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RESUMO 

 

 

Esta dissertação tem como objeto discutir a formação do sujeito ético no curso de Ciências 
Contábeis no contexto da filosofia da educação superior no Brasil em um espaço/tempo 
delimitado entre os anos de 1970 a 1980, no âmbito das Faculdades Franciscanas, instituição 
localizada nos municípios de Bragança Paulista, Itatiba e São Paulo. Esta entidade educacional 
foi escolhida posto que emerge no período do regime autoritário imposto pela ditadura militar 
e que em sua constituição reside uma vocação assistencial. Portanto, o nosso intento é o de 
discutir se os sujeitos ali foram formados para a criticidade na forma de um sujeito pleno, tendo 
por base a formação de um sujeito ético. Na emergência de um projeto tecnicista para a 
educação, cuja implantação remonta à ditadura militar no Brasil, em seu viés de 
industrialização, enfatizou-se a formação de mão de obra técnica qualificada como uma 
necessidade para viabilizar a consolidação daquele projeto. Nossa pesquisa analisará se na 
constituição do Curso de Ciências Contábeis das Faculdades Franciscanas foi aventada a 
proposta de formar um sujeito ético e crítico em que pesasse forças contrárias impostas por 
influências econômicas externas e por meio da ditadura militar. Ainda, procuraremos perpassar 
pela história da criação da contabilidade que deram origem ao curso, seu surgimento e os 
caminhos percorridos até a sua consolidação contemporânea. Teria o projeto do curso, em seu 
currículo, disciplinas que dariam suporte à formação ética daqueles sujeitos ou eram apenas 
disciplinas com conteúdo tecnicista? Nosso intento é captar as repercussões de uma formação 
ética nas pessoas que buscam este curso, contrastando com o quadro da formação de uma mão 
de obra unicamente para servir tecnicamente às linhas de produção e do “progresso”. Para tanto, 
serão realizadas pesquisas bibliográficas, que auxiliem a traçar a historicidade deste curso no 
contexto da educação brasileira, buscando delimitar a produção científica que dê o suporte 
teórico do estado de conhecimento neste tema.  

 
Palavras-chave: Educação, ética, tecnicismo, formação, sujeito. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 
 

 

This dissertation aims to discuss the formation of the ethical subject in the course of Accounting 
in the context of the philosophy of higher education in Brazil in a space / time bounded between 
the years 1970 to 1980, within the Franciscan Faculties, an institution located in the 
municipalities of Bragança Paulista, Itatiba and São Paulo. This educational entity was chosen 
because it emerges in the period of the authoritarian regime imposed by the military dictatorship 
and that in its constitution resides a care vocation. Therefore, our intention is to discuss whether 
the subjects were formed for criticality in the form of a full subject, based on the formation of 
an ethical subject. The emergence of a technical project for education, whose implementation 
dates back to the military dictatorship in Brazil, in its industrialization bias, emphasized the 
formation of qualified technical labor as a necessity to enable the consolidation of that project. 
Our research will analyze if in the constitution of the Course of Accounting Sciences of the 
Franciscan Colleges the proposal of forming an ethical and critical subject in which weighed 
contrary forces imposed by external economic influences and through the military dictatorship 
was envisaged. Still, we will seek to go through the history of the creation of accounting that 
gave rise to the course, its emergence and the paths taken until its contemporary consolidation. 
Had the course project, in its curriculum, subjects that would support the ethical formation of 
those subjects or were they just subjects with technical content? Our intention is to capture the 
repercussions of an ethical formation in the people who seek this course, contrasting with the 
framework of the formation of a workforce solely to serve technically the production lines and 
the "progress". To this end, bibliographic research will be conducted to help trace the historicity 
of this course in the context of Brazilian education, seeking to delimit the scientific production 
that gives the theoretical support of the state of knowledge on this topic. 

Keywords: Education, ethics, technicalism, education, subject. 
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MEMORIAL 

 

A língua indicou, inequivocamente, que a memória não é um instrumento para 
a exploração do passado; é, antes, o seu meio. A memória é o meio onde se 
deu a vivência, assim como o solo é o meio no qual as antigas cidades estão 
soterradas. 

. 
Walter Benjamin, 1931. 

 

Por “Memorial” fazemos a alusão a algo que nos remete a um livro de lembranças ou, 

simplesmente, lembranças e também o significado daquilo emerge à memória. Não fosse 

importante, não havia se falado tanto em memória, memória da mulher, do negro, do oprimido, 

das greves do ABC, memória da constituinte e do partido, memória do bairro, da empresa, da 

família (MENESES1, 1992), dentre outros exemplos. Usualmente, temos a memória por um 

mecanismo de registro e retenção, uma espécie de depósito ou arquivo de informações. 

Meneses, no ano de 1992, quando o tema estava em voga, em um artigo publicado pela Revista 

Brasileira de Educação, fazia constar isso: “A caraterização mais corrente da memória é como 

mecanismo de registro e retenção, depósito de informações, conhecimentos e experiências” 

(MENESES, p. 10).  

Não obstante fazermos a alusão de que memória é um depósito de onde se resgata um 

evento passado, pela rememoração voluntária, tal como se resgata uma criança que cai em um 

poço, a memória não está no passado, mas sim no presente o que, por assim ser, torna-se 

impossível o seu resgate. Também fazia constar o Diretor do Museu Paulista da USP, no 

decorrer do mesmo artigo, que “a elaboração da memória se dá no presente e para responder as 

solicitações do presente. É do presente, sim, que a rememoração recebe incentivo, tanto quanto 

as condições para se efetivar ” (MENESES, 1992, p. 11). Portanto, a memória é feita no presente 

e para responder a todos os questionamentos e anseios do presente com todas as interferências 

e influências empíricas no momento em que é concebida e ao que Ecléa Bosi2 (1994) já dizia 

por seu caráter fluído e mutável. Também, porque “a memória é instável, espontânea, seletiva 

e marcada por relações de poder” (LE GOFF, 1996). Assim, a memória de um evento hoje 

jamais será a mesma memória em qualquer outra data posto que nós também já não seremos os 

                                                           
1 Ulpiano T. Bezerra de Meneses foi Diretor do Museu Paulista da USP e que escreveu um artigo intitulado “A 
História, Cativa da Memória? Para um mapeamento da memória no campo das Ciências Sociais, no ano de 1992, 
no qual nos reportamos para este memorial. 
2 Professora emérita da Universidade de São Paulo, Ecléa Bosi é autora de vários livros como Memória e 
Sociedade: lembrança de velhos, Cultura de massa e Cultura popular – leituras de operárias; Simone Weil – a 
condição operária e outros estudos sobre a opressão e velhos amigos.  



mesmos uma vez que teremos sidos deslocados, atravessados, transpassados, por fim, tocados 

por novas experiências.  

Por assim ser, as memórias descritas neste memorial refletem os fatos passados sob o 

prisma do presente e, portanto, dos quais pode-se depreender que hajam mutabilidades. 

Intitulado como o caçula em uma família de quatro filhos, sendo três mulheres e eu, 

único filho do sexo masculino, meu nome é Isaac Romagnoli Junior, o mesmo nome de meu 

pai Isaac Romagnoli, apenas distinguindo-se deste pela presença do sobrenome “Junior”, sem 

acento. Segundo consta no documento que certifica o meu nascimento, nasci no extinto prédio 

do Hospital das Clínicas no município de Bragança Paulista no Estado de São Paulo. Nasci 

durante o regime da ditadura militar no Brasil, sob o governo do então presidente da época, 

General de Exército Ernesto Geisel3, e o ano era 1975.  

O dia do meu nascimento, conforme consta, foi o dia dezenove de maio daquele ano, 

segundo minha mãe, não pelo documento dada a ausência dessa informação, por volta das 

dezenove horas e, portanto, neste ano de 2019, a quarenta e quatro anos transcorridos desde o 

dia do meu nascimento.  

Nasci em uma família de cristãos, pouca materialidade e sem tradição na educação.  

Meu pai era um agricultor e também violinista. Desta feita, fez parte, por muitos anos, da 

Sociedade Sinfônica Amadores da Arte Musical – SSAAM . Havia nele uma forte vocação para 

o trabalho bruto da roça, assim como meu avô, Humberto Romagnollo, sobrenome que fora 

modificado para Romagnoli quando desembarcou junto com seus irmãos e meus bisavôs 

Domenico Romagnollo e Luiza Lavezzo no Porto de Santos, vindos da província de Rovigo e 

Guarda Venetta e a comuna era Bosaro – Itália. Enfim, de lá para o Brasil, talvez com os 

imigrantes que vieram da Europa para suprir a mão de obra operária, na capital paulista, dado 

o fenômeno da industrialização ocorridas no início do XIX. Meu Bisavô, de Santos, veio com 

toda a família para Bragança Paulista/SP.  

Minha mãe, a quarta filha de uma família seis filhos, sendo dois homens e quatro 

mulheres, iniciou por sua vez a lide no trabalho muito cedo. Aos 15 anos, por este motivo, 

estudara, assim como o pai, até a 4ª série. Ela na Escola José Guilherme e ele na Escola Dr. Dr. 

Jorge Tibiriçá, escola que refletia os anseios dos republicanos para a educação em que, no 

ensejo de mostrar grandiosidade, propuseram a construção das escolas monumentos. 

                                                           
3 Ernesto Beckmann Geisel nasceu em Bento Gonçalves no dia 3 de agosto de 1907 e faleceu no Rio de Janeiro 
em 12 de setembro de 1996. Foi um político e militar brasileiro, 29º Presidente da República Federativa do Brasil, 
o 4º presidente durante o regime da ditadura militar, tendo seu mandato compreendido entre os anos de 1974 e 
1979. Foi sucessor de Emilio Garrastazu Médici e antecessor de João Batista Figueiredo, ambos também generais 
sendo este último, o último presidente militar do regime.  



Muito embora não tenha tido muitas fotografias da minha infância, uma vez que não 

era costume de família na época, de alguns fatos me lembro bem, sobretudo dos tempos de 

colheita da batata em que vivia brincando em cima dos fardos de sacaria que eram feitos de juta 

em que o cheiro se constitui noutro gatilho de memória que me rendem boas rememorações 

daquele período. O cheiro de um tempo que já não volta mais. 

Minhas primeiras lembranças remontam o ano de 1979, quando então, com quatro 

anos, comecei, pelas experiências, a desenvolver um vasto arcabouço que dá suporte a quem 

sou nos dias de hoje, dado que a década de 80, do início ao fim, foram anos de severas 

dificuldades pautadas pela escassez de recursos pelos quais perpassei, sobretudo o ano de 1984, 

ano das “Diretas já”. 

 Embora tenham sido dias difíceis aqueles, não percebia a severidade das 

circunstâncias, apenas vivia e brincava, era criança. A dor vem hoje, em que adulto, portanto 

consciente, diante a minha filhinha de quatro anos rememoro os dias de outrora, e isso é difícil. 

