilhos enfrentados; 4. refletir sobre as pré-

condições necessárias e a implementação como processo, onde discorro sobre os 

principais aspectos do processo de implementação de minha proposta de política 

educacional para o município de Limeira – SP.  

 

1. Questões que desafiam 

 Estando então na condição de Dirigente Municipal de Educação (Secretário), 

muitas inquietudes e uma infinidade de questões, teóricas e práticas, me chegavam pelos 

educadores da rede, sendo que a questão mais insistentemente feita era: por que assumir 

a Pedagogia Histórico-Crítica como teoria pedagógica, na contramão das tendências 

nacionalmente hegemônicas?  

 Para responder esse questionamento mais geral, ancorei minhas explicações em 

três eixos argumentativos: histórico, educacional e pedagógico. Desde um ponto de 

vista histórico, foquei minhas análises na profunda crise estrutural do modo de 

produção capitalista e que, no meu entendimento, fundado nos clássicos do marxismo, 

desde o final do século XIX abriu uma longa transição para um novo e mais 

desenvolvido modo de produção, com um caráter social e coletivo, base de um novo 

ciclo civilizatório para a humanidade.  

 De um ponto de vista educacional, concordando com Saviani (2013), venho 

explicitando que foi o processo de transformação da sociedade burguesa, exigindo 

ampla formação letrada da população trabalhadora, que levou a escola a 

institucionalizar-se como uma organização social fundamental para a formação das 

novas gerações e, apesar dos clássicos liberais recomendarem o atendimento privado e 

pago pelos serviços escolares, as pressões sociais da massa proletarizada, no bojo das 

contradições da sociedade capitalista como sociedade de classes antagônicas, acabaram 

resultando na formação de sistemas nacionais de educação, com financiamento e 



controle estatal de um serviço inicialmente entendido como direito da população (e 

muito recente o entendimento de que se trata de prestação de serviço), daí a 

reivindicação por uma “educação pública, gratuita, laica e de qualidade”, surgida ainda 

como bandeira na Revolução Francesa e nas revoluções que marcaram o século 

seguinte.  

 O terceiro eixo situa-se no plano propriamente pedagógico, pois é  indubitável 

que, acompanhando a crise estrutural do modo de produção capitalista, há uma profunda 

crise das pedagogias burguesas e que resultam numa escola que cumpre precariamente 

seu papel de inculcador ideológico, disciplinadora e transmissora dos fundamentos da 

cultura letrada (leitura e da escrita) e de qualificação para o trabalho, pois passou a ter 

em si um papel econômico – o de possibilitar lucratividade ao capital monopólico, com 

a crescente mercadorização da educação. Essa situação é visível pelo contraste entre a 

escola estatal e a privada: as empresas educacionais funcionam como fábricas de 

diploma, com uma estrutura espetacular e foco na forma; a escola estatal, por outro 

lado, vem sendo marcada pela precarização da infraestrutura, das condições de vida e de 

trabalho dos educadores e da qualidade do processo formativo. É exatamente essa 

situação da escola estatal que tem exigido uma teoria pedagógica propositiva que 

possibilite aos alunos o domínio dos saberes historicamente produzidos pela 

humanidade e sua aplicação prática no trabalho, entendido como atividade fundamental 

de prover os meios necessários à produção da vida pelo homem. Essa educação, 

fundada numa concepção crítica e revolucionária, deve ser integral, no duplo sentido de 

voltar-se à formação integral (omnilateral) do homem e, por outro lado, deve se dar em 

tempo integral, possibilitando a articulação entre ensino, arte e educação física e 

trabalho. 

 Essas reflexões não surgiram em minha cabeça milagrosamente, mas fazem 

parte do esforço coletivo em delinear a Pedagogia Histórico-Crítica, o que vem sendo 

feito por um conjunto de intelectuais e educadores. Gostaria de registrar que esse 

esforço coletivo tem sido alavancado, amadurecido e, ao mesmo tempo, disponibilizado 

em vídeo através da realização dos eventos centrados sobre essa concepção pedagógica 

e, também, ao longo de quatro disciplinas sobre a PHC no Programa de Pós-Graduação 



em Educação da Unicamp, desde 2010.
4
Uma síntese lapidar do conjunto das questões 

envolvendo a Pedagogia Histórico Crítica foi gravada por Dermeval Saviani na última 

aula de outra disciplina ministrada via EaD, e focada nas “Pedagogias Marxistas”, no 2º. 

Semestre de 2010.
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 No 2º. Semestre de 2015 foi ministrada coletivamente uma nova 

disciplina centrada na Pedagogia Histórico-Crítica e a Educação Pública, aberta a 

grupos de participantes através da sala de Vídeo Conferência da Faculdade de Educação 

da Unicamp.  

 

2. Estado como instrumento a serviço da burguesia 

 Vou começar pelo que eu já tinha conhecimento, não só teórico, mas como 

aprendizagem de um velho militante de esquerda e há décadas um assumido e 

carimbado marxista. Diz respeito à preparação para uma batalha que é assumir a 

implementação prática de um projeto político educacional contra hegemônico, 

entendendo que, apesar do aguçamento das contradições nestes tempos de transição, as 

forças hegemônicas visam a manutenção das condições de acumulação e reprodução do 

capital.  

 A hegemonia econômica, política e social, numa sociedade de classes, ainda está 

com a classe burguesa, com arranjos diversos e particularizados de suas diversas frações 

de classe (agrária, industrial e comercial, sob hegemonia da burguesia financeira) e que, 

para manter sua dominância se articula com a classe média e, inclusive, com diferentes 

frações da classe trabalhadora. A burguesia (e eu costumo brincar que ela tem 

identidade, com CIC e RG, pois é empiricamente reconhecível, mesmo que acumulando 

suas riquezas pela propriedade de ações, meros papéis, que continuam garantindo a 

determinação sobre a propriedade privada dos meios de produção, bem como o controle 

sobre a organização e o processo produtivo) sabe muito bem a importância da educação 

e dos meios de comunicação social e, por isso, desde que se consolidou no poder do 
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Estado Nação Moderno, criou os mecanismos necessários ao controle desses poderosos 

instrumentos ideológicos.  

