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RESUMO 
 

Esse estudo tem como objeto principal o Programa Dupla Escola. 
Procuraremos entender esta parceria público-privada como parte de 
uma política de formação de mão-de-obra, ressaltando o caráter 
classista de sua composição e suas consequências no tocante à 
formação ideológica dos trabalhadores e sua inserção no processo 
produtivo. Essas parcerias em curso na área educacional foram 
analisadas criticamente à luz da formação econômica social e 
política brasileira e seu desenvolvimento dependente. A partir disso, 
buscamos compreender os desdobramentos no campo da 
educação, tecnologia, trabalho e cultura dessas novas medidas da 
classe dominante de obtenção de consenso e formação para o 
trabalho. 

 
Palavras-chave: Parceria público-privada. Ensino profissionalizante. 
Neoliberalismo. Rio de Janeiro. 

 
 

ABSTRACT 
 

This study has as its main object the “Dupla Escola” Program. We 
seek to understand this public-private partnership as part of a policy 
of training of skilled labor, highlighting the class character of its 
composition and its consequences regarding the ideological training 
of workers and their insertion in the production process. These 
ongoing partnerships in public education were critically analyzed in 
the light of the Brazilian social, economic and political formation and 
its dependent development. From this on, we seek to understand the 
developments in the education, technology, work and culture fields of 
these new measures of the dominant class  of getting consensus 
and training for the job. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O tema desse trabalho volta-se de um modo amplo para o estudo crítico do aparato 

ideológico que cerca as Leis nº 11.079/2004 (Federal) e nº 5.068/2007 (Estadual) sobre a 

contratação e o estabelecimento de parceria público-privada no âmbito da educação no Estado 

do Rio de Janeiro. De um modo específico, o tema de estudo volta-se para o Programa Dupla 

Escola da Secretaria Estadual de Educação (SEEDUC). O objetivo geral é apreender e analisar 

criticamente as parcerias em curso na área educacional à luz da política econômica neoliberal 

adotada desde 1990, de forma sucessiva e concomitante, por governos da União e do Estado do 

Rio de Janeiro. Dessa forma, a nossa atenção voltar-se-á, por um lado, para a orientação 

estratégica do governo brasileiro relativa à formação técnica profissional com vistas ao 

crescimento econômico sustentável do país. Por outro lado, e no sentido inverso, o nosso estudo 

voltar-se-á para o aparato ideológico demandado pelo empresariado nacional ao Estado 

brasileiro quanto às suas próprias necessidades de mão de obra qualificada. De modo específico, 

buscaremos apreender, dentre outros aspectos, a dimensão teleológica-educativa (REIS, 2012) 

proposta nas parcerias firmadas pelo governo do Estado do Rio de Janeiro com as empresas 

contratantes. 

Partindo do princípio de que o trabalho é produtor de conhecimento e atividade 

fundamental do ser humano que garante a sua subsistência, Gramsci desenvolve o conceito 

formulado por Marx e Engels de trabalho como princípio educativo, destacando sua característica 

ontológica. De fato, se em todas as sociedades o homem trabalha, ao longo do tempo ele 

assumiria a característica de um processo sócio-histórico.  

             Assim, se na sociedade capitalista dividida em classes a dimensão ontológica do 

trabalho é negligenciada, observamos que cabe a uma minoria a direção da sociedade e a 

propriedade dos meios de produção e, à maioria dominada, a venda de sua força de trabalho 

para garantia da própria sobrevivência. Por conseguinte, o processo de trabalho capitalista 

separa atividade manual e intelectual, dando origem a processos de formação distintos para 

quem exerce a primeira e a segunda atividade, reproduzindo essa desigualdade estrutural. 