Talvez seja a memória patológica pressuposta por Ulpiano Bezerra de Meneses, Diretor do 

Museu Paulista da USP. 

Talvez essa memória tenha sido o mote que me impelira a escrever sobre a formação 

do sujeito. Foi preciso mudar aquela condição após ter tomado a consciência da tamanha 

opressão das circunstâncias em que vivia. Rememorar é uma tarefa muito difícil.  Hoje, vejo a 

minha filha e por isso penso na educação quer seja formal, não formal ou informal, como única 

possibilidade que melhor favoreça um sujeito para viver em um mundo com toda a sorte de 

dificuldades e desigualdades.   

 

 

DAS EXPERIÊNCIAS ESCOLARES 

 

 

 Por experiência, num sentido amplo, entendia ser tudo aquilo pelo quanto tinha 

vivido ou passado uma pessoa ao longo de seus anos de vida, sobretudo os mais velhos que, 

com o acúmulo de um número maior em anos de vida, possuem, naturalmente, mais 

experiências que os mais novos. Essas experiências poderiam ser boas ou ruins, tristes ou 

alegres, de amor, materno, fraterno, do mais tênue e sublime, ao mais conturbado que desloca 

o sujeito, mais desavisado, do seu próprio corpo. De fato, o entendimento estava correto. Até 

aqui entendia como a experiência sendo este repertório experiências as quais, agora acrescento 

ao que entendia do que aprendi, são o que nos acontece, nos atravessam por fim, nos tocam 



conforme o aragonês Jorge Larrosa Bondiá, em seu texto “Notas sobre experiência e o saber 

de experiência”, melhor define dizendo que a “experiência é que nos passa, o que nos acontece, 

o que nos toca. Não o que se passa, não o que acontece, ou o que toca” (LARROSA, p. 21). 

Minha primeira inserção ao processo de escolarização foi no Colégio Pio XII, nos anos 

de mil novecentos e setenta e nove e oitenta, e que hoje já não existe mais, ao menos no local 

onde era antes; somente o prédio, com a mesma arquitetura e que hoje comporta uma escola de 

cursos profissionalizantes, continua no mesmo lugar. Ali passei dois anos de vida sendo 

educado no pré-I e pré-II. É nesse período que o Ministério da Educação passa a pensar a 

educação pré-escolar destacada no II Plano setorial de Educação e Cultura (PSEC), concebido 

durante o regime militar nos períodos de 1975-79 e 1980-85. 

Passada esta fase, no ano de mil novecentos e oitenta e um, ingressei na primeira série 

do Grupo Escolar em que havia estudado meu pai, o Dr. Jorge Tibiriçá (E.E.P.G. Dr. Jorge 

Tibiriçá), onde cursei a primeira, segunda e terceira séries do ensino primário, na qual fui 

letrado através da cartilha, como chamavam-na, mas que na verdade se tratava de um livro 

didático intitulado “Caminho Suave”4. Complementando ao que fora dito, foi neles e por meios 

deles, os grupos escolares, que os republicanos buscaram dar a ver a própria República e seu 

projeto educativo exemplar e, por vezes, espetacular, concebidos e construídos na forma de 

verdadeiros templos do saber que pôs em circulação no Brasil, um modelo de educação no 

século XIX, qual seja, o das escolas seriadas. 

Adiante, na esteira do processo de escolarização, terminada a terceira série no Grupo 

Escolar Dr. Jorge Tibiriçá, fui matriculado em uma escola estadual, escola cujo nome foi uma 

homenagem atribuída a um importante jornalista nascido no município, Cásper Líbero, em que 

o nome completo era Escola Estadual de Primeiro e Segundo Grau Cásper Líbero (E.E.P.S.G. 

Cásper libero); o ano era 1984. 

Escola de arquitetura e modelo tradicional, era inspirada no modelo das instituições 

panópticas5 de Foucault, a qual podia ser melhor controlada. 

                                                           
4 Criada em 1948, foi um livro criado pela professora Branca Alves de Lima cujo método de alfabetização era 
baseado em imagens. Depois de observar seus alunos, a maioria vinda da zona rural do interior paulista, ela chegou 
à conclusão que associar imagens às palavras seria uma boa forma de as crianças aprenderem a identificar cada 
letra, sílaba e vocábulo. A Caminho Suave foi o livro oficial de alfabetização do Ministério da Cultura por quase 
cinquenta anos, e mais de 40 milhões de exemplares foram impressos nesse período, tendo um total aproximado, 
até agora, de 132 edições. 
5 No final do século XVIII, o jurista Jeremy Bentham imaginou uma construção a que denominou Panopticon (que 
significa “ver tudo”). O filósofo francês Michel Foucault retomou esse relato para compreendê-lo como indicativo 
do processo iniciado na Idade Moderna pelo qual se constituiu a sociedade disciplinar, baseada no controle e 
vigilância (na fábrica, na escola, na prisão, no hospício, no exército) (ARANHA, 1995, p. 196). 



Assim como a primeira, já nos disciplinava só de adentrá-la. Estando dentro, não havia 

como não nos conformarmos pelo interior daquela estrutura escolar. Logo na entrada, após subir 

uma rampa suave e sinuosa, adentrando pela porta principal, havia um busto no hall de entrada 

em homenagem ao jornalista Cásper Líbero, onde se localizava a sala da diretora, a Dona 

Cláudia, e de onde era possível ver o extenso corredor das salas de aulas do piso superior, uma 

alusão a uma forma eficaz de controle posto que como dizia Foucault: 

 

 ...o olhar vai exigir muita pouca despesa. Sem necessitar de armas, violências 
físicas, coações materiais. Apenas um olhar. Um olhar que vigia e que cada 
um, sentindo-o pesar sobre a si, acabará por interiorizar, a ponto de observar 
a si mesmo; sendo assim, cada um exercerá esta vigilância sobre e contra si 
mesmo. Fórmula maravilhosa: um poder contínuo e de custo afinal de contas 
irrisório. (Michel Foucault, Microfísica do poder, Rio de Janeiro, Grau, 1979, 
p. 210 e 218 apud Aranha, 1995, p. 196). 

 

Havia também ali um grande relógio que incutia, de maneira oculta, uma conformação 

disciplinada de modo a regular a nossa conduta diária e, com isso, as nossas primeiras 

percepções de tempo, ao que preceitua Agustín Escolano que, tanto o espaço quanto o tempo 

escolar, como pedagogias, ensinam, permitindo a interiorização de comportamentos e de 

representações sociais. (ESCOLANO, 2001). O autor complementa mencionando, também, 

que: 

 

Os espaços educativos, como lugares que abrigam a liturgia acadêmica, estão 
dotados de significados e transmite uma importante quantidade de estímulos, 
conteúdos e valores do chamado currículo oculto, ao mesmo tempo em que 
impõem, suas leis como organizações disciplinares. (ESCOLANO, 2001, p. 
27). 

 

Thompson (1998, p. 293), ao escrever sobre a pretensa inculcação de um tempo 

disciplinado aos sujeitos modernos, aponta a escola como uma instituição não industrial que 

podia ser usada para a incorporação do “uso-econômico-do-tempo”. 

A arquitetura escolar era muito bem desenhada para cumprir o seu papel na forma de 

um programa educador invisível e silencioso. Ali naquela escola, passei a maior parte do tempo 

tendo permanecido desde a quarta série até o terceiro colegial ao que hoje em dia é conhecido 

por ensino médio, concluindo por fim o meu processo de escolarização no de 1994.   

Naquela escola, onde atualmente funciona a Diretoria de Ensino do município, 

certamente pude ter as melhores experiências durante a adolescência. 



 Por fim, meu ingresso no ensino superior, cuja possibilidade nunca havia cogitado 

uma vez que o ensino superior não era uma tradição na família; se deu três anos após a 

conclusão do colegial, no ano de 1997. Certamente por trabalhar em uma instituição 

educacional, naquele ano ingressei no curso de Ciências Contábeis da Universidade São 

Francisco, que tem nas Faculdades franciscanas sua predecessora, curso este com duração de 

quatro anos, concluído no ano de 2001. O curso foi escolhido não porque gostava e sim por 

conta de alguns anos antes ter trabalhado em um escritório que prestava serviços contábeis. 

Após o ano da conclusão do curso de Ciências Contábeis, em 2001, fiz o pleito por 

uma bolsa de estudos para fazer um curso de especialização lato sensu em administração 

financeira, também por meio de patrocínio da mesma instituição, o qual conclui ao final de 

2002.  

Em 2008, alguns funcionários técnicos administrativos foram convidados a participar 

de um projeto de capacitação promovido pelo professor Duglas Werkelin, quando então pude 

ingressar, muito assustado, no ensino superior, porém como parte do quadro docente por meio 

deste projeto. 

E assim foi, gradativamente, ante muitas limitações ano após ano, ensinando e 

aprendendo alguns conhecimentos aprendidos durante a graduação até que, em 2016, surgiu um 

convite para que ingressasse no Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Educação.  

Foi, pois, neste programa, no qual tive a oportunidade de cursar as disciplinas de  

“Memória, História da Educação”, ministrada pela Professora Maria de Fatima, “Pesquisa em 

Educação”, disciplina em que ministravam conjuntamente as Professoras Maria de Fátima, 

Luzia Batista e Milena Moretto, a disciplina de “História e Historiografia da Educação 

Brasileira”, também ministrada pela Professora Maria de Fátima Guimarães, “Tópicos 

Especiais I: Educação Como Prática da Liberdade e a Formação Crítica”, ministrada 

conjuntamente pelos Professores Nilo Agostini e  Luzia Batista, a disciplina “Urbano e seus 

Lugares de Memória”, ministrada pela Professora Maria de Fátima e, por fim, a disciplina 

“Letramento”, ministrada pela Professora Luzia Bueno. Todas as disciplinas agregaram muito 

conhecimento e que se constitui numa valiosa experiência posto que eu fora sobremaneira 

atravessado por cada uma destas. Oportunidade pela qual agradeço mais uma vez a cada um 

dos professores pelo aprendizado sobremodo, crítico, posto que, como aprendemos de Bakhtin 

(2006), todo o discurso tem a possibilidade de não ser conduzido pela neutralidade.  

Hoje em dia, trabalho na instituição como assessor administrativo da Pró-Reitoria de 

Administração e Planejamento – PROAP e também como docente, ministrando diversas 

disciplinas nas áreas de Administração, Engenharia e Contabilidade. E todas estas disciplinas 



sob um novo olhar, menos incauto, e agora atravessado pelos conceitos aprendidos durante essa 

passagem pelo Programa de Educação. E assim foi, em linhas gerais, a jornada percorrida 

durante o meu processo formal de escolarização. 
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INTRODUÇÃO 

 

 
Se as coisas são inatingíveis – Ora! 

Não é motivo para não querê-las 
Que tristes os caminhos, se não fora... 