 O que estou querendo dizer é que apesar do Estado ser teoricamente definido 

como uma “entidade” que está acima de tudo e de todos para regular os interesses 

públicos (de todos) em relação aos privados (particulares)
6
, essa definição não passa de 

instrumentação ideológica da filosofia liberal de Estado, atribuindo um poder ao Estado 

sobre os indivíduos e sobre as classes. Meu entendimento sobre o assunto é o do 

marxismo clássico, no qual as relações jurídicas e as mais diversas formas do Estado 

não podem ser compreendidas em si mesmas, nem das ideias que os homens constroem 

sobre o Direito e sobre o Estado, mas pelo contrário precisam ser entendidas com base 

nas relações materiais de vida dos homens
7
. Disso decorre meu entendimento de que o 

Estado não é uma entidade independente, mas uma forma de organização política que 

emerge, como uma estrutura e suas organizações, sobre uma base determinada e em 

condições particulares. Com a consolidação do modo de produção capitalista, o Estado 

moderno, bem como o poder de estado, não passa de um comitê para gerir os interesses 

e os negócios de toda a classe burguesa
8
.  

 Penso que é extremamente lúcida, teoricamente consequente e empiricamente 

pesquisável o entendimento de Louis Althusser sobre o Estado moderno, principalmente 

em sua obra Ideologia e Aparelhos Ideológicos de Estado. Partindo da clássica teoria 

marxista do Estado como organização política de defesa dos negócios dos capitalistas, 

Althusser concebe o Estado pelo exercício do poder, através dos Aparelhos de Estado 

que ele aglutina segundo suas funções: os Aparelhos Repressivos (ARE) e os Aparelhos 

Ideológicos de Estado (AIE). Os AREs compreendem o governo, a administração, o 

exército, a polícia, os tribunais, a prisões, etc. e é repressivo porque funciona através da 

violência (física ou não), notadamente em situações limite. Os AIEs funcionam 

predominantemente pela IDEOLOGIA, unificada e “hegemonizada” pela ideologia da 

classe dominante. Para Althusser, nenhuma classe pode deter, de modo longevo, o 
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poder de Estado sem exercer sua hegemonia sobre e nos Aparelhos Repressivos e 

Ideológicos de Estado, simultaneamente.  

 Entre os AIEs, para o autor, a escola é o que melhor desempenha seu papel, pois 

é a que historicamente educa as crianças de todas as classes sociais desde seus primeiros 

estágios de vida, nelas inculcando a ideologia dominante (na forma de valores, normas e 

disciplina), bem como os saberes contidos na ideologia dominante (a língua, a literatura, 

a matemática, a filosofia, a ciência, a história). Nenhum outro Aparelho Ideológico de 

Estado exerce seu poder por tanto tempo sobre os indivíduos da sociedade, exatamente 

os anos em que o indivíduo é mais suscetível à aprendizagem, ficando a maior parte do 

tempo espremido entre a família e a escola. Além disso, atento ao que acontecia na 

França, bem sabia que são raros os professores que se posicionam contra a ideologia 

dominante, contra o sistema e contra as práticas que os aprisionam. Aliás, a maioria 

nem sequer suspeita que seu trabalho, no qual os professores põem todo o seu empenho 

e engenhosidade em exercê-lo, é um instrumento fundamental para manter e alimentar a 

representação ideológica dominante na escola. 

 Ainda que as análises educacionais decorrentes do marxismo estruturalista de 

Althusser tenham geralmente enfatizado a reprodução do sistema através dos Aparelhos 

de Estado, penso que esse clássico tinha perfeito entendimento da estrutura de classes e, 

consequentemente, que todas as formas de organização da sociedade burguesa são 

também espaços e lugar da luta de classes, pois é patente que a resistência das classes 

exploradas penetram em toda a estrutura e organização societária, encontrando nos AIEs 

formas e mecanismos de se expressar. 

 POR ISSO, NÃO HÁ ESPAÇO PARA INGENUIDADES: estamos sob o 

Estado Burguês, em plena política econômica NeoLiberal. É essa situação que 

também encontramos no Brasil, sob a dominância de um capitalismo neoliberal que 

domina a política nacional desde os tempos de Collor de Mello.  

  Com a neoliberalização houve forte estímulo à iniciativa privada, com 

minimalização do Estado no atendimento social, mas um Estado máximo para o socorro 

ao capital. Com essa nova investida liberal, houve a ampliação da iniciativa particular 

em vários campos, entre os quais a saúde e educação e, ainda, com a ampliação de 

vários mecanismos de repasse de recursos públicos para a iniciativa privada. Mas não 



houve apenas redução do Estado, com ampliação do mercado, mas também foram 

acionados vários mecanismos para propiciar o crescimento dos negócios educacionais 

privados que se ampliaram significativamente, num verdadeiro salto de 

MERCADORIZAÇÃO e internacionalização dos negócios educacionais. Essa situação 

já penetrou fundo no sistema educacional, por um lado pelos confusos limites entre 

ESTATAL e PRIVADO, deliberadamente entremeados, através de ações e programas 

governamentais; por outro lado, porque havia uma demanda educacional carente de 

atendimento, em todos os níveis educacionais, da creche à Universidade, e que o 

estabelecimento de metas de universalização da educação abriam ao atendimento.  

 

3. Dificuldades enfrentadas 

 Talvez fosse melhor deixar este assunto para o final, mas pensei em colocar este 

item neste momento, pois eu nem imaginava em minhas incursões teóricas pela política 

educacional, o tamanho e a dimensão dos entraves que teria que enfrentar. Estando 

como dirigente municipal da educação tive que baixar das nuvens para a terra, tendo 

que colocar os pés no chão, tendo até hoje algumas ações judiciais em andamento.  