Assim nesse contexto podemos dizer que a escola que atenderia aos interesses 

plenos da classe trabalhadora certamente não serviria ao Sistema Capital, pois, a rigor, a este 

interessa apenas negar à maioria dos trabalhadores o acesso aos níveis mais elevados do 

conhecimento. Temos, portanto, no espaço educacional, em especial na escola, a reprodução da 

luta política hegemônica entre classes com interesses estruturalmente antagônicos que se 

manifesta nas relações sociais de produção no seu sentido mais amplo. Luta política que 

incorpora, vale dizer, um processo de diferentes mediações em meio às contradições inerentes 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.079-2004?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.079-2004?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.079-2004?OpenDocument


 

  

 

                  

ao funcionamento do próprio Sistema Capital. Como observa Frigotto (1995), à medida que a 

educação como prática social é capaz de produzir e reproduzir relações sociais, e sendo também 

uma possibilidade de superação e transformação das relações sociais capitalistas, a escola se 

apresenta historicamente como um campo de disputa hegemônica. 

Considerando a educação profissional e técnica no Brasil como uma questão em 

aberto, autores como Wermeling, Machado e Amâncio Filho (2007), dentre outros, indicam que, 

ao longo da história, o ensino dessa modalidade adquiriu o conceito de terminalidade. Ou seja, 

uma formação exclusivamente voltada para o mercado de trabalho, obstruindo a continuidade de 

acesso ao ensino superior. Para Wermeling, Machado e Amâncio Filho 

 

“A ênfase na terminalidade do ensino médio e as consequentes políticas de 
profissionalização têm, desde sua gênese, uma nova e importante função no que 
diz respeito à manutenção da hierarquia social e à governabilidade: conter a 
demanda ao ensino de nível superior.” (WERMELING; MACHADO; AMÂNCIO 
FILHO, 2007, p. 220). 

 

A Lei nº 11.079/2004 foi promulgada no governo de Luís Inácio Lula da Silva, no seu 

segundo ano do primeiro mandato. Em linhas gerais, trata da contratação das parcerias público-

privadas mediante a qual uma empresa privada assume os riscos inerentes à construção, à 

operação e à manutenção de uma determinada obra de interesse do Estado, sendo por ele 

remunerado periodicamente de acordo com o seu desempenho no período2. 

No Estado do Rio de Janeiro, a Lei nº 5.068/2007 instituiu o Programa Estadual de 

Parcerias Público-Privadas (PROPAR), a partir do que, em 2009, a SEEDUC, juntamente com a 

Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE), criou o Programa Dupla Escola3. A experiência 

pioneira de parceria se deu com o Instituto Oi Futuro, com a criação no Colégio José Leite Lopes 

junto ao Núcleo Avançado em Educação (NAVE), localizado na Tijuca, bairro da Zona Norte da 

cidade do Rio de Janeiro. Nessa experiência inaugural, o ensino médio passou a ser oferecido 

em horário integral à formação profissional, em três anos. No mesmo ano, juntamente com a 

Secretaria de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento (SEAPPA), a SEEDUC firmou uma 

parceria com o Grupo Pão de Açúcar (GPA) e a Cooperativa Central de Leite (CCPL), a fim de 

criar no Colégio Comendador Valentim dos Santos Diniz, localizado no bairro Colubandê, no 

município de São Gonçalo – o Núcleo Avançado em Tecnologia de Alimentos e Gestão do 

                                                 
2
 O formato das parcerias é variável, sendo que, muitas vezes, o setor privado já recebe o imóvel 

construído; portanto, sem custo. 
3
 Tendo como governador o jornalista Sérgio Cabral Filho, então em seu primeiro mandato; como 

titular da Secretaria Estadual de Educação (SEEDUC), o economista Wilson Risolia; e da Secretaria 
de Desenvolvimento Econômico, o engenheiro Julio Bueno. 

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.079-2004?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.079-2004?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.079-2004?OpenDocument


 

  

 

                  

Cooperativismo (NATA). Em 2011, a SEEDUC deu início à parceria com a empresa Thyssenkrupp 

CSA, no colégio Erich Walter Heine, em Santa Cruz, bairro da zona oeste do Rio de Janeiro, 

visando à formação de técnicos em administração. 