A mágica presença das estrelas? 

(QUINTANA, 1951, p.52.) 

 
Este trabalho de pesquisa inscreve-se na área da Filosofia da Educação no ensino 

superior no Brasil, com destaque para a formação ético-crítica do sujeito, tendo em conta o 

desenvolvimento de sua capacidade crítica e de sua educação integral, no sentido de sua 

humanização. Insere-se na linha Educação, Sociedade e Processos Formativos do Programa de 

Pós-Graduação Stricto Sensu em Educação da Universidade São Francisco (USF) e articula-se 

ao Grupo de Pesquisas Teoria Crítica e Teorias Críticas Latino-Americanas e Educação – GP-

TCTCLAE6.  

Como recorte temporal, o escopo da pesquisa remonta o espaço tempo compreendido 

entre os anos de 1970 e 1980, período no qual a Província Franciscana da Imaculada Conceição 

do Brasil por meio da Casa de Nossa Senhora da Paz, assume, em 1976, a mantença do Instituto 

de Ensino Superior da Região Bragantina e as “Faculdades de Bragança” com suas três unidades 

educacionais sediadas nos municípios de Bragança Paulista, Itatiba e São Paulo. Estas 

passariam a partir da transferência de sua mantenedora a serem denominadas de “Faculdades 

Franciscanas” dentro da qual encontra-se o Curso de Ciências Contábeis a ser pesquisado. 

Muito embora seja este o recorte temporal dentro do qual se inscreve a pesquisa, por vezes 

saímos do período retroagindo no tempo a fim de se fazer melhor o entendimento do período 

pesquisado. 

O objetivo desta pesquisa está delimitado a verificar a possibilidade de ter sido 

aventada uma formação ético crítica por meio de disciplinas da área de humanas no currículo 

de um curso superior da década de 70, o Curso de Ciências Contábeis das Faculdades 

Franciscanas.  

Procuramos identificar rastros de documentos, ementas, o rol disciplinas propostas 

para o curso que viessem a concorrer para a formação dos sujeitos egressos daquele curso, tendo 

em vista que o objeto desta pesquisa é a formação ético crítica deste sujeito.  

                                                           
6 Grupo de Pesquisa cujos líderes são Professor Dr. Nilo Agostini e Professora Drª. Luzia Batista Silva ambos 
docentes do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Educação da Universidade São Francisco – USF. 
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No decorrer da pesquisa, esta de cunho exploratório, seguindo no esteio da linha de 

“Educação, sociedade e processos formativos”, considerando a abordagem da pesquisa na 

perspectiva da Filosofia da Educação, esta vai ao encontro do referencial teórico de Neidson 

Rodrigues, Paulo Freire e Walter Benjamin que, correlacionados entre si, tecem os capítulos 

desta pesquisa. O primeiro descreve o processo formativo de um sujeito ético crítico, o segundo 

(Paulo Freire) cuja a educação vem complementar a criticidade dos sujeitos e, por fim, de 

maneira antagônica7, mas que ao final se complementam, as possibilidades de educação em 

Walter Benjamin, o terceiro, em que este arremata a formação do sujeito cujo pensamento 

permite um olhar ampliado e preciso que desnuda intencionalidades e promove o alargamento 

da visão de mundo por meio de novas possibilidades.  

Também, como providência ao provimento da pesquisa, como objetivo de encontrar 

rastros, como ora proposto, será realizado uma análise das fontes diversas, como a legislação 

do ensino superior na época delimitada para a nossa pesquisa, aos documentos institucionais 

sediados nos arquivos do Núcleo de Registro e Controle Acadêmico – NRCA e no Centro de 

Documentação e Apoio à Pesquisa em História da Educação (CDAPH), vinculado ao Programa 

de Pós-Graduação Stricto Sensu em Educação da USF. Estes arquivos estão localizados no 

Campus da Universidade São Francisco de Bragança Paulista.  

Como um ex-aluno do curso de Ciências Contábeis, lugar social de onde nos situamos, 

após alguns anos somados de trabalho nesta área, incorporamos um capital cultural que nos 

possibilitou a inserção no campo da contabilidade.   

Desta feita, para além da concepção que usualmente se tem a respeito da atividade 

contábil, a de que se trata de algo que lida somente com números, esta também é considerada 

uma ciência social posto que trata dos atos e fatos produzidos pelo homem em suas atividades 

de negócio.  É neste ponto pensamos, no qual reside o problema assim descrito: 

 

 [...] o que se conhece da evolução da Contabilidade, primeiro como sistema 
de escrituração, evoluindo, lentamente, para o estado de ciência, faz meditar 
que impulso inicial para seu surgimento tenha sido (1) de natureza 
socioeconômica ampla, ou seja, o surgimento, [...] do “espírito capitalista” [...] 
(IUDÍCIBUS et al, 2005, p. 10). 
 

No esteio destas considerações, sendo a contabilidade a detentora da situação 

financeira da empresa, esta não deve privilegiar, em prejuízo dos demais, qualquer outro 

                                                           
7 Paulo Freire é o método linear de se chegar a um determinado resultado – do professor para o aluno. No 
pensamento de Walter Benjamin diz que há outros caminhos, por meio dos quais, também é possível chegar a um 
determinado resultado. 



25 
 

usuário. Por assim ser, o profissional de contabilidade não pode, dentro do ambiente 

empresarial, aumentar a assimetria informacional que existe entre aqueles que melhor 

conhecem a situação financeira da empresa. Contudo, isso não impede que haja um 

escalonamento no grau de detalhe de informação maior do que outros, de acordo com as 

necessidades em função do modelo decisório.   

Tal circunstância se constitui num ponto nevrálgico dado que “os limites entre o 

comportamento hedonista, de um lado, e a inobservância de regras de equidade, de outro, são 

muito tênues” (IUDÍCIBUS et al, 2005, p. 14). Daí o mote que nos remete a pensar a viabilidade 

de uma formação ético-crítica dos sujeitos que perpassam por um curso de contabilidade dada 

a necessidade da ética no exercício da atividade contábil que, como vimos, remontam em seu 

surgimento o “espírito capitalista” e no capitalismo nada é ingênuo. “O fato de os agentes 

econômicos sempre procurarem o melhor para si, em termos econômicos, não deixa muita 

margem para valores como ética, justiça, distribuição social e outros. Cada um age de acordo 

com o que é melhor para sua situação econômica” (IUDÍCIBUS et al, 2005, p. 14). E nesse 

contexto encontra-se o profissional de contabilidade. Neste ensejo, considerando o ambiente 

competitivo do mundo contemporâneo ser permeado por este tipo de comportamento, urge a 

necessidade de se insistir constantemente na formação ético-crítica dos sujeitos, a fim de que 

esta possa promover um comportamento ético-crítico e não apenas fazer da abordagem ética da 

Contabilidade tão somente um santuário de propósitos, uma promessa a ser feita em comportar-

se com ética diante das inúmeras circunstâncias que permeiam a atividade.  

Daí os motes que suscitam pesquisar a formação ético-crítica no Curso de Ciências 

Contábeis das Faculdades Franciscanas. Nessa perspectiva, depreendemos algumas hipóteses:  

 Naquele contexto teria sido aventada a possibilidade de uma formação ético crítica 

para os egressos daquele curso? 

 Por outro lado, teriam as Faculdades Franciscanas se furtado à vocação de sua 

mantenedora e alijado do currículo as disciplinas de humanas que favoreceriam a 

criticidade nos alunos? 

A par de tais questões, o itinerário desta pesquisa perfaz três capítulos que se 

correlacionam entre si. No primeiro, fazemos uma discussão e reflexão acerca do que 

entendemos pela expressão “formação do Sujeito ético. Neste ponto, mobilizamos categorias 

conceituais da formação ética dos sujeitos em Neidson Rodrigues, em que vimos desde o 

nascimento com a constituição do sujeito enquanto um ser biológico que, ao ser aparelhado 

através do processo formativo da ação educacional, torna-se um sujeito pleno e emancipado, o 

qual temos por um sujeito ético-crítico. 
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Em seguida, focamos as contribuições de Paulo Freire para a educação ao complementar 

o processo formativo do sujeito quando Paulo Freire traz a necessidade de conscientização dos 

sujeitos em que conscientes se permitem a criticidade e se tornam provedores de seu próprio 

desenvolvimento, valorizando seu papel ativo na história e, portanto, passam a ser criadores de 

cultura. A Educação em Paulo Freire depreende do encontro cotidiano com o outro pelo 

caminho dialógico, como forma de mediação. Possibilita a superação da condição de mero 

objeto para assumir o lugar de sujeito, o que representa inserir-se de maneira crítica no processo 

de transição da sociedade para nela se inserir e dela participar e decidir, com vistas à sua 

transformação.  Desta feita, entendemos que a educação em Paulo Freire, ao privilegiar 

conscientização e a criticidade, concorre para que seja viabilizada a formação ético-crítica dos 

sujeitos. Sua metodologia de alfabetização-conscientização era, para os governos populistas nos 

anos de 1960, uma oportunidade para aumentar, em um curto espaço de tempo, o eleitorado a 

seu favor posto que somente votavam os sujeitos alfabetizados. O PNA de janeiro de 1964 seria 

a baliza para a concretização de tal façanha, posto que dos 34,5 milhões de habitantes com mais 

de 18 anos, somente 15,5 milhões eram alfabetizados e, portanto, possíveis eleitores. A 

resistência ao método não demoraria a insurgir, pois os conservadores “não admitiam que a 

alfabetização fosse também uma forma de conscientização, despertando no povo uma 

consciência crítica” (AGOSTINI, 2015, p. 9). Assim, o golpe desferido em 1964 pela ditadura 

militar terminou por paralisar por completo esse processo de despertar e Paulo Freire foi 

encarcerado.  

Uma vez que este trabalho de pesquisa procura evidenciar a possibilidade de uma 

instituição de ensino superior, no período de 1970 a 1980, ter viabilizado uma formação ético-

crítica aos sujeitos egressos de um curso de Ciências Contábeis, cuja profissão, a contabilidade, 

transita em meio a um ambiente permeado pelos interesses do capital, o próximo passo desta 

pesquisa é compreender a atividade contábil.  

Deste tema tratamos no capítulo 2. Uma vez compreendida a importância do 

desenvolvimento da criticidade que vem a corroborar com a formação ético-crítica dos sujeitos, 

trazemos neste capítulo um breve histórico do surgimento da Contabilidade, o surgimento das 

partidas dobradas além da Lei 6.404/76, a Lei das Sociedades Anônimas.  