 É muito difícil, sob o modo de produção capitalista, promover uma 

transformação da educação, numa perspectiva revolucionária e que visa formar sujeitos 

da história, agentes de transformação da realidade social. Isso decorre do entendimento 

já delineado do Estado burguês, como um instrumento a serviço da classe dominante 

que se metamorfoseia, sem eliminar as contradições, para continuar a dominância 

burguesa, acionando as clássicas e conhecidas ferramentas de controle social, a saber: 

Financeiras: alocação de recursos insuficientes e, via de regra, em parte usado para 

outras finalidades, aparentemente educacionais. Políticas: inerentemente ao próprio 

jogo eleitoral, o controle da burguesia sobre as diferentes esferas do Estado é 

escamoteado através do jogo articulado de poderes aparentemente diferenciados - o 

Executivo, o Legislativo e o Judiciário – mas que, de fato, não passam de faces 

diferenciadas do Estado burguês e que acabam servindo as Elites conservadoras 

regionais e locais e que geralmente também controlam os meios e a imprensa regional e 

local. Administrativas: a administração pública é burocrática, emperrada, pouco 



transparente e engessada, e não foi organizada para funcionar a serviço da maioria da 

população, mas para justificar a existência da própria máquina burocrática.  

 Entendo que não há educação em geral, no abstrato, pois sempre é preciso 

colocar a educação em seu contexto, assunto que tratei em minha tese de livre-docência 

(Lombardi, 2011). Essa é uma problemática que exigiria longa exposição, mas penso 

que se pode retomar a leitura de outros textos em que discuto a questão (Lombardi 

2009, 2010 e abr2011), perfilando-me às análises desenvolvidas por Saviani e Duarte 

em seus vários escritos (SAVIANI 2009 e 2013) e Duarte (2011). Sinteticamente o que 

estou afirmando é que não faz o menor sentido analisar abstrata e ahistoricamente a 

educação, posto que é uma dimensão da vida dos homens que, como qualquer outro 

aspecto, se transforma historicamente, acompanhando e articulando-se às 

transformações do modo como os homens produzem a sua existência. A educação (e 

nela todo o aparato escolar) não pode ser entendida como uma dimensão estanque e 

separada da vida social. Como qualquer outro aspecto e dimensão da sociedade, a 

educação está profundamente inserida no contexto em que surge e se desenvolve, 

também vivenciando e expressando os movimentos contraditórios que emergem do 

processo das lutas entre classes e frações de classe. Não basta, por isso, entender as 

determinações mais gerais que acompanham a educação do modo capitalista de 

produção, pois é preciso emergir em sua realização particular, entendendo as 

peculiaridades da educação sob o capitalismo no Brasil, na região sudeste brasileiro e 

das localidades onde acontece. 

 Além de entender, portanto, a dimensão mais geral da educação, também foi 

preciso realizar um diagnóstico da rede municipal de educação de Limeira, em termos 

de sua organização, da política educacional, da infraestrutura física, da rede escolar, dos 

recursos humanos disponíveis e, enfim, da qualidade da educação municipal. Merece 

destaque que, em linhas gerais, a Secretaria Municipal da Educação ainda não tinha um 

projeto próprio de educação, mas adotou a concepção pedagógica que fundamenta a 

política educacional nacional e a política educacional no Estado de São Paulo (SEE), 

apesar das nuances e características próprias, ambas baseiam-se numa concepção 

pedagógica eclética, fundada no construtivismo e variantes das pedagogias do aprender-

a-aprender. No plano estadual, essa concepção foi sendo introduzida através da 

implementação de diferentes programas, como: Letra e Vida e Ler e Escrever; 



nacionalmente por programas tipo Pacto pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC), do 

Ministério da Educação e Cultura (MEC).  

 Como se sabe, o foco desses programas é o primeiro ciclo do processo de 

aprendizagem, notadamente o primeiro, o segundo e o terceiro anos do Ensino 

Fundamental, centrando-se em Língua Portuguesa e em Matemática. A exemplo de 

outros municípios, a concepção educacional dominante no município se ancorava em 

um domínio precário, ou de um eclético senso comum, feito a partir da difusão da 

Teoria Construtivista de Jean Piaget e dos estudos e pesquisas de Emília Ferreiro (2001) 

e Ana Teberosky(1989, 1994) e publicados numa obra - Psicogênese da Língua Escrita 

(Ferreiro e Teberosky, 1999) - que é referência para os adeptos dessa abordagem 

educacional. 

 O foco adotado não foi de impor uma perspectiva pedagógica diferenciada e 

antagônica à perspectiva subjetivista e idealismo do construtivismo, mas de realizar o 

referido diagnóstico e identificação dos principais estrangulamentos da rede municipal 

para introduzir um rápido e amplo fórum coletivo de discussão, no período de transição 

da administração municipal, de outubro a dezembro de 2012, e ao longo do primeiro 

semestre de 2013. Os desafios identificados no diagnóstico realizado em Limeira-SP 

levaram à adoção de quatro grandes núcleos de ação: o primeiro foi de promover uma 

reorganização administrativa da Secretaria Municipal de Educação; o segundo foi de 

elaborar Diretrizes Pedagógicas claras e objetivas para as Unidades Escolares; o 

terceiro foi de promover a reorganização do trabalho pedagógico-administrativo nas 

Unidades Escolares; o quarto foi de promover um amplo processo de formação 

continuada de gestores e professores da rede municipal. Essa mudança de direção, ainda 

em curso e muito embrionariamente, está fundamentada nos pressupostos da Pedagogia 

Histórico-crítica. 

 Parece simples e quase óbvio o arrolamento desses quatro eixos de ação na 

Secretaria Municipal de Educação (SME), entretanto as dificuldades principais 

decorriam dos objetivos fundamentais que a educação foi assumindo nas últimas 

décadas e que foram tornando a educação um serviço, uma mercadoria como qualquer 

outra e que todos os cidadãos, transformados em clientes, podem optar para a 

escolarização de seus filhos e que, basicamente, se adequam às condições sócio-



econômicas da fração de classe a que pertence. Em outras palavras, mesmo se tratando 

de administrar uma rede educacional estatal e que queríamos transformar em pública, a 

mercadorização da educação praticamente hegemoniza a construção, a manutenção e o 

funcionamento das escolas que, no caso de Limeira, abrangia a educação infantil e o 

ensino fundamental das séries iniciais.  