Essas três escolas de ensino médio integrado à formação profissional constituíram o 

núcleo pioneiro das parcerias públicas com o setor privado e poderiam nos trazer importantes 

elementos em nossas análises, porém para efeitos de estudo elegi o Nata como meu objeto, em 

especial por ser professora de Sociologia da escola e por ser esse contexto meu principal 

motivador desse estudo. Atualmente outras parcerias já foram firmadas. 

 Além dessas escolas, outras unidades estaduais também pertencentes ao Programa 

Dupla Escola oferecem o ensino médio integrado com a formação profissional, porém sem 

parcerias com o setor privado. 

Portanto, é nesse sentido que justificamos a relevância do presente projeto, mediante 

o qual buscaremos apreender e problematizar, na perspectiva da teoria social crítica, o horizonte 

traçado pela Lei nº 5.068/2007, que sustenta e orienta a política de educação profissional e 

técnica do Governo do Estado do Rio de Janeiro. 

Com bastante frequência, governo e empresariado trazem a público explicações 

sobre o dilema brasileiro da falta de mão de obra especializada para aproveitamento no mercado 

de trabalho. Com a mesma frequência, juntam suas vozes afirmando que parte desse problema 

tem como solução a educação profissional de nível técnico, justificando que tal formação garante 

ao trabalhador a entrada mais rápida no mercado de trabalho, melhores empregos e melhores 

salários. 

Além dessa breve incursão sobre o que vem sendo insistentemente divulgado há pelo 

menos quinze anos sobre os dilemas da educação profissional e técnica no Brasil, temos também 

textos críticos que compõem a literatura especializada sobre o tema. A partir desses, 

apreendemos que a sua atualidade se impõe pela centralidade adquirida no discurso empresarial 

e nas políticas educacionais vigentes no país nos diversos níveis administrativos de governo. Em 

conjunto, como dissemos antes, os parceiros público e privado modulam o tom do discurso para 

afirmar o aspecto estratégico da educação profissional e técnica para o desenvolvimento do país, 

para o crescimento econômico e para a formação e qualificação dos trabalhadores.  

Essa investida da burguesia sobre a educação, além dos interesses econômicos, 

perpassa também pela dimensão ético-política, buscando a apreensão da subjetividade do jovem 

para um “novo mundo do trabalho” que precisa de um novo homem/trabalhador. O intuito é 

harmonizar o interesse de classes, a fim de que se formem trabalhadores subalternos para a 

manutenção da ordem, buscando, assim, exercer a hegemonia de sua classe burguesa. O 

estudo do aparato ideológico que cerca a atual estratégia desenvolvimentista do país, bem como 



 

  

 

                  

dos interesses educacionais de setores importantes da burguesia nacional, constitui a parte 

central da investigação. 

 

 

 

2 O PROGRAMA DUPLA ESCOLA 

 

 

Historicamente, a educação profissional é entendida como aquela que promove 

empregos. E como a pobreza é ideologicamente apreendida em relação direta com a baixa 

escolaridade, a educação profissional surge como aquela que pode oferecer um futuro promissor 

a essa parcela da população. A educação profissional brasileira tem um forte viés economicista, 

cujo objetivo é a preparação para o mercado – ela foi historicamente destinada à classe 

trabalhadora. O que se transformou ao longo do tempo foi sua configuração e organização, uma 

vez que os padrões de acumulação sofreram mudanças. Conforme tratado, há uma maior 

investida privada na educação básica, que, além de uma preocupação com a formação da mão 

de obra, tem uma face ética-moral. Busca-se formar para o consenso. A educação voltada para 

a produção do consenso ou dominação na sociedade fica evidente com as empresas que vêm 

se apropriando da noção de integração para implementar a educação que lhes convém – 

proposta que se pauta na pedagogia das competências e está bastante permeada pelas forças 

empresariais e pelas ideias de empregabilidade, reprodução e valorização do capital. 