 Trazemos também a trajetória do surgimento dos cursos de Contabilidade onde 

observamos em que contexto emergem os cursos de contabilidade.  Ao constatarmos que um 

dos primeiros cursos de contabilidade no Brasil fora fomentado e patrocinado por membros da 

elite empresarial do início do Século XX, como é o caso de Antônio Alvares Leite Penteado, 

propusemos uma discussão na perspectiva Benjaminiana acerca da criação destes cursos. Neste 
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ensejo, nos ancoramos no pensamento do filósofo alemão Walter Benjamin, que mobilizamos 

dentro da temática ético-crítica por entendermos que o seu pensamento permite situarmos a 

questão ético-crítica numa leitura não linear da história. 

Por fim, no capítulo 3, apresentamos a história do município de Bragança Paulista onde 

emergem as Faculdades Franciscanas, considerando o espaço tempo do recorte temporal 

compreendido entre os anos de 1970 e 1980; tal período foi permeado pelas repercussões do 

regime da ditadura militar no Brasil em muitos aspectos. Nesta pesquisa, focamos o aspecto das 

incursões do regime militar sobre a educação que, na euforia da modernização, terceirizaram a 

Educação por meio dos Acordos MEC/USAID. Também por meio do expediente da lei, além 

de outros aspectos que, por assim ser, tiveram grandes repercussões sobre os rumos da educação 

naquele período. Tais acordos remodelaram a educação nacional aos interesses estadunidense 

atribuindo a esta um caráter de viés unicamente tecnicista por meio da concepção Taylorizada 

para a educação. Esta deveria funcionar como uma empresa para concorrer aos anseios de 

desenvolvimento da política econômica do regime militar. Este modelo visava, através dos 

aparelhos ideológicos do Estado, preconizado por Althusser8, dominar e controlar o setor 

interno para incutir hábitos de consumo e, por outro lado, bloquear o potencial crítico e 

reflexivo dos alunos, transformando-os em meros executores de tarefas. Não obstante tais 

acordos, por meio do expediente das Leis 5.540/68 e 5.692/71, dentre outras excrescências 

afetas à ditadura, o regime militar mira as disciplinas de humanas, restringe o acesso ao ensino 

superior, privatiza a educação e influencia a formação do sujeito aos moldes capitalistas, de 

modo que estes não tivessem uma formação plena, uma educação ética que favorece 

minimamente a criticidade nos sujeitos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8 8 Louis Althusser (1918-1990) foi um filósofo francês nascido na Argélia. É dele a concepção dos aparelhos 
ideológicos do Estado. 
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1 EDUCAÇÃO, ÉTICA E A FORMAÇÃO DO SUJEITO 

 

 

A Contabilidade, assim como muitas outras, é uma atividade que enseja a 

transparência, bem como supõe pessoas formadas e fundadas na ética. Por este motivo, 

entendemos que a ética deve estar imbricada com esta atividade posto que valores éticos se 

constituem num importante balizamento para as boas práticas da atividade contábil. 

Conhecimentos e habilidades são importantes para a constituição dos sujeitos, sobretudo 

necessários para a integração destes como força eficiente nos setores produtivos. Mas estes não 

perfazem a totalidade do processo. À Educação, por sua vez, corresponde a formação integral 

do ser humano que possibilita aos indivíduos crescer em maturidade e dotar-se de uma 

consciência ética, sobretudo da necessidade de manutenção dos princípios e valores que 

garantem a manutenção da vida social. 

O processo formativo da ação educativa visa a constituição do sujeito ético. Este 

apresenta-se como um meio privilegiado para a educação de um sujeito ético, crítico, num 

processo que o perpassa integralmente. Por isso, inicialmente a tratar da ética, sendo ela o eixo 

central do processo educativo. 

 

 

1.1 ÉTICA  

 

 

Os primeiros fragmentos do ensino de ética no Brasil datam aproximadamente dos 

anos compreendidos entre 1550 e 1553, quando da vinda dos padres jesuítas e o surgimento do 

primeiro estabelecimento de ensino no Brasil.  

No ano de 1550, estes padres fundaram o primeiro colégio no estado da Bahia e, logo 

a seguir, fundaram mais dezessete colégios no Brasil, cuja finalidade não era formar e educar 

somente sacerdotes, consoante afirma Cunha (2000, p. 152):  

Os jesuítas criaram, ao todo, 17 colégios no Brasil, destinados a estudantes 
internos e externos, sem a finalidade exclusiva de formação de sacerdotes. Os 
alunos eram filhos de funcionários públicos, de senhores de engenho, de 
criadores de gado, de artesãos e, no século XVIII, também de mineradores. 
Nesses colégios era       oferecido o ensino das primeiras letras e o ensino 
secundário. Em alguns, acrescia-se o ensino superior em Artes e Teologia. O 
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curso de Artes, também chamado de Ciências Naturais ou Filosofia, tinha 
duração de três anos. Compreendia o ensino de Lógica, de Física, de Mate-
mática, de Ética e de Metafísica.  
 

 Vê-se, portanto, ali mencionado dentre outros, o ensino de ética cuja palavra tem 

invadido sobremaneira o cotidiano e, por assim ser, veio a se tornar parte do nosso vocabulário 

contemporâneo dada a presença constante de sua ausência. “Ela está nas primeiras páginas 

quando a questão é a luta contra a corrupção, nas comissões de bioética, na gerência dos 

negócios em empresas, na presença da mídia, na gestão filantrópica etc.” (AGOSTINI, 2010, 

p. 21). 

A palavra ética tem sua origem do latim ethica e deriva do grego ethos-éthikós. 

Segundo BOFF (1997, p. 90), por meio da verificação etimológica da palavra assevera, numa 

metáfora da condição humana, que: 

 

Ethos – ética, em grego – designa morada humana. O ser humano separa uma 
parte do mundo para, moldando-a ao seu jeito, construir um abrigo protetor e 
permanente. A ética, como morada humana, não é algo pronto, construído de 
uma só vez. O ser humano está sempre tornando habitável a casa que construiu 
para si. (p, 90). 

 

O significado de ética é tudo aquilo que corrobora para o aperfeiçoamento da 

convivência entre os sujeitos de modo a tornar melhor esta convivência para, metaforicamente, 

“tornar melhor o ambiente para que seja uma moradia saudável” (BOFF, 1997). A ética admite 

o permanente, enquanto necessidade do ser humano de ter uma moradia, e o mutável, na forma 

do estilo com que cada grupo constrói sua moradia.  

“A Ética é um ramo da Filosofia que lida com o que é moralmente bom ou mau, certo 

ou errado. [...] Para os filósofos, a ética é o estudo teórico dos padrões de julgamento morais” 

(LISBOA, 1997, p. 30). É um conjunto de valores e de tradições que se tornam um 

enraizamento, o permanente, e que alicerçam a vida dos sujeitos. Contudo, “a ética [...] abre 

esse enraizamento [...] atenta às mudanças históricas, às mentalidades e às sensibilidades 

cambiáveis, aos novos desafios derivados das transformações sociais” (BOFF, 1997), portanto 

o mutável. Em linhas gerais, dito de outro modo, ética é um conjunto de valores por meio da 

qual são balizadas as interações dos sujeitos em uma determinada sociedade.  

Agostini (2010, p. 10) desenvolve, por sua vez, a compreensão de que “a ética ativa 

em nós a capacidade de pensar; ela nos leva a agir; tem a potencialidade de nos religarmos aos 

outros; desdobra-se em diálogo, requer compromisso”. Enquanto capacidade humana a ser 

desenvolvida, ela constitui a pessoa humana em sujeito ético por excelência.  
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Não se trata de um saber acabado, de um percurso pré-datado, de prescrições pré-

concebidas ou de uma relação ou tabela que contenha elencado todas as condutas humanas, 

contendo o que podem fazer e o que não podem fazer. Se assim fosse, se esta tabela existisse, 

estaria obsoleta no dia seguinte considerando nossa contemporaneidade em que situações 

inéditas e das mais adversas atravessam o nosso cotidiano e nossa convivência. Portanto, o 

mutável emerge diante das pessoas, desafiando-as a fundar-se em valores e condutas para 

responder a situações múltiplas e variadas.   

No esteio destas considerações, podemos afirmar que a ética é sempre contemporânea.  

Ética pressupões a liberdade de escolha. Escolha esta da possibilidade que temos de como 

queremos conviver. Por este motivo, ela parte de uma premissa, a de que nossa convivência 

pode ser diferente do que ela é, pode ser melhor, à medida que responde aos desafios que 

surgem, buscando a melhor resposta, enquanto esta venha a defender a vida, protegendo o bem 

comum e salvaguardando a dignidade humana. Estamos diante de um ser ético e, nela fundado, 

torna possível a vida. A ética é a inteligência compartilhada a serviço do aperfeiçoamento da 

convivência.  

“Não podemos viver sem o auxílio ou a intermediação da ética [...], não importa em 

que nível, pessoal ou social, deve estar respaldado pela ética” (AGOSTINI, 2016, p. 21). Trata-

se, portanto, de um referencial cuja ausência faz com que o ser humano chegue despreparado 

ante os desafios da modernidade e da pós-modernidade, sobretudo quando estes trazem os 

contornos de uma crise ética. Neste contexto, Agostini (2010, p. 10-11) assevera que: 

 

Hoje com a emergência da modernidade e com as portas abertas para a pós-
modernidade, assola-nos uma crise ética de grande porte. [...] E a proposta 
pós-moderna, no desencanto da modernidade, empurra o ser humano para o 
terreno movediço de uma cultura hedonista [...] com referenciais que se 
liquefazem; sobra a subjetividade para embalar a fruição dos desejos. 

 

Considerando a velocidade com que as transformações emergem cotidianamente, 

alterando, criando e recriando as relações sociais, a questão da ética tem sido premente para 

acompanhar estas transformações. Por este motivo, entendemos ser importante uma formação 

que possibilite minimamente, no tocante ao ensino superior, o acesso a conteúdo, dentro do 

qual seja aventada questões relacionadas à ética e à criticidade com o ensejo de formar um 

sujeito social, “aquele que circula e atua no conjunto da vida social de forma independente e 

participativa” (RODRIGUES, 2001, p. 251).  

Apontamos para um sujeito livre dotado de autonomia e, portanto, da capacidade de 

estabelecer juízos e fazer escolhas sobretudo críticas, posto que o “fundamento ético da 
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humanidade se assenta no tripé constituído pelo reconhecimento de si mesmo como sujeito 

(individualidade) na liberdade e na autonomia” (RODRIGUES, 2001, p. 251). A consciência 

destes fundamentos nos leva a cultivá-los através da ação educativa como único caminho capaz 

de formar o ser humano com a capacidade de incorporar tais valores, o que vai formar o sujeito 

ético. Nos deteremos, a seguir, sobre este processo formativo.  

 

 

1.2  DO CONCEITO DE FORMAÇÃO  
 

 

Há uma diferença em educação entre o que aprendemos e o que nos afeta enquanto 

seres humanos. E isto diz respeito à formação. Segundo autores como Carvalho9 (2011), o uso 

muito recorrente do conceito de formação nos discursos educacionais tem feito com que o 

conceito viesse a padecer de uma “anemia semântica”. Segundo o autor o uso indiscriminado 

que identifica o conceito de formação de forma imediata com transmissão de conhecimento, 

desenvolvimento de competências ou difusão de conhecimento resulta na perda do sentido que 

lhe foram historicamente associados. 