 Em contraposição ao processo de mercadorização da educação, em plena 

implementação em âmbito federal, estadual e municipal, buscamos resgatar as históricas 

bandeiras da educação como um direito social inalienável, plenamente consagrado na 

Carta Constitucional brasileira: todos os homens têm direito a uma EDUCAÇÃO 

PÚBLICA, GRATUITA, LAICA E DE QUALIDADE.  

 Incansavelmente repeti e tenho repetido essa bandeira, não deixando de 

completar que, na perspectiva de alicerçar as lutas em prol da construção de novas 

relações societárias, de um novo modo dos homens produzirem sua existência, 

precisamos que se tenha uma EDUCAÇÃO ÚNICA PARA TODOS, ministrada em 

uma escola integral e em tempo integral. Uma escola que seja formativa de todas as 

dimensões do educando, na perspectiva de uma educação omnilateral que, centrada no 

acesso de todos aos saberes historicamente construídos pela humanidade, possibilite 

acesso à leitura e à escrita, à filosofia, às ciências, às artes, à cultura e cuidados 

corporais e enfim ao trabalho. A unidade entre ensino, cultura corporal e espiritual e 

trabalho não pode ser deixada de lado.  

 Penso que é nessa luta que nós, educadores, estamos metidos, como 

trabalhadores da educação comprometidos com uma educação integral aos educandos, 

quer estejamos ocupando um cargo auxiliar, técnico, docente, supervisor, de formador, 

de diretor ou de dirigente. E é nessa direção que tenho defendido de modo positivo o 

papel transformador da educação e a centralidade da escola como espaço fundamental 

de formação das novas e revolucionárias gerações. Por isso, sempre que questionado - é 

possível assumir um COMPROMISSO em construir uma ESCOLA PÚBLICA, 

GRATUITA E COMPETENTE? – tenho respondido e defendido que SIM! 

 Para começar a pensar nas possibilidades de uma escola comprometida com a 

transformação, é preciso que seu foco seja colocado numa sólida FORMAÇÃO DE 

SUJEITOS CRÍTICOS, TRANSFORMADORES E REVOLUCIONÁRIOS! 



 Nessa direção, não se pode ter dúvidas quanto ao papel da educação escolar: é o 

de formar novos homens para uma nova sociedade! 

 

4. AS PRÉCONDIÇÕES E A IMPLEMENTAÇÃO COMO PROCESSO 

 Como buscamos elaborar e implementar um projeto educacional numa rede que 

ainda está em processo de constituir-se em sistema, sob as condições em que opera a 

educação numa formação social capitalista, com as referidas funções da escola numa 

sociedade de classes e profundamente desigual, a primeira pré-condição foi explicitar 

claramente que eu assumia a Secretaria e que era partidário, como de conhecimento 

público, de uma concepção de política contra-hegemônica e transformadora, na qual a 

educação tinha uma opção pela formação dos filhos dos trabalhadores, entendendo que 

a escola tinha um papel fundamental de possibilitar aos trabalhadores o acesso aos 

saberes filosóficos, científicos, artísticos, tecnológicos produzidos historicamente pela 

humanidade e que, sob a dominância da burguesia, era de acesso e controle exclusivo 

por essa classe; face a isso, outra pré-condição é a elaboração e posterior ampla 

socialização de projeto educacional compatível com a realidade local, mas sem perder 

de perspectiva que a relação entre o particular (as características da realidade municipal) 

e o universal (as características fundamentais do modo de produção capitalista e sua 

realização na formação social brasileira); essas pré-condições impunham, como 

condição fundamental, a construção da necessária hegemonia política, a partir da qual 

sejam definidas as prioridades, os programas, as ações, os prazos e os recursos 

necessários.   

 Sem que ocorra a adesão e a plena participação da maioria dos gestores e 

educadores da rede, dificilmente é possível levar à frente qualquer projeto ou programa 

educacional.  

 A situação que encontrei na rede municipal de educação em Limeira não é 

diferente daquela encontrada em outras esferas da educação pública: problemas de 

infraestrutura física e material em quase todos os equipamentos e prédios públicos de 

funcionamento da educação; precária e aligeirada formação nas diferentes categorias de 

trabalhadores da educação (dos serventes aos gestores, passando pelos professores); 

acelerada precarização das condições e do próprio trabalho das diferentes categorias de 

trabalhadores da educação; inexistência ou precária formatação da legislação e 

administração de quadros e salários; baixos salários e, como resultado desse quadro, 

generalizada insatisfação expressa em pouca adesão aos projetos e programas, mesmo 

os oficiais, e elevada taxa de absenteísmo entre os servidores da SME. 

 Especificamente em Limeira ainda era pesada e presente a herança da 

administração municipal anterior e que foi cassada por suposto envolvimento em ilícios, 



com desvio de dinheiro público para enriquecimento pessoal, amplamente divulgados 

pela mídia nacional, pesando a situação dos escândalos terem sido descobertos no 

âmbito da Secretaria Municipal de Educação, a começar pelo desvio de recursos da 

merenda escolar, na compra de sistema apostilado, etc. 

 O comentário geral era de que os trabalhadores da educação “estavam caídos”, 

insatisfeitos e com “moral baixa”. Eram impressões e avaliações que se faziam dentro e 

fora da rede municipal. Após as primeiras consultas para assumir o cargo de dirigente 

municipal, busquei realizar as primeiras reuniões com os educadores reunidos em torno 

dos movimentos, sindicatos e partidos vitoriosos, e o que encontrei foi uma grande 

vontade por mudar os rumos da educação pública municipal em Limeira. Havia 

inclusive um grupo de educadores que já vinha se reunindo para estudar as diferentes 

teorias pedagógicas, na busca por uma pedagogia comprometida com uma educação 

pública de qualidade.  As obras referenciais de Dermeval Saviani já vinham sendo 

estudadas, sendo citadas nas várias reuniões realizadas, como por exemplo: de 

Dermeval SAVIANI vários educadores referenciavam Escola e Democracia (2009); 

Pedagogia Histórico-Crítica: primeiras aproximações (2011) e Pedagogia histórico-

crítica: 30 anos (MARSIGLIA, 2011).  