Assim surge o Programa Dupla Escola, uma parceria público-privada na educação 

básica. Trata-se de uma nova forma de privatização, mais discreta. As escolas seguem sendo 

públicas, porém com influências centrais do setor privado. As empresas definem a parte 

profissional do currículo e o perfil dos professores técnicos. A política e as formas de 

organização do Estado ficam capturadas na empresa privada, que define a política com recursos 

públicos e através do Estado. 

A Lei nº 11.079/2004 foi promulgada no governo Lula. Em linhas gerais, trata da 

contratação de parcerias público-privadas mediante as quais empresas privadas assumem os 

riscos inerentes à construção, operação e manutenção de determinadas obras de interesse do 

Estado, sendo por ele remuneradas periodicamente de acordo com o desempenho no período. 

No Estado do Rio de Janeiro, a partir do que, em 2008, a SEEDUC, juntamente com a 

Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE), criaria o Programa Dupla Escola. O Programa, 

segundo a secretaria, tem como objetivo transformar a unidade escolar convencional em um 

espaço de oportunidade para o aluno, onde ele entenda que o investimento nos estudos é 

importante para o seu futuro. A experiência pioneira de parceria se deu com o Instituto Oi Futuro, 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.079-2004?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.079-2004?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.079-2004?OpenDocument


 

  

 

                  

em 2008, com a criação no Colégio José Leite Lopes, e do Núcleo Avançado em Educação 

(NAVE), localizado na Tijuca, bairro da Zona Norte do Rio de Janeiro. Nessa experiência 

inaugural, o ensino médio passou a ser oferecido em horário integral de forma integrada à 

formação profissional, em três anos. Lá são formados técnico em multimídia, técnico em roteiros 

para mídias digitais e técnico em programação para jogos digitais. 

No ano seguinte, juntamente com a Secretaria de Agricultura, Pecuária, Pesca e 

Abastecimento (SEAPPA), a SEEDUC firmaria uma parceria com o Grupo Pão de Açúcar (GPA) 

e a Cooperativa Central de Leite (CCPL) a fim de criar no Colégio Comendador Valentim dos 

Santos Diniz, localizado no bairro Colubandê, no município de São Gonçalo, o Núcleo Avançado 

em Tecnologia de Alimentos e Gestão do Cooperativismo (NATA), em que são formados técnicos 

em panificação e confeitaria e técnicos em leites e derivados, escola na qual leciono Sociologia. 

Em 2011, a SEEDUC deu início à parceria com a empresa Thyssenkrupp CSA, no 

colégio Erich Walter Heine, em Santa Cruz, bairro da Zona Oeste do Rio de Janeiro, visando a 

formação de técnicos em administração. 

Essas três escolas de ensino médio integrado à formação profissional constituíram o 

núcleo pioneiro das parcerias públicas com o setor privado. Atualmente existem algumas outras 

já em funcionamento, além de muitas parcerias já firmadas. No programa existem também 

escolas que funcionam sem a existência de parcerias com o setor privado, mas que são 

igualmente em horário integral e incluem a formação profissional.  

 

 

2.1 Da organização do Programa Dupla Escola 

 

 

Em linhas gerais, o Programa tem como objetivo central  a formação profissional dos 

alunos com foco em demandas específicas do mercado. Nesse sentido, o intuito do Estado é 

promover o crescimento de forma integrada para atender os anseios dos cidadãos e às 

demandas das empresas que acreditam no potencial que cada região apresenta, cooperando na 

formação profissional. (SEEDUC, 2012). 