Para além da transmissão de informações, em seu entendimento, não é todo processo 

de formação que resulta em uma aprendizagem de fato.  

A aprendizagem demonstra basicamente que um sujeito veio a saber algo que até então 

não se sabia: uma informação, um conceito, uma capacidade. Porém como resultado é que esse 

algo novo que se aprendeu não transformou o sujeito em um novo sujeito, um novo “alguém”. 

 Neste ponto reside o pilar sobre o qual encontra-se alicerçado o conceito de formação 

em que: uma aprendizagem só é formativa na medida em que opera transformações na 

constituição daquele que aprende. É como se tal conceito (o de formação) indicasse a forma por 

meio da qual nossas aprendizagens nos constituem como um sujeito singular no mundo com 

todo o repertório de experiências que nos sãos inerentes. Nem tudo o que vivemos ou 

aprendemos deixam marcas que nos formam como sujeitos. Uma experiência torna-se 

formativa por seu caráter afetivo.  

Por assim ser, tal aprendizagem só é formativa se viabilizada por meio da experiência 

e seu caráter afetivo. Tal consideração coaduna ao entendimento do aragonês Jorge Larrosa 

                                                           
9 José Sérgio Fonseca de Carvalho é Doutor em filosofia da educação pela Faculdade de Educação da USP. 
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Bondiá10, que mobiliza a arte e experiência como possibilidade para a educação, em que “ 

experiência é o que nos passa, o que nos acontece, o que nos toca. Não o que se passa, não o 

que acontece, ou o que toca” (LARROSA, p. 21).  

Trata-se, pois, de um encontro entre um evento, um objeto da cultura e um sujeito que, 

ao se aproximar de algo que lhe era exterior, caminha em direção à constituição de sua própria 

vida interior. Portanto, para CARVALHO (2011), em um artigo publicado para a revista 

Educação, menciona que: 

 

Por ter esse caráter de encontro constitutivo, os resultados de uma experiência 
formativa são sempre imprevisíveis e incontroláveis. É relativamente simples 
saber se alguém aprendeu uma informação ou em que grau desenvolveu uma 
competência. Mas é impossível saber com precisão em que sentido e com qual 
intensidade a apreciação de uma obra de arte teve um papel formativo em 
alguém. Ao comentar o conflito potencial entre o recorrente desejo de controle 
da ação pedagógica e o caráter formativo da literatura, Antônio Candido 
ressaltou que a experiência literária representa uma poderosa força 
indiscriminada de iniciação na vida. Ela não corrompe nem edifica, mas por 
trazer livremente em si o que chamamos o bem e o que chamamos o mal, 
humaniza em sentido profundo, porque faz viver. Assim é uma experiência 
educativa com valor formativo. Um exercício de liberdade que exige do 
educador a responsabilidade pelas escolhas e a abdicação do controle sobre 
seus efeitos na formação de um sujeito. 
 

Posto o conceito de formação, seguimos adiante em nosso objeto de estudo, a formação 

do sujeito ético. 

 

 

1.3 DA FORMAÇÃO DO SUJEITO ÉTICO  

 

 

Considerando a necessidade que requer de um processo formativo promover uma real 

transformação do sujeito, esta transformação só é passível de ser realizada por meio da 

educação.  Encontramos em Rodrigues (2001) um texto de suma importância que traz os 

elementos que melhor definem a formação do sujeito desde o início, como sujeito natural, sem 

qualquer formação, até o ápice de sua formação, com todo o aparelhamento que o define 

enquanto sujeito plenamente constituído, ao que nomeamos como sendo um sujeito ético; 

                                                           
10 Jorge Larrosa Bondiá, é um espanhol, aragonês nascido no final da década de 50, é doutor em pedagogia pela 
Universidade de Barcelona, Espanha.  Publicou diversos artigos em periódicos brasileiros e tem dois livros 
traduzidos para o português: Imagens do outro (Vozes 1998) e Pedagogia profana (Autentica, 1999). Mobiliza a 
categoria conceitual de experiência ancorado no pensamento do filósofo alemão Walter Benjaimin. 
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também por ter suscitado, em nós, escrever sobre a formação do sujeito, que resultou neste 

trabalho de pesquisa. 

Neidson Rodrigues11 nos proporciona as bases para o melhor entendimento do 

processo formativo. Busca em Kant12 a afirmação de que o “o homem é a única criatura que 

precisa ser educada” (KANT, apud RODRIGUES, 2001, p. 240). 

 

 

1.4 DO ATO DE FORMAR E A EDUCAÇÃO 

 

 

A Educação é necessária para a formação do homem13 de modo que este seja de fato 

constituído. Assim, esta relação com o ser humano é assumida como o princípio fundante da 

educação.  

A princípio o homem nasce apenas como criatura biológica, portanto, desprovido de 

qualquer aparato que lhe oriente em sua existência. Carece de ser formado. É necessário 

constituir-se em um processo formativo onde deverá incorporar uma natureza distinta de 

qualquer outra criatura para transformar-se, recriar-se.  

O ato de formar pode ser viabilizado de duas formas: a primeira que deve ocorrer de 

fora para dentro e outra que deve ocorrer de dentro para fora. No tocante à primeira 

possibilidade, a formação se dá na medida em que primeiro o ser humano necessita ser educado 

por meio de uma ação que lhe é externa “ de modo similar à ação dos escultores que tomam 

uma matéria informe qualquer, uma madeira, uma pedra, ou um pedaço de mármore, e criam a 

partir dela um outro ser” (RODRIGUES, 2001, p. 240). Desse modo, depreendemos o fato de 

que o homem não se forma por si só de maneira espontânea, posto o que, reafirma Kant, “o 

homem não pode se tornar homem senão pela educação” (Kant, apud Rodrigues, 2001, p. 240).  

A formação humana, portanto, é um ato intencional por meio do qual o ser biológico 

é transformado em um novo ser. Nesse interim, a Educação é um ato imputado sobre aquele 

                                                           
11 Neidson Rodrigues foi Professor Doutor titular da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Foi orientado 
por Marilena Chauí em sua dissertação de mestrado em Filosofia sob o título: Saussure: Uma revolução linguística; 
1975 pela Universidade de São Paulo e por Demerval Saviani em sua tese de Doutorado em Filosofia da Educação 
em 1979 sob o título: Estado, Educação e Desenvolvimento Econômico pela Pontifícia Universidade Católica de 
São Paulo. 
12 Immanuel Kant (1724-1804) foi um filósofo prussiano considerado um dos principais filósofos da modernidade. 
13 Justificamos a utilização do termo “homem” no decorrer do texto enquanto sujeito do processo formativo. 
Quando assim o fazemos queremos nos referir o termo no sentido de “ser humano” posto que não se trata o termo 
do gênero masculino que tem, no gênero feminino, a mulher como seu oposto. 
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ser, até então biológico, que agora deve ser transformado como ser humano, em um ser de 

cultura. E a esse ato denomina-se Educação.   

Contudo, o ato de formar não se resume somente a esta formação externa (de fora para 

dentro) uma vez que, se assim fosse, haveria de ter um modelo a partir do qual o ser humano 

seria reproduzido. Assim, poder-se-ia dizer que depreenderia daí o sentido muito difundido de 

que educar seria apenas ajustar o sujeito a uma determinada realidade.   

Na segunda possibilidade do ato de formar, de dentro para fora, Rodrigues (2001, p. 

241) afirma:  

 

 [...] compreende acionar os meios intelectuais de cada educando para que ele 
seja capaz de assumir o pleno uso de suas potencialidades físicas, intelectuais 
e morais para conduzir a continuidade de sua própria formação.  
 

E ainda: 

 

Esta é uma das condições para que ele se construa como sujeito livre e 
independente daqueles que o estão gerando como ser humano. A Educação 
possibilita a cada indivíduo que adquira a capacidade de auto conduzir o seu 
próprio processo formativo.  

 

Ora, há que se considerar que a Educação é algo maior, mais abrangente e que 

considera outras dimensões além da biológica. Tudo educa, mas é na relação deste com o outro, 

principalmente, que esta se dá posto que o outro é quem nos dirá quem somos. 

No esteio destas considerações, há que ser considerado questões de ordem social como 

um aspecto permanente que também irá corroborar para a formação do sujeito homem posto 

que “tudo que ocorre na vida social decorre da intervenção dos seres humanos” (RODRIGUES, 

2001, p. 242).  

Uma vez que este ser não nasce pronto pois depende “de toda uma constelação de 

fatores tecidos fora de si que o condicionam fortemente” (AGOSTINI, 2016, p. 64), este vai 

emergindo paulatinamente das ações formativas imbricadas na relação com outros sujeitos. 

Estes irão formá-lo transformando aquele ser antes biológico em um ser de cultura. Desse modo, 

uma simples intervenção externa não garante tal transformação, é necessário fornecer-lhes os 

meios para que o homem possa crescer, ao que também veremos com a contribuições de Paulo 

Freire. 

 Possibilita a este os meios para que isso ocorra a ponto de chegar em um menor grau 

de dependência em relação ao que lhe é exterior. Eliminada tal dependência, após percorrer 

todos os estágios formativos, pode dizer que o sujeito adquiriu sua autonomia, se emancipou. 
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Assim, a educação dever promover uma transformação completa em sua integralidade, de modo 

que sua ação formativa:  

 

[...] abarca tanto a dimensão física quanto a intelectual, tanto o crescimento da 
competência de cada educando para se auto governar quanto a formação moral 
que o leve a um adequado relacionamento com os outros homens” 
(RODRIGUES, 2001, p. 242).  
 

Considerando a amplitude da dimensão da educação, deve-se educar o olhar e o 

espírito uma vez que o entendimento não cresce apenas dos conceitos, advém sobremodo 

daquilo que absorve ao interiorizar e processar intelectualmente o mundo observado e vivido. 

Dito de outro modo, o mundo no qual a experiência, no pressuposto de Larossa, o tenha tocado, 

o tenha atravessado. 

Desse modo, a ação educativa na forma de uma ação formativa é uma atividade, 

segundo Rodrigues, de alta complexidade, cuja responsabilidade não está em nenhum indivíduo 

isoladamente e tão pouco de qualquer instituição especializada. “Essa tarefa é de 

responsabilidade social” (RODRIGUES, 2001, p. 244). 

 

 

1.5 ASPECTOS DA FORMAÇÃO ÉTICA 

 

 

Em um processo formativo, o primeiro conteúdo deste processo é a linguagem como 

sendo o primeiro e original meio de produção do mundo dos humanos sem a qual não há mundo 

cultural. 