 Depois de assumir a Secretaria, foi hora de conhecer a realidade da educação 

municipal (em seu contexto), buscando me apropriar e analisar os dados quantitativos e 

qualitativos disponíveis e que organizei para expor de modo sistemático no “Encontro 

Municipal de Educação de Limeira, realizado no primeiro dia de inicio dos trabalhos em 

2013, no dia 1º. de fevereiro desse ano. Tão logo ficou definida a minha escolha como 

Secretário, iniciei a realização de reuniões periódicas, semanais com as chefias e 

diretorias da Secretaria e mensais com os gestores das escolas municipais, buscando ao 

mesmo tempo ampliar a participação do conjunto de trabalhadores da educação da rede. 

Foi o momento de coletivamente iniciar o delineamento das principais diretrizes do 

Projeto Educacional para o município e das demais metas e focos de ação. A exposição 

que segue é sintética, apenas apontando as grandes metas e as principais ações 

desencadeadas. 

1o. META: a elaboração do projeto educacional: A primeira tarefa é construir e, 

depois, socializar amplamente o PROJETO EDUCACIONAL. A construção deve 

objetivar a formação dos educadores da rede, ao mesmo tempo em que cria a necessária 

hegemonia para o encaminhamento das ações e decisões, como segue: 1a. AÇÃO: 

instaurar um processo coletivo, tirando do “privado” as decisões e encaminhamentos; 

2a. Construir o projeto pedagógico, FUNDADO NA PHC, e socializá-lo na rede; 3a. 

instaurar processos coletivos de discussão; 4ª. Eliminar a “política do chapéu”, do 

favorecimento e da corrupção; 4ª. Eliminar “política do chapéu”, do favorecimento, da 

corrupção. 

 A linha mestra do PROJETO EDUCACIONAL, construído para a Educação 

Municipal de Limeira, decorrência das lutas históricas dos educadores brasileiros, foi 



delineado em várias reuniões que ocorreram entre outubro de 2012, após a vitória 

eleitoral da coligação que elegeu o Prefeito Paulo Hadich ao executivo municipal, ao 

início do ano letivo de 2013, quando da realização do Encontro Municipal de Educação 

de Limeira, no qual fiz uma exposição iniciando pela situação da educação no 

município, recorrendo aos dados resultantes dos estudos preliminares realizados; em 

seguida, tracei os 3 eixos básicos do Projeto Educacional:1º. Eixo: Ampliação 

quantitativa de vagas na rede, visando universalizar o acesso e a permanência na 

educação municipal até 2022, da creche ao primeiro ciclo do ensino fundamental; 2º. 

Eixo: Foco na qualidade, não apenas objetivando melhorar os indicadores de qualidade 

da educação pública municipal, mas de centrar o processo educacional no domínio dos 

conteúdos, possibilitando aos educandos a melhoria dos indicadores pelo domínio dos 

conteúdos abordados (e não porque foram treinados para as provas); 3º. Eixo: buscar a 

Valorização dos Trabalhadores da Educação, possibilitando o acesso a cursos que 

propiciem sólida formação, atenção e disciplinamento à carreira (quadros e salários) e 

salários condizentes e que garantam melhoria na qualidade de vida e de trabalho. 

 

2ª. META: implementar uma Gestão Democrática da educação e da escola: 

Partindo do entendimento de que era preciso romper com a concepção de Democracia 

Burguesa, optei pelo caminho que objetivava introduzir novas relações societárias e 

decisórias; introduzir ações de gestão democrática, na perspectiva dos Conselhos 

Operários ou Populares, na perspectiva de Antonio Gramsci – os Conselhos de Fábrica 

(Gramsci, 1981) e estes como base para o controle operário em todos os níveis da 

formação social, ou dos conselhos de fábrica para os conselhos urbanos e destes para o 

conselho Nacional (Gramsci, 1921). Essa opção conduziu-me à adoção de várias ações 

com o objetivo de introduzir uma gestão democrática da educação e da escola, no 

âmbito da rede municipal: 1ª. AÇÃO: Implementar uma gestão de baixo para cima, 

desde a sala de aula, para a escola, no âmbito da Secretaria Municipal; 2ª. tirar do 

âmbito “privado” as decisões e encaminhamentos; 3ª. instaurar processos coletivos de 

decisão, com a realização de reuniões coletivas em todos os níveis da rede; 4ª. 

Elaboração coletiva de um programa de festão da escola à rede, englobando a gestão 

pedagógica, a administrativa, a financeira e a de pessoal.  

 

3º. META: introduzir uma educação omnilateral, com a ampliação da Educação 

Integral em Tempo Integral:  Na perspectiva de uma educação contra-

hegemônica, fundada no marxismo, à educação cabe uma formação completa e integral 

do homem, em sua totalidade, contrariamente à formação burguesa que, excetuando 

aquela voltada à formação de seus próprios filhos, para as outras classes e frações de 

classe é uma formação parcial. Entendemos, portanto, que a educação pode ser 

formadora de seres unilaterais ou omnilaterais, parciais ou completos. Para Marx e 

Engels, já na construção das bases de uma sociedade comunista, aos jovens a educação 



é “[...] a ocasião de pôr, em todos os sentidos, em ação as suas aptidões, também elas 

desenvolvidas em todos os sentidos” (MARX; ENGELS, 1978, p. 110). Disso concluo 

que, portanto, em contraposição à formação unilateral promovida pela divisão do 

trabalho e pela alienação do homem no trabalho parcial, deve-se possibilitar uma 

educação uma EDUCAÇÃO INTEGRAL (omnilateral) e, para isso, é preciso uma 

ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL; uma Escola POLITÉCNICA na perspectiva da 