Em um breve exame das normas adotadas pelo Programa Dupla Escola, com base 

na legislação mencionada, percebe-se que as atribuições dos parceiros são flexíveis, embora 

exista uma recomendação de divisão de responsabilidades. Segundo essa recomendação 

caberia à SEEDUC: 

 Assumir os custos do corpo docente e administrativo; 



 

  

 

                  

 Assumir as despesas com mobiliário escolar, refeitório, equipagem da cozinha, 

merenda escolar, transporte escolar, uniforme escolar, material didático, equipagem do 

laboratório de informática e aquisição de acervo para a biblioteca; 

 Assumir os custos com coleta de lixo, limpeza e asseio das instalações, 

manutenção da infraestrutura das instalações, serviço de segurança predial, serviço de 

segurança patrimonial, fornecimento regular de luz, água e gás, instalação e manutenção de 

linhas telefônicas, instalação e manutenção dos serviços de acesso à Internet, encargos, 

impostos e taxas que incidam sobre a unidade escolar ou suas atividades; 

 Corresponsabilidade por demais ações que venham a ser firmadas. 

E ao parceiro:  

 Adaptação da infraestrutura para implantação dos cursos técnicos; 

 Aquisição e manutenção de equipamentos para os cursos técnicos; 

 Aquisição de insumos e matérias-primas para laboratórios e/ou aulas de disciplinas 

técnicas; 

 Assumir os custos com professores técnicos; 

 Assumir os custos com consultoria técnica para integrar o currículo da base 

comum ao curso profissionalizante; 

 Arcar com a despesa de formação de professores (base comum + técnicos) no 

currículo integrado; 

 Aquisição de acervo bibliotecário de conteúdo específico ao curso técnico; 

 Ampliação do laboratório de informática e aquisição de softwares de conteúdo 

específico; 

 Assumir as despesas de atividades extracurriculares de conteúdo específico ao 

curso técnico; 

 Corresponsabilidade por demais ações que venham a ser firmadas. 

O programa também faz uma pequena síntese de quais seriam esses principais 

benefícios, sob dois ângulos de observação. O primeiro seria o benefício da ação para o aluno: 

 Mais tempo de estudo. 

 Facilidade de ingresso no mercado de trabalho. 

 Valorização curricular. 

 

Outro beneficiário seria o parceiro, com: 

 

 Mão de obra qualificada e com formação específica. 

 Fortalecimento das potencialidades econômicas da região. 



 

  

 

                  

 Redução dos custos de recrutamento e seleção. 

 Fortalecimento das ações de responsabilidade social e reforço positivo de imagem 

para a empresa.  

Fonte: (SEEDUC, 2014). 

 

Os benefícios aos parceiros privados são claros: qualificar mão de obra com custo 

reduzido conforme as necessidades que se apresentem, com o legado ainda um exército de 

reserva qualificado sem custo futuro com recrutamento e seleção ao longo dos três anos de 

estudo. Some-se a esses aspectos materiais objetivos o reforço positivo da imagem da empresa, 

as possibilidades de isenções fiscais que essas atividades chamadas de responsabilidade social 

permitem de acordo com a legislação brasileira, além da total falta de controle social dessas 

iniciativas. 

Passados dois anos desde a implantação dos principais núcleos avançados, o 

governo estadual apresentou um conjunto de argumentos justificativos para a implantação do 

Dupla Escola nos moldes da Lei da parceria público-privada. Dentre eles: 

 

 A existência de fortes indícios na sociedade de que o jovem de hoje clama por 

cursos de formação profissional; 

 A existência de indicadores demonstrando que os jovens das escolas de formação 

profissional assumem uma postura diferenciada, tendo consciência de que estão tendo uma 

grande oportunidade, que poderá trazer-lhe emprego e aprovação no vestibular; 

 A percepção das empresas de que esses alunos têm a característica do 

profissional que se espera para o seu negócio: a capacidade de inovar, aquele profissional que 

procura aperfeiçoar o seu trabalho, aquele que sabe que o melhor resultado é o trabalho que 

depende da interação da equipe como um todo. 

 A percepção do governo de que esses jovens são os homens e trabalhadores 

ideais para as novas demandas do mercado a partir do que se conhece como as mudanças nos 

padrões de acumulação, demonstrando preocupação não só com a formação técnica, mas 

também com a formação ética do trabalhador. 