 O mundo está para os homens de modo diferente como está para qualquer outro ser 

vivo. Segundo (GADAMER14, apud Rodrigues, 2001, p. 245) “a linguagem não é somente um 

dos dotes de que se encontra apetrechado o homem, tal como está no mundo, mas que ela 

representa o fato de que o homem “simplesmente tem mundo”. (GADAMER, apud Rodrigues, 

2001, p. 245). Ainda segundo este autor, ter o mundo se traduz em comportar-se para com o 

mundo e isto concorre para o fato de que o homem deve manter-se livre face a tudo o quanto 

vem ao seu encontro trazido pelo mundo e que este seja capaz de pô-lo diante de si tal como é.  

                                                           
14 Hans Georg Gadamer (1900-2002) foi um filósofo alemão e expoente da hermenêutica e amplamente conhecido 
por sua obra Verdade e Método (Wahrheit und Methode) publicada em 1960. 
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Ter o mundo significa ter a capacidade de o homem construí-lo e possuí-lo, e isto por 

meio da linguagem. Assim, a concepção de mundo para o homem é o oposto à concepção de 

mundo circundante, ou seja, o que está em sua volta, para qualquer outro ser vivo. No esteio 

destas considerações não se pode limitar como sendo este mundo apenas o que está à sua volta 

(mundo circundante), apenas o meio físico. O mundo pode ser entendido pela maneira como se 

dá o relacionamento do homem com outros homens, consigo mesmo e com o produto 

civilizatório instituído pelo homem. Portanto, o ser humano pode ser considerado um ser livre 

em relação ao mundo circundante (o mundo a sua volta) na medida em que este mundo seja o 

resultado da produção de sua linguagem. 

Desse modo, é pela linguagem que é assegurado ao homem a posse plena de sua 

liberdade. Nesse ínterim, entrelaçam aspectos pertinentes a vida social, cultural, política e de 

responsabilidade individual, coletiva e ética deste ser humano.  

Deste ponto, o ser humano está apto a se colocar numa condição acima, de elevar-se 

para além de seu mundo circundante posto que por sua fala traz o mundo e, portanto, desde o 

início a liberdade para o exercício de inúmeras possibilidades decorrentes de sua capacidade 

linguística e desta feita, “sua liberdade para reproduzir o mundo da cultura” (RODRIGUES, 

2001, p. 246). 

Tais considerações remontam em, pelo menos, três aspectos que abrangem o processo 

formativo da ação educacional a saber: o primeiro diz respeito à construção simbólica da 

realidade, ou seja, à aquisição da linguagem sem a qual não há o mundo humano. O segundo 

diz respeito à disciplina da vontade e o terceiro aspecto trata da aquisição de conhecimentos e 

habilidades que o habilite a reproduzir as condições de sua existência e de viver e conviver 

enquanto membro de uma sociedade.  

 

 

1.5.1 Construção simbólica da realidade 

 

 

No tocante à construção simbólica da realidade, enquanto crianças, as expressões das 

primeiras vivências naturais como as que expressam a fome, sede, necessidades fisiológicas, 

além das modificações ocasionadas por experiências sensitivas como luz, frio, calor, dor etc., 

tendem a ser modificadas pelos adultos.  As expressões destas experiências se traduzem 

originalmente numa natureza reativa que se materializa sob forma de choro, gritos, risos etc. 

Enquanto adultos, estes tendem a modificar os gestos reativos em gestos simbólicos que lhes 
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sejam melhor compreendidos. Dessa forma, será possível organizar um denominador comum 

da experiência vivenciada onde os adultos tenderão a minimizar as experiências que lhe causam 

desconforto e estimular as que produzem satisfação. “O mundo traduzido simbolicamente, 

emerge no plano da consciência dos indivíduos em tudo diferente da natureza, pois é o próprio 

mundo cultural” (RODRIGUES, 2001, p. 247), portanto é necessário reconhecer o mundo e sua 

transformação num mundo simbólico. Contudo, afirma ainda o autor que a mera tradução do 

mundo simbólico não é o suficiente posto que começam a desenvolver-se formas novas de 

expressão da sensibilidade e de reprodução de sensibilidades. Segundo o autor: 

 

O ser humano deve não apenas sentir o mundo, mas estabelecer correlações, 
valores, antever experiências, avaliar, fixar, repetir ou evitar o que se 
considera positivo ou negativo (bom e mau, bonito, feio, agradável, 
desagradável), enfim, desenvolver as potencialidades da sensibilidade e da 
memória (RODRIGUES, 2001, p. 247). 
 

O ser humano, na medida em que conhece o mundo, deve ser capaz de reconhecer a 

existência de um conjunto de coisas que dele não dependem sua existência e que poderiam não 

existir ou ser diferentes do que são. Trata-se de um mundo humano complexo e diferenciado, 

construído simbolicamente, no qual deve estar preparado para se relacionar com o ali existente, 

que possa a este se adaptar de modo a se adequar enquanto herdeiro dos produtos das gerações 

surgidas antes deste. Daí a disciplina da vontade, que é o segundo aspecto. 

 

 

1.5.2 A disciplina da vontade 

 

 

 Este segundo aspecto, que cobre o processo formativo da ação educacional, trata de 

disciplinar a vontade do ser humano e de adquirir conhecimentos e habilidades, frutos de uma 

herança social com que é aparelhado quando da transformação deste em um sujeito cultural. 

 Considerando que o ser humano vem aparelhado naturalmente de vontade infinita face 

às possibilidades finitas, deve este disciplinar sua vontade de modo a se ajustar ao meio (mundo) 

no qual encontra-se inserido. E este mundo, o qual já existia muito antes deste novo sujeito 

humano, recepciona-o e convida-o a participar de sua reconstrução, transformação e 

conservação do mundo humano.  
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Isto posto, começam aqui a delinear o plano de conhecimentos e habilidades 

considerados indispensáveis a todos os sujeitos e diferenciado a cada um destes.  Desse modo, 

segundo o autor: 

 

Ninguém necessita, nem terá competência para conhecer tudo o que o ser 
humano produz e como o produz, nem possuirá todas as habilidades   
disponíveis no mundo humano. Demarcar esse grau de consciência permite 
que os seres humanos adquiram capacidade seletiva e noção de limites que só 
podem ser estendidas nos meandros da comunicação cooperativa com outros 
homens (RODRIGUES, 2001, p. 248). 
 

Assim, se faz necessária a construção de inter-relações entre os seres humanos e destes 

com a natureza, o que remonta o terceiro aspecto, a educação integral. 

 

 

1.5.3 A Educação integral 

 

 

Neste terceiro e último aspecto que cobre o processo formativo da ação educacional, é 

o que vem a coroar todo o processo e que deverá perdurar por toda a vida. Este aspecto só é 

possível por meio da conscientização acerca da responsabilidade social de cada indivíduo e que 

se traduz na participação, na cooperação, na solidariedade e no respeito à diversidade e à 

individualidade. Deve promover a cada sujeito o reconhecimento de que este não tem a 

capacidade de definir os rumos de sua própria existência sem que haja cooperação das relações 

instituídas no mundo humano. 

Por assim ser, a ação educativa deve formar o ser humano: 

 

[...] para a ação cooperativa, para a solidariedade, para a aceitação do outro, 
para a noção de limites e para construir a noção de dever. Neste plano, estamos 
ingressando no que se deve entender como o da formação e desenvolvimento 
dos princípios da Ética e da Moral, necessários a todos os homens. 
(RODRIGUES, 2001, p. 248). 
 

É, pois, somente após perpassar este aspecto é que podemos ter por completa a 

empreitada do que se diz por Educação.  Desse modo, educar contemplando estes três aspectos 

se traduz na educação integral do ser humano, posto que aí são estabelecidos todos os estágios 

pressupostos de educação completa e sobretudo necessária. 
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Há, porém, a partir deste ponto, que promover a inserção do sujeito homem no mundo 

em sua esfera social. Por este motivo, deve-se ainda: 

 
 [...] disciplinar seus impulsos naturais; desenvolver nele a capacidade do 
entendimento e do conhecimento; organizar e promover habilidades 
necessárias à produção e re-produção das condições próprias de existência; 
prepara-lo para compreender-se como participe de um processo civilizatório, 
no qual se torna responsável com o bem estar pessoal e dos outros, e com a 
incessante busca da felicidade (RODRIGUES, 2001, p. 248). 

 

Dessa forma, o homem se constitui como sendo um sujeito capaz de inserir-se em seu 

meio e pode agora participar dessa vida social; mas para que este sujeito constituído como um 

ser de cultura possa ser considerado um sujeito ético, e este é o nosso objeto, este deve ser 

dotado de autonomia. 

 

 

1.6 A AUTONOMIA E A LIBERDADE  

   

 

O segundo conteúdo do processo formativo, lembrando que o primeiro foi a 

linguagem, do qual depreendeu-se os três aspectos vistos, se constitui na formação do sujeito 

para a autonomia e liberdade.  

Um homem considerado educado é aquele homem que atingiu a sua maioridade e, por 

assim ser, se emancipou de todos aqueles que lhes foram externos, os que o conduziram em 

seus primeiros passos. Desta feita, proporcionou a si tomar as rédeas de sua própria existência, 

sendo agora o condutor do seu próprio processo de reformação.  

A exemplo do que fora dito, têm-se o ato de ensinar onde quem ensina algo determina 

os passos a serem seguidos por aquele que está sendo ensinado. Deste exemplo podemos 

depreender que o foco do ensinando deve ser a aquisição de independência, autonomia em 

relação aquele quem a o ensina. 

Espera-se que após determinado nível de aprendizado o sujeito possa estar habilitado 

a operar escolhas. Ao se chegar neste ponto, pode-se dizer que adquiriu autonomia uma vez que 

essa “é a diretriz básica da educação: educa-se para a emancipação, para a autonomia” 

(RODRIGUES, 2001, p. 249). 
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Ante todo o exposto, neste segundo conteúdo do processo formativo, a autonomia, 

destacamos três aspectos por meio dos quais possa ser reconhecida essa condição de autonomia 

dos sujeitos. São eles: autonomia da vontade, autonomia física e a autonomia intelectual.   

 

 

1.6.1 Autonomia da vontade 

 

 

Portanto, o sujeito se torna autônomo na medida em que consegue estabelecer relações 

de equilíbrio racional entre suas emoções e paixões na mesma medida em que, assumindo as 

rédeas de sua existência, possa assumir a responsabilidade por estas relações equilibradas com 

o mundo.  