Escola Unitária. A implementação de uma educação integral, na perspectiva de uma 

escola unitária, é tarefa de longo prazo e certamente implica transformações estruturais 

profundas da formação social. Entretanto, algumas ações a curto e médio prazo podem e 

devem ser direcionadas para tanto, como segue: 1a. AÇÃO: diagnóstico do atendimento 

da rede / população, tendo como objetivo UNIVERSALIZAR A EDUCAÇÃO, da 

Creche ao Fundamental; 2a.planejar a implementação da Escola em Tempo Integral, de 

modo gradativo, com a ampliação gradual de cada uma das etapas educacionais, 

estabelecendo um prazo para isso ocorra. A meta é universalizar o TEMPO INTEGRAL 

e, com ela, de implantar a concepção de EDUCAÇÃO INTEGRAL; 3a.essa meta é 

impossível de ser atingida se não se garantir os recursos FINANCEIROS necessários 

para tanto (Prefeitura; SEE e MEC)4o. META: centrar o foco do trabalho 

pedagógico nos Conteúdos: Objetiva-se possibilitar a todos os educandos uma 

educação CENTRADA NOS CONTEÚDOS, nos saberes historicamente acumulados 

pela humanidade, com acesso aos clássicos – da filosofia, da ciência e das artes. O 

objetivo dessa meta é de propiciar aos filhos dos trabalhadores o mesmo conteúdo 

filosófico, científico e artístico da formação das elites. Algumas ações foram tomadas 

nessa direção: 1ª. AÇÃO: definição dos conteúdos fundamentais a serem trabalhadores 

na escola, numa CONCEPÇÃO FILOSÓFICA E CIENTÍFICA de totalidade, 

articuladora das Ciências da Natureza ás Ciências do Homem; 2ª. Instaurar um processo 

de elaboração Curricular, para a Educação Infantil e o Ensino Fundamental; 3ª. 

Implementar a elaboração, pelas escolas, dos Projetos Didático-Pedagógicos, e no 

trabalho docente de Planos de Ensino; 4ª. Escolha, organização e disponibilização de 

material didático-pedagógico; 5ª. Reintroduzir a avaliação da aprendizagem, da sala de 

aula à rede. 

 

 

4o. META: implementar a Formação dos Gestores: Tendo como fundamento uma 

concepção de gestão pública e coletiva, democrática e participativa, anteriormente 

exposta, nos defrontamos com gestores que não possuem formação para a administração 

de suas escolas e, por isso, acabam administrando as escolas como administram suas 

casas, sem projeto, sem planejamento e sem a participação das diferentes categorias de 

participantes da comunidade escolar. Na perspectiva de que são os gestores que fazem a 

educação acontecer na escola, sem o envolvimento desses, sem uma sólida formação 

que possibilidade uma práxis escolar diferenciada, nenhuma mudança substantiva 



ocorrerá nem na escola e nem na rede escolar. Nessa direção algumas ações são 

necessárias: 1a. AÇÃO: implementar processos de formação de gestores, numa 

perspectiva transformadora, democrática e participativa; 2a.colocar em debate, se 

possível chamando uma Conferência Municipal de Educação, o PRINCÍPIO DA 

GESTÃO DEMOCRÁTICA E PARTICIPATIVA; 3a.introduzir nas unidades escolares 

organizações coletivas (Conselhos) que sustentem processos decisórios partilhados e 

coletivos; 4a.estabelecer diretrizes e atribuições claras sobre a Gestão (enquanto direção 

e administração = dimensão política e organizativa) da Escola Pública. 

 

6º. META: implementar a formação dos educadores: Parece lugar comum a 

constante afirmação de tecnocratas da educação, ou de técnicos das várias entidades da 

sociedade civil que atuam no campo da educação, usualmente numa perspectiva 

privatista e mercadológica, que os professores são precariamente formados ou que são 

mal formados, notadamente por receberem uma formação teórica desvinculada da 

prática, etc. Como a mídia tende a ter forte poder de nivelamento ideológico, esse 

também é o entendimento que encontrei em Limeira – e que tenho encontrado em vários 

municípios e Estados em que tenho atuado. Uma rede municipal (verdadeiro também 

para a Estadual, Federal e mesmo a privada) é operacionalizada, posta em 

funcionamento, pelos mais diferentes profissionais e que majoritariamente são formados 

em instituições universitárias privadas, com uma perspectiva mercadológica de 

profissionalização para o mercado, pequeno ou nenhum compromisso com sólida 

formação e objetivando – como todo negócio – o lucro.  

 A situação que encontrei em Limeira pode ser sintetizada, por um quadro de 

professores em sua maioria formados em instituições particulares de ensino superior, 

tendo graduação em pedagogia. Contraditoriamente é preciso afirmar que são os 

melhores profissionais que uma rede pública pode contar, tendo sido aprovados em 

concursos públicos que exigiam o domínio de determinados conhecimentos, e ao 

mesmo tempo trabalhadores da educação com formação precária para o 

desenvolvimento de um trabalho em condições precarizadas e ganhando baixos salários. 

Lamentavelmente os trabalhadores da educação não foram formados para uma educação 

que tem por objetivo uma sólida formação das novas gerações, nem em termos de 

conteúdo e nem em termos societários. Não receberam uma formação que dominam os 

conteúdos que devem ensinar e nem os métodos de ensinar. Nem mesmo lhes é exigido 

isso, pois a hegemônica perspectiva construtivista não se centra nem em conteúdos e 

nem na didática, mas apenas em possibilitar aos educandos, transformados em sujeitos, 

as competências necessárias para a construção do conhecimento. A educação, por isso, 

acaba presa a um perverso círculo de senso comum e alienação, tendo como início uma 

formação manietada do educador e como chegada uma escolarização que não tem por 

objetivo a formação do educando. 



 Considerando essa situação, considerei fundamental que a Secretaria Municipal 

colocasse como prioridade uma formação que prepare os professores para um salto de 

qualidade na educação pública, possibilitando o domínio do conteúdo a ser ensinado 

(para o qual deve ser preparado em profundidade) e uma formação dos necessários 

métodos de ensinar (didática). Não sendo aspectos separados e estanques, essa formação 

deve se dar no sentido de PRÁXIS, com a plena articulação da teoria e da prática, da 

escola com a sociedade. Ações necessárias nessa direção: 1a. AÇÃO - Garantir cursos 

de graduação (Pedagogia) para todos os professores; 2a.viabilizar formação continuada 

e que possibilite domínio de conteúdo geral e específico aos docentes; 3a.possibilitar 

cursos de formação didática aos docentes; 4a.criar as condições necessárias para que a 

formação se dê na perspectiva da PHC, na qual a articulação entre teoria e prática 

(PRÁXIS) é fundamento necessário. 