Fonte: (SEEDUC, 2012) 

 

Nesse sentido, para os parceiros público e privado, a dupla jornada do estudante 

apresenta resultados superiores aos da média da rede, menor evasão escolar e o fato de boa 

parte dos alunos dessas escolas estarem empregados ou cursando ensino superior. Para o 

Governador do Estado do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral Filho, é necessário superar a carência 



 

  

 

                  

nas escolas de formação profissional tradicionais mediante um movimento condizente com as 

novas habilidades exigidas pela economia atual. 

 

“É por meio da produção de conhecimentos e do desenvolvimento de habilidades 
indispensáveis para o mundo do trabalho, que o Estado cresce e se desenvolve, 
desencadeando, assim, aumento da renda e qualidade de vida para os cidadãos.” 
(SEEDUC, 2014). 

 

O objetivo central da parceria, segundo o programa, é a formação profissional dos 

alunos com foco em demandas específicas do mercado, por isso a necessidade de fazer as 

parcerias com as empresas. O intuito do Estado, segundo a matéria de apresentação do 

programa, é atender às potencialidades econômicas que as regiões apresentam cooperando na 

formação profissional. “A proposta do Governo do Estado do Rio de Janeiro é promover o 

crescimento de forma integrada para atender os anseios dos cidadãos e às demandas das 

empresas que acreditam no potencial que a região apresenta.” (SEEDUC, 2014). 

Segundo a Secretaria, os jovens que estudam nessas escolas assumem uma postura 

diferenciada, tendo consciência de que estão tendo uma grande oportunidade, que poderá trazer-

lhes emprego e aprovação no vestibular.  

 

 

3 CONCLUSÃO 

 

 

O estudo crítico sobre a parceria público-privada como, por exemplo, no Programa 

Dupla Escola, ilustra com alguma clareza uma concepção de formação do trabalhador. Com a 

mão do Estado, a elite convencional e a nova elite dos sujeitos monetários promovem, toda a 

sorte de casuísmos legais e de renúncia fiscal sem qualquer preocupação em esconder que o 

tipo de formação e de qualificação que pretendem visa apenas remunerar o capital. Com efeito, 

ao descrevermos a iniciativa do empresariado junto ao Governo Estadual do Rio de Janeiro, 

concretizada no Programa Dupla Escola, buscamos mostrar como essa investida em especial 

reflete em uma escala local as dinâmicas contemporâneas da política burguesa para com o 

trabalhador. Visamos demonstrar como a política de formação técnico-profissionalizante, que 

propugnam mediante o uso de recursos públicos para a sua concretização, visa tão somente 

formar um trabalhador que desempenhe funções subalternas no processo produtivo. Porém 

embora a formação seja direcionada, não ocorre de maneira tão linear, ao contrário, todo esse 

processo apresenta inúmeras contradições que devemos explorar. 



 

  

 

                  

 Tal concepção sempre esteve intimamente ligada ao desenvolvimento das forças 

produtivas, tendo Marx rejeitado toda reminiscência anti-industrial e toda didática baseada no 

jogo e em outras “atividades estúpidas”, daí a ligação entre a educação e a fábrica homem 

(LOMBARDI & SAVIANI, 2005, p. 14). A escola reproduz as desigualdades sociais, mas também 

pode contribuir para a transformação das relações sociais capitalistas, já que é espaço de disputa 

por hegemonia. 

O aumento da instrução da classe trabalhadora promovida pelas mudanças na 

produção não é um processo isento de contradições para a classe dominante: a mesma 

educação que é necessária oferecer ao proletariado para que este possa vender sua força de 

trabalho, pode servir também como um instrumento de conscientização sobre seu lugar social, e 

consequentemente pode ajudar em sua luta e organização contra este sistema de exploração. 