Desse modo, interagindo no mundo social, este sujeito autônomo e responsável pode 

ser considerado como um sujeito social, o qual pode agora escolher de forma livre os meios e 

os objetivos de seu crescimento intelectual bem como os modos de inserção deste no mundo 

social. Corroborando ao entendimento colocado, podemos dizer que no tocante ao equilíbrio, 

como mencionamos, entre as emoções e as paixões este equilíbrio passa a ser mediado pela 

disciplina da vontade, o que pode ser facilmente compreendido. Crianças não possuem 

paciência ao esperar que suas vontades sejam satisfeitas, como os adultos, nestes casos, não 

disciplinam suas vontades. Quando adolescentes, deixam transparecer a irritabilidade com que 

reagem por não ter seus desejos satisfeitos ou deliberadamente interditado por um adulto. Não 

possuem habilidade para lidar com as frustrações posto que ainda não desenvolveram a 

disciplina da vontade. Não têm habilidades em negociar, ceder, alterar ou adiar uma posição 

inicial. Não são flexíveis. 

Portanto, se tais comportamentos perduram quando adultos, é fato que estes ainda não 

atingiram a maioridade pois ainda não foram capazes de suplantar a adolescência vez em que 

ainda não desenvolveram as condições de autonomia como disciplina da vontade além de 

articular necessidades e racionalidades. 

 

 

1.6.2 Autonomia física 
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Em relação ao aspecto que trata da autonomia física, basicamente, de maneira similar 

se desconhece, ao nascer, o funcionamento do corpo posto que se reage seguindo os impulsos 

e os limites dos reflexos naturais.  

 

É assim que qualquer criança é capaz de se alimentar, ingerir líquidos, expelir 
excrementos e manifestar desconforto como dor, frio, medo. Não sabe, de 
início, cuidar do corpo físico e desconhece as necessidades ligadas à higiene, 
ao descanso, ao manuseio das mãos e mesmo das potencialidades escondidas 
na mente e nos sentidos (RODRIGUES, 2001, p. 250). 
 

Por assim ser, a educação deve permitir a abertura destas possibilidades aos sujeitos. 

Espera-se, com isso, que estes, enquanto crianças, na medida em que vão se tornando adultas, 

conquistem a autonomia que somente lhes serão conquistadas quando forem capazes de 

dirigirem o próprio corpo numa relação saudável com o mundo natural e consigo mesmo. 

Assim, neste ponto serão capazes de operar decisões sobre higiene, descanso, alimentação, 

preservação das relações sociais, enfim, tomar decisões quanto as escolhas que faz em relação 

ao uso do corpo. Por último, a autonomia intelectual. 

 

 

1.6.3. Autonomia intelectual  
 

 

Por fim, na conclusão sobre o que constitui o ápice da formação humana, temos a 

autonomia intelectual como o fundamento mais complexo posto que este fundamento trata do 

ponto, a partir do qual, tem-se o produto de todo esse processo formativo. Isto inclui todo o 

processo de desenvolvimento dos fundamentos da autonomia incluídos os de autonomia do 

corpo (física) e da disciplina da vontade.  

Na maneira de o ser humano lidar e interagir com o mundo, há um ponto de inflexão 

sobre o qual tudo o mais é construído, ou seja, quando se tem a transformação de uma 

experiência sensível em experiência simbólica, ponto em que ideias distintas são articuladas: a 

razão (racionalidade) e a linguagem. Como fruto da racionalidade: 

 

O ser humano [...] desenvolve as diversas formas de linguagem com o que 
incorpora e produz o mundo natural e cultural, bem como cria os meios e fins 
para organizar seu modo de existir. Esses meios e fins são identificados nas 
regras da vida social, nas formas institucionais criadas para agregar e 
promover a vida social nos projetos de futuro que desenha para si e para a 
humanidade (RODRIGUES, 2001, p. 251). 
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O sujeito social dotado de autonomia é aquele que atua e interage na vida social, é 

aquele que circula de maneira participativa, independente, e que é capaz de estabelecer juízo de 

valor e assumir a responsabilidade das escolhas que faz. Portanto, a consciência do tripé sobre 

os quais está assentado o fundamento ético da humanidade: reconhecimento de si como sujeito, 

logo por sua individualidade, a autonomia e a liberdade se dão mediadas pela ação educativa 

que capacita o ser humano a absorver tais valores. 

Há que se reconhecer, porém, as dificuldades do ser humano em atuar no âmbito da 

vida social balizado por tal regulação, posto que o mundo, não sendo pré-determinado, se 

constitui no resultado da confluência de inúmeros fatores como os da vontade, da autonomia 

dos sujeitos, e de como se articulam os projetos que ultrapassam os limites individuais 

(RODRIGUES, 2001). Neste ensejo, deve haver a combinação entre tudo o que fora visto com 

o quadro de valores que norteiam as escolhas que cada um faz e que pode ser modificado em 

função de fatores como os espaços sociais, conjunturais, as relações de gênero, além das 

expectativas sociais do indivíduo, grupo ou grupos com os quais se relaciona, incluindo ainda 

círculos de amizade e mesmo os estados emocionais. 

Por fim: 

 

A consciência de liberdade, de igualdade, de participação de disciplina da 
vontade, ao atingir o patamar de maturidade nos indivíduos, deve orientar os 
seres humanos-cidadãos a compreenderem a importância de outros princípios 
e valores, sem os quais a vida social se destruirá, entre eles: a tolerância, a 
cooperação, a solidariedade, a humildade, o respeito, a justiça (RODRIGUES, 
2001, p. 252) 

 

Por tanto, esse indivíduo dotado de maturidade e de consciência, sobretudo da 

necessidade de manutenção dos princípios e valores que garantem a manutenção da vida social, 

reúne as condições que concorrem para a formação plena do sujeito que denominamos ser o 

Sujeito Ético. 

 

 

1.7 A EDUCAÇÃO EM PAULO FREIRE 

 

 

Neste capítulo, passamos a ver as contribuições de Paulo Freire para a educação por 

cremos que sua pedagogia veio a concorrer para a formação do sujeito ético por meio da 
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conscientização com que despertava os sujeitos para a criticidade e autonomia, incidindo 

positivamente na formação ética daqueles sujeitos. “Sua teoria educacional girou [...] em torno 

do pobre e do desenraizado, fosse este criança ou adulto” (GHIRALDELLI, 2000, p. 22). 

Identificamos o pensamento e as práticas a ele inerentes como uma possibilidade 

renovada de pedagogia da educação face aos modelos tradicionais. Tais modelos trabalhavam 

com as pessoas como meros depositários do conhecimento ao que ele adjetivava com a sendo 

a concepção bancária da educação. 

Paulo Freire não era uma unanimidade em sua época, posto que haviam os que não 

concordavam com sua proposta de educação que pressupunha, por si só, a libertação, por este 

motivo viam-no com reticências. Contudo, encontra-se entre os mais significativos teóricos da 

educação, cujos aportes aprimoravam e enriqueciam a prática educativa.  

Paulo Freire tornou-se uma referência da educação popular15, revelando-se numa das 

mais ricas experiências da pedagogia contemporânea (GADOTTI, 1996, p. 19).  

A pedagogia de Paulo Freire era uma pedagogia para a Democracia e para o Welfare 

State, mas voltada para aqueles que não viviam nem na democracia nem tinham conhecido o 

os benefícios do Welfare State” (GHIRALDELLI, 2000, p. 22). 

Por assim ser, nos debruçamos sobre as obras de Paulo Freire com vistas a focar os 

aportes possíveis ao nosso tema aqui proposto, com destaque à formação ética e crítica nos 

sujeitos que estavam sendo formados em um curso que visava a formação de mão de obra 

técnica.  

Suas contribuições foram de grande importância sobremaneira para aqueles que, 

efetivamente, saíram da condição de oprimidos à condição de sujeitos participativos do mundo. 

Paulo Freire não acreditava que o principal fosse simplesmente aprender, mas 

“aprender a aprender” – entender os processos contínuos de mudanças do mundo moderno e 

poder influir diretamente neles” (GHIRALDELLI, 2000, p. 22). 

Segundo o mapa do analfabetismo do INEP, em virtude da difusão do método criado 

por Paulo Freire, nas décadas de 1960 e 1970, este foi um importante auxilio para a diminuição 

do analfabetismo no mundo.  Neste período, paradoxalmente, Paulo Freire havia sido proibido 

                                                           
15 Nos estudos sobre a educação popular destacavam-se Celso Rui Beisiegel, Vanilda Pereira Paiva, Carlos 
Rodrigues Brandão além de o próprio Paulo Freire. Neste mesmo contexto, é possível encontrar também as 
contribuições de Mauricio Tragtenberg com influências do pensamento antiautoritário de Lobrot que aponta as 
formas de poder desenvolvidas na escola. Da mesma forma, Miguel Gonzalez Arroyo se orienta em direção ao 
pensamento libertário em educação numa convergência ao pressuposto da educação libertária de Paulo Freire. 
Também outro grupo de filósofos e pedagogos voltados para a educação popular tem revisto a nossa educação 
apoiados na teoria da educação progressista dente eles Demerval Saviani, José Carlos Libâneo, Carlos Roberto 
Jamil Cury, Guiomar Namo de Mello e Moacir Gadotti 
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de ajudar a combater o analfabetismo em seu próprio país, posto que fora exilado pelo regime 

da ditadura militar que via em seu método um elemento de subversão da ordem.  

É possível identificarmos em Paulo Freire alguém que foi capaz de olhar para além 

dos desafios que estavam a frente, também, alguém que pensava a realidade dos vencidos a sua 

época”, numa convergência ao pensamento do filósofo alemão Walter Benjamin. Este 

pensamento, melhor detalhado no capítulo 2, propõe fazermos uma releitura dos fatos como de 

fato foram sem qualquer empatia para com a história dos vencedores. A história linear como a 

conhecemos. Ao contrário, Walter Benjamin propõe uma releitura dos fatos a partir do espólio 

dos vencidos a qual denominou escovar a história a contrapelo16. 

Paulo Freire assim o fez. Se debruçava sobre a realidade da população carente, dos 

“achacados “ou demitidos do mundo, delineando passos, sendo um sujeito da experiência17 

disposto a experimentar e, sempre que necessário, retomar o caminho até chegar à melhor 

proposta ante aos desafios que se lhe apresentavam.  

Como assevera Agostini, “a obra de Paulo Freire é seu principal interlocutor, bem 

como experiências realizadas simultaneamente” (AGOSTINI, 2018c, p. 188). Esta 

peculiaridade lhe atribuía uma visão de que um outro mundo seria possível, entrevia caminhos 

nunca antes percorridos, inéditos, mas que eram viáveis em meio a situações que ele as tinha 

por situações-limite, posto que se tratava do emergir de uma nova pedagogia, na qual a 

educação se tornara uma “força de mudança e libertação” (FREIRE, 2014a, p. 52).  

Inicialmente licenciado em Direito, Paulo Freire constatou não ser vocacionado para 

o exercício da advocacia, tendo desistido de trabalhar como advogado, logo após sua primeira 

causa que defendeu, um caso de dívida, tendo ido trabalhar em seguida em um departamento 

do SESI (Serviço Social da Indústria) de Pernambuco.  