 

7º. META: adotar uma Política de Valorização dos trabalhadores da Educação: é 

lugar comum afirmar que o problema da qualidade da Educação Básica no Brasil exige 

necessariamente a formulação de políticas de valorização dos docentes e do conjunto 

dos trabalhadores da educação. Contemporaneamente, resultados das lutas e embates 

dos movimentos em defesa da escola pública, foram incorporados ao texto da CF 1988 e 

da LDB (Lei 9.394/96) e em legislação posterior, princípios e orientações gerais para a 

valorização do magistério, como: destinação de recursos, definição de valores mínimos 

de remuneração, estabelecimento de metas e normatização das condições necessárias 

para que o professor seja valorizado profissional, econômica e socialmente.  

 Essas diretrizes gerais foram incorporadas em grande medida nas legislações 

Estaduais e Municipais que, de modo generalizado, como: ingresso via concurso 

público de provas e títulos, progressão levando em conta o tempo de serviço, titulação, 

formação continuada e avaliação por desempenho; vencimento e remuneração 

equiparados com as de outros profissionais com formação semelhante e não inferior ao 

Piso Salarial Profissional Nacional do Magistério Público da Educação Básica (PSPN); 

jornada de trabalho de no máximo 40h semanais, hora atividade para o desempenho de 

atividades extra sala de aula, incentivo à dedicação exclusiva; licença remunerada para 

capacitação do professor e melhores condições de trabalho.  

 Em Limeira praticamente todas essas diretrizes foram incorporadas à legislação 

municipal e, por isso, a inclusão dessa meta se faz necessária face ao reconhecimento de 

que ainda se avançou pouco no que diz respeito à valorização dos trabalhadores de 

educação. Para além de legalismos e ação como agente de Estado, como educadores 

precisamos estar solidários às lutas das diferentes categorias de trabalhadores da 



educação, tendo o compromisso de que objetiva-se, com isso, uma substancial melhoria 

da qualidade da educação pública ministrada aos filhos dos trabalhadores. 

 Ainda que seja uma discussão complexa e que exige elaboração mais ampla e 

profunda, face a um absenteísmo de 18 % entre os servidores públicos da Secretaria 

Municipal de Educação de Limeira, foi necessário introduzir o debate sobre a cultura 

parasitária que afeta a cultura do serviço público em nosso país. Os dados do 

absenteísmo desvelam que a maioria do funcionalismo público municipal é composta 

por trabalhadores sérios e comprometidos e que fazem jus ao salário que recebem e que 

resultam dos impostos pagos pelos cidadãos. Não concordo, portanto, com a opinião 

corrente de políticos, empresários e jornalistas que difundem a ideologia do 

funcionalismo estatal como parasita social. É preciso desmistificar a campanha 

difamatória, que atribui a essa categoria funcional todos os grandes males que assolam 

nosso país, pois ganham salários astronômicos, têm carga de trabalho ínfima e não 

cumprem com suas obrigações. A opinião corrente sobre o funcionário público é 

apresentada nos quadros humorísticos da TV, apontando sua “presença” no trabalho 

através do paletó dependurado na cadeira. 

 Para o orçamento da Educação, entretanto, é elevado o dispêndio de um quinto 

de recursos com essa arraigada cultura que subsiste no funcionalismo. É escasso recurso 

público desviado das atividades fins para suprir a ausência de um pequeno número de 

servidores parasitários. Recorrendo à parábola bíblica de separar o joio do trigo, busquei 

em vários momentos deixar claro meu posicionamento favorável a uma rigorosa 

avaliação dos servidores, feita por pares, mas modo profissional e ético, buscando 

modernizar a administração pública e eliminando os funcionários parasitários. Julgo que 

esse é um movimento que cabe às várias categorias do funcionalismo público, 

mostrando aos políticos, à imprensa e à opinião pública que somos trabalhadores 

comprometidos com o atendimento público e não os parasitas que a ideologia neoliberal 

insiste em nos retratar.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Espero ter atingido o objetivo de propiciar uma visão panorâmica do processo de 

implementação de projeto político-educacional contra-hegemônico na Rede Pública 

Municipal de Limeira-SP, fundamentado na Pedagogia Histórico-Crítica.  

 Gostaria de encerrar o presente texto com algumas telegráficas mensagens: 



- estamos num momento em que profundas transformações estão ocorrendo sob nossos 

olhares. O futuro não está determinado e todos os caminhos são possíveis, desde a 

destruição das condições de existência da vida humana no planeta, resultado da ação 

destrutiva e predatória do capital, até uma profunda revolução estrutural e que, penso 

eu, está em curso, nesta dolorosa transição que aponta para relações de caráter coletivo e 

social. Qualquer que seja a direção, não podemos esquecer que são os homens que 

fazem a sua história, tenham ou não consciência disso. 

- No meu entendimento, não se pode esperar mais nada do velho e carcomido 

capitalismo, a não ser o aprofundamento da barbárie. Esse meu entendimento está 

ancorado na análise que a racionalidade do capital só tem por objetivo sua própria 

acumulação, para usufruto de um número cada dia mais reduzido de pessoas, 

contrastando com a miséria de uma crescente massa populacional. Trata-se de modo de 

existência profundamente destrutivo e contraditório, em que a racionalidade do capital é 

irracional, pois pressupõe condições ilimitadas para a exploração do homem e para a 

obtenção das matérias primas necessárias à produção.  

- Mantidas as condições de sobrevivência ilimitada do modo destrutivo de produção 

regido pelo capital, não vejo futuro pela frente. Apenas a destruição do homem e das 

condições de habitabilidade animal do planeta. Tenho me aquietado com a pergunta 

quanto às possibilitades de frear a máquina de destruição posta em funcionamento? 