Não que seja uma relação automática entre o aumento de instrução e o aumento de consciência 

ou de luta, mas uma possibilidade da apropriação do arsenal intelectual e cultural da burguesia 

por parte da classe trabalhadora, para transformá-lo em uma arma para combater a ideologia e a 

dominação sobre esta mesma classe. 

Por isso essa preocupação acerca da formação ideológica é também tão central para 

a burguesia, é preciso acomodar desde cedo os trabalhadores a seu papel de explorados na 

sociedade, impregná-los dos valores da burguesia para impedir que se organizem politicamente 

contra o sistema que os explora cotidianamente que culpabiliza o indivíduo por seu fracasso. É 

também aí que se habitua as crianças a estarem separadas em grupos de acordo com sua classe 

social. É considerando este importante papel que cumpre a escola para a burguesia que diz 

Snyders:  

“É precisamente por causa da extrema importância da instituição escolar nos 
Estados modernos que a ligação entre o aparelho político e o ensino é 
imensamente forte. Uma das contradições da burguesia é não poder concordar 
abertamente com isso”. (SNYDERS, 2005, p.13)  

 

E não pode concordar com isso porque precisa reforçar o mito de uma escola 

“neutra”, supostamente acima das contradições sociais. 

Por outro lado, Snyders cita Engels, quando este diz que 

 

“A burguesia tem pouco a esperar e muito a temer da formação intelectual dos 
operários” e Lênin, que afirma que “concorda com o ministro quando este 
considera os operários como pólvora, a sabedoria e a instrução como a faísca. O 
ministro está convencido de que se a faísca salta sobre a pólvora, a explosão 
atingirá acima de tudo o governo.” (SNYDERS, 2005, p.91) 

 E a partir dessas análises Snyders afirma que  



 

  

 

                  

“A escola nem é um local de vitória, de libertação já assegurada, nem o órgão 
votado à repressão, o instrumento essencial da reprodução; segundo as relações 
de força, acompanhando o momento histórico, ela é uma instabilidade mais ou 
menos aberta à nossa ação.” (SNYDERS, 2005, p:103) 

 

É perceptível que o Programa Dupla Escola tem como preocupação essa dupla 

perspectiva de formação: a formação de uma mão de obra técnica e de um exército de reserva 

de trabalhadores subalternos numa perspectiva não questionadora. Porém esse intuito 

obviamente não se objetiva de maneira linear e sem contradições. O cotidiano apresenta vários 

fatores que fogem a essa perspectiva.  

 Embora saibamos que a transformação da educação implica a transformação do 

modo de produzir dos homens - o que somente se concretizará quando for transformada a 

divisão social do trabalho, abolindo-se a diferença entre trabalho intelectual e trabalho manual, 

reaproximando-se a ciência da produção - acredito que cabe a nós educadores identificados com 

a perspectiva do marxismo, a análise e denúncia das políticas burguesas para a educação, assim 

como construir uma pauta de luta que seja simultaneamente específica, de um lado, e, por outro 

lado, estratégica. Assim como Marx e Engels fizeramem seu tempo defendendo a eliminação do 

trabalho das crianças na fábrica; a associação entre educação e produção material; a educação 

politécnica que leva à formação do homem omnilateral, abrangendo três aspectos: mental, físico 

e técnico, adequados à idade das crianças, jovens e adultos; a inseparabilidade da educação e 

da política; e a articulação entre o tempo livre e o tempo de trabalho, isto é, o trabalho, o estudo e 

o lazer. 

É com essa visão que trataram da união entre educação e trabalho na perspectiva de 

superação da exploração capitalista e, portanto, como um meio para a formação desalienada e 

revolucionária dos filhos da classe trabalhadora. Esse argumento, assim, corrobora com o 

entendimento de que tratavam da educação não como uma abstração, mas em sua relação 

contraditória com o modo capitalista de produção, como um poderoso instrumento de formação 

das novas gerações para a ação política transformadora.  
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