- Como partilho do entendimento marxiano de que não há problema social sem solução, 

pois os homens não se colocam questões que não podem resolver, penso que há tempo 

para as transformações que precisamos e que, no entendimento exposto anteriormente,  

já estão em curso.  

- Como educadores temos um papel fundamental: formar as novas gerações ou formar 

Novos Homens para a construção de uma Nova Sociedade, justa e igualitária e que, sob 

a destruição, reconstrua um Planeta Terra mais fraterno e sustentável! 

 

BIBLIOGRAFIA 



DUARTE, N. Luta de classes, educação e revolução. Entrevista com Newton Duarte. 

Germinal: Marxismo e Educação em Debate, Londrina, v. 3, n. 1, p. 128-138; fev. 2011. 

file:///C:/Users/zezo/Downloads/9499-26607-1-PB.pdf 

FERREIRO, Emília e TEBEROSKY, Ana. Psicogênese da Língua Escrita. Artmed 

Editora. Porto Alegre. 1999. 

FERREIRO, Emilia. Cultura escrita e educação: conversas de Emilia Ferreiro com José 

Antonio Castorina, Daniel Goldin e Rosa María Torres. Porto Alegre : Artmed, 2001. 

GRAMSCI, A. Controle Operário. Publicado em “L’OrdineNuovo” de 10 de fevereiro 

de 1921. https://www.marxists.org/portugues/gramsci/1921/02/10.htm 

GRAMSCI, A.; BORDIGA, A. Conselhos de fábrica. São Paulo: Brasiliense, 1981 

LOMBARDI, J.C. ALGUMAS QUESTÕES SOBRE EDUCAÇÃO E ENSINO EM 

MARX E ENGELS. Revista HISTEDBR On-line, Campinas, número especial, p. 347-

366, abr2011 - ISSN: 1676-2584. 

LOMBARDI, J.C. MODO DE PRODUÇÃO E EDUCAÇÃO: NOTAS 

PRELIMINARES. Germinal: Marxismo e Educação em Debate, Londrina, v. 1, n. 1, p. 

43-53, jun. 2009 

LOMBARDI, J.C.. EDUCAÇÃO E ENSINO EM MARX E ENGELS. Germinal: 

Marxismo e Educação em Debate, Londrina, v. 2, n. 2, p. 20-42; ago. 2010.  

MARSIGLIA, A. C. G. (Org.), Pedagogia histórico-crítica: 30 anos, Campinas: 

Autores Associados, 2011. 

SAVIANI, D. A pedagogia histórico-crítica, as lutas de classe e a educação escolar. 

Germinal: Marxismo e Educação em Debate, Salvador, v. 5, n. 2, p. 25-46, dez. 2013. 

http://www.portalseer.ufba.br/index.php/revistagerminal/article/view/9697/7085 

SAVIANI, D. A pedagogia histórico-crítica, as lutas de classe e a educação escolar. 

Germinal: Marxismo e Educação em Debate, Salvador, v. 5, n. 2, p. 25-46, dez. 2013. 

http://www.portalseer.ufba.br/index.php/revistagerminal/article/view/9697/7085 

about:blank
https://www.marxists.org/portugues/gramsci/1921/02/10.htm
http://www.portalseer.ufba.br/index.php/revistagerminal/article/view/9697/7085
http://www.portalseer.ufba.br/index.php/revistagerminal/article/view/9697/7085
http://www.portalseer.ufba.br/index.php/revistagerminal/article/view/9697/7085


SAVIANI, D. Modo de produção e a pedagogia histórico-crítica. Entrevista com 

Dermeval Saviani. Germinal: Marxismo e Educação em Debate, Londrina, v. 1, n. 1, p. 

110-116, jun. 2009. 

http://www.portalseer.ufba.br/index.php/revistagerminal/article/view/9844/7129 

SAVIANI, D. Modo de produção e a pedagogia histórico-crítica. Entrevista com 

Dermeval Saviani. Germinal: Marxismo e Educação em Debate, Londrina, v. 1, n. 1, p. 

110-116, jun. 2009. 

http://www.portalseer.ufba.br/index.php/revistagerminal/article/view/9844/7129 

SAVIANI, Dermeval e DUARTE, Newton. Pedagogia histórico-crítica e luta de 

classes na educação escolar.Campinas: Autores Associados, 2012. 

SAVIANI, Dermeval. Escola e democracia, 41ª ed. Campinas: Autores Associados, 

2009. 

SAVIANI, Dermeval. Pedagogia histórico-crítica: primeiras aproximações, 11ª ed. 

Campinas: Autores Associados, 2011. 

SAVIANI, Dermeval. O choque teórico da politecnia. Rev Trabalho, Educação e 

Saúde, 1(1):131-152, 2003. 

SAVIANI, Dermeval. Trabalho e educação: fundamentos ontológicos 

e históricos. Revista Brasileira de Educação v. 12 n. 34 jan./abr. 2007. 

SAVIANI, N. Escola e luta de classes na concepção marxista de educação. Germinal: 

Marxismo e Educação em Debate, Londrina, v. 3, n. 1, p.7-14; fev. 2011. 

http://www.portalseer.ufba.br/index.php/revistagerminal/article/view/9489/6913 

TEBEROSKY, Ana. Aprendendo a escrever: perspectivas psicológicas e implicações 

educacionais. São Paulo : Ática, 1994 

TEBEROSKY, Ana. Psicopedagogia da Linguagem Escrita. Campinas: Editora da 

Unicamp, 1989. 

VASCONCELOS, Mário Sérgio. A difusão das idéias de Piaget no Brasil. São Paulo, 

Casa do Psicólogo, 1996. 

http://www.portalseer.ufba.br/index.php/revistagerminal/article/view/9844/7129
http://www.portalseer.ufba.br/index.php/revistagerminal/article/view/9844/7129
http://www.portalseer.ufba.br/index.php/revistagerminal/article/view/9489/6913
http://www.portalseer.ufba.br/index.php/revistagerminal/article/view/9489/6913