O fato de sido casado com Elza, professora primária e diretora de Escola, fez com que 

Paulo Freire fosse então se imbricando pelos arcabouços dos problemas educacionais, pondo-

se a estudar com grande dedicação filosofia e sociologia da educação. Chegou a ser o diretor 

do o departamento de educação e cultura do SESI, de 1946 a 1954; depois, foi encarregado de 

sua superintendência.   

                                                           
16 Mobilizamos dentro da temática ético crítica por entendermos que esta permite situarmos a questão ético crítica 
numa leitura não linear da história que será revista no capítulo 2. 
17 O sujeito aqui mencionado é o sujeito da experiência dito por Jorge Larrosa Bondiá qual seja: “...o sujeito da 
experiência se define não por sua atividade, mas por sua passividade, por sua receptividade, por sua 
disponibilidade, por sua abertura. Trata-se, porém, de uma passividade anterior à oposição entre ativo e passivo, 
de uma passividade feita de paixão, de padecimento, de paciência, de atenção, como uma receptividade primeira, 
como uma disponibilidade fundamental, como uma abertura essencial. ” (LARROSA, p. 24). 
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Mesmo num quadro ainda assistencial, este serviço permitiu que ele realizasse as 

primeiras experiências que o levaram, mais tarde, ao “método”, aplicado a partir de 1961, no 

quadro do Movimento de Cultura Popular de Recife e do Serviço de Extensão Cultural da 

Universidade, também de Recife.  

Ali desenvolveu seu trabalho buscando integrar alunos, pais e dirigentes da instituição, 

bem como adequar a linguagem e as técnicas pedagógicas ao universo linguístico e cultural das 

pessoas com as quais trabalhava. Aliou a isto uma educação crítica, ao mesmo tempo em que 

buscou uma solução ao analfabetismo, iniciando por uma maior comunicação entre o educador 

e o educando, e a adequação do conteúdo e do método ao universo sociocultural daqueles com 

os quais trabalhava. O que dava a sua pedagogia uma característica verbalista.  

A pedagogia tradicional mostrava-se de fato inadequada, pois se fundava na 

sacralização do mestre que, na qualidade de professor, “detinha” a tutela da verdade, “como um 

burocrata da mente” (FREIRE, 2003, p. 27), num saber e conteúdo tidos onde não haveria 

qualquer possibilidade de mudanças.  

Esta comunicação era uma via de mão única, posto que se dava a partir do professor 

para o aluno, sem possibilidade qualquer do diálogo; este era idealizado, num quadro estático, 

tendo que imperar a ordem, o silêncio, a disciplina, o respeito etc.  

Por assim ser, por meio das exigências da política econômica que mobilizou a 

implantação da indústria no Brasil em meados dos anos 50, nos imputaram, como uma de suas 

consequências, a necessidade diante da qual teríamos que produzir manufaturas que eram até 

então importadas. No esteio destas considerações, eis que a industrialização “surge, então como 

bandeira em torno da qual se unem as diferentes forças sociais”. (SAVIANI, 1996, p. 68). 

Tal industrialização levou a educação a adaptar-se às exigências da eficácia e do 

rendimento que seriam, como vimos, a concepção taylorizada para a educação, ou seja, a 

racionalidade empresarial aplicada a educação. Desta feita, essa concepção favorecera a 

aprendizagem, moldada para atender as demandas de tal política econômica e a educação, por 

sua vez, assume uma perspectiva fortemente tecnicista, vindo a se impor face à visão clássica 

da antiga concepção. Desse modo, buscava-se pela educação adestrar os sujeitos para o trabalho 

nas linhas de produção e, por outro lado, criava-se um ambiente profícuo para o opressor, o 

que, por conseguinte, favorecia a opressão. 

Seguimos deste ponto, no ensejo de melhor captar a arte de educar em Paulo Freire, 

perpassando por seus primeiros passos, desdobrando seu pensamento na educação como prática 

da liberdade e a conscientização do sujeito por meio da qual emerge em um modo de ser que 

revela sua capacidade de transformar o mundo. 
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1.7.1 Dos primeiros passos 

 

 

Nascido no dia 19 de setembro de 1921 em Recife, o menino Paulo Freire aprendeu 

cedo a importância do diálogo e, por meio da sensibilidade, a importância da alteridade quando 

escolheu a religião da mãe que era católica, sendo que o pai um espírita ajudou-o nesta escolha, 

diálogo este que ele estendeu no contato com o mundo, com as demais pessoas, com Deus e, 

mais tarde, com sua esposa e filhos.  

Ainda menino, aos dez anos, experimentou a fome e deu-se conta do quanto era difícil 

uma criança de barriga vazia aprender. Aos vinte anos, cursou Direito e logo foi ser professor 

de língua portuguesa em uma escola secundária. Iniciou seus estudos em filosofia e psicologia 

da linguagem, onde passou a beber da fonte de autores com Tristão de Atayde, Maritain, 

Bermanos, segundo menciona o próprio Paulo Freire (2008): 

 

[...] devido às distâncias, que, ingenuamente, não podia compreender, entre a 
vida mesma e o compromisso que ela exige, e o que diziam os padres, nos 
sermões dominicais, afastei-me da igreja – nunca de Deus – por um ano, com 
o profundo sentimento de minha mãe. Voltei a ela através sobretudo, das 
sempre lembradas leituras de Tristão de Atayde, por quem, desde então, nutro 
inabalável admiração. A estas se juntariam as leituras de Maritain, de 
Bermanos, de Mounier e outros. (FREIRE, 2008, p. 9). 

 

Paulo Freire começou a estudar filosofia e psicologia da linguagem, o primeiro 

conteúdo do processo da ação educativa que, como vimos, iria levar a formação do sujeito ético. 

Após, estudou com afinco a filosofia e a sociologia da educação, com interesse pela pedagogia.   

O trabalho no SESI lhe rendera o esboço de sua metodologia no confronto com o 

analfabetismo, encontrando aí o terreno fértil para cultivar suas novas ideias, e que se 

materializou no Movimento de Cultura Popular e no Serviço de Extensão Cultural da 

Universidade de Recife. 

O início de seu itinerário como pedagogo foi percorrido no contato direto com a 

realidade sociopolítica e econômica da sociedade brasileira, datada dos anos 1950 e 1960, vez 

em que a época era de uma euforia nacionalista e uma relativa circunstância que permitia a 

liberdade de ideias que iria mudar não muito tempo depois, com o golpe de 1964. Ao mesmo 

tempo, grupos econômicos internacionais se instalavam no País. Neste ínterim, ganhou força a 
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resistência na forma do movimento popular nacionalista e anti-imperialista. Assistiu-se a um 

processo de despertar progressivo de importantes setores populares, a maioria oriundas da 

margem do processo da sociedade, inaugurando uma “fase de trânsito”, numa “captação crítica” 

dos desafios, “elo entre uma época que se esvaziava e uma nova que ia se consubstanciando” 

(FREIRE, 2014a, p. 64-67). Este ensaio de incursão na história, na afirmação como sujeito, 

implicava em discernir que “se todo trânsito é mudança, nem toda mudança é trânsito” 

(FREIRE, 2014a, p. 64), pois fundamental era emergir como sujeito, numa integração do 

homem, e não na sua “minimização como objeto” (FREIRE, 2014a, p. 62).   

Era preciso mais do isto, era necessária a conscientização. Emergia, então, uma 

consciência nacional, característica de uma sociedade em transição, com forte aspiração por 

“participação”. 

 De uma sociedade fechada, nos moldes tradicionais, emergia um processo a caminho 

de uma sociedade aberta, democrática, que implicava numa “crescente participação do povo em 

seu processo histórico” (FREIRE, 2014a, p. 75). 

 

 

1.7.2 O “método Paulo Freire” 
 

 

Seguindo adiante, no esteio das contribuições de Agostini (2015), neste contexto em 

que surgia então uma consciência nacional, emergia um processo a caminho que levaria esta a 

se tornar uma sociedade aberta, democrática e que implicasse numa crescente participação mais 

ampla do povo. 

Isto posto, foram elaborados os passos de uma nova metodologia de educação, uma 

pedagogia inovadora (PAIVA, 1985, p. 208-211), da qual Agostini destaca os seguintes 

pressupostos:  

 

a) A participação consciente do povo no processo de desenvolvimento em 
curso no País; b) A organização de um trabalho educativo com as pessoas e 
não unicamente para as pessoas, próximo de sua realidade existencial, com 
ênfase para os grupos de estudo, numa ação não diretiva; c) A substituição dos 
métodos exclusivamente auditivos e discursivos pela discussão, pelo diálogo, 
pela participação. (AGOSTINI, 2015, p. 5). 
 

É digno de nota o seguinte destaque do INEP sobre a participação do povo: 
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Sempre há e sempre houve disposição da população para engajar-se nos 
programas de alfabetização; o que faltou muitas vezes foram programas de 
qualidade, claramente delineados para seus diferentes perfis, e com o nível de 
profissionalização que se espera de qualquer atividade. [...]. E aqui, nunca é 
demais relembrar o Mobral, que pretendeu erradicar o analfabetismo, a baixo 
custo, no período da ditadura militar e que foi um retumbante fracasso. O 
Brasil é um país que, graças à difusão do método criado por Paulo Freire, nas 
décadas de 1960 e 1970, ajudou a erradicar o analfabetismo no mundo. 
Infelizmente, neste mesmo período, esse educador era proibido de ajudar a 
combater o analfabetismo no seu próprio País, exilado que foi pela ditadura 
militar que via em seu método, um elemento de subversão da ordem 
estabelecida. De fato, uma educação verdadeira é sempre libertadora e, 
portanto, é uma ameaça aos ditadores, aos que temem a liberdade e a 
democracia. 
 

O despertar do povo implicava em levá-lo a superar a condição de mero objeto para 

assumir o lugar de sujeito, o que representava inserir-se de maneira crítica no processo de 

transição da sociedade para nela se inserir e dela participar e decidir, com vistas à sua 

transformação.  

 

A acomodação do povo, sua massificação, somadas ao lenitivo do 
assistencialismo, próprios da sociedade fechada, eram desafiados a ceder lugar 
a um homem e uma mulher conscientes e críticos, capazes de se situarem ante 
seus problemas, com uma atitude crítica face à realidade (AGOSTINI, 2015, 
p. 5). 
 

Por assim ser, tratava-se do prelúdio em que emergia um homem e uma mulher 

conscientes e, portanto, provedores de seu próprio desenvolvimento, valorizando seu papel 

ativo na história e, portanto, criadores de cultura.  

Este surgimento crítico do povo, na fase de transição que se anunciava, indispensável 

à socialização destes como homem e mulher brasileiros, “não poderia ser feita nem pelo engodo, 

nem pelo medo, nem pela força” (FREIRE, 2014a, p. 80), mas por meio da educação como 

único vetor capaz de viabilizar a criticidade.  

Desta feita, Paulo Freire começou a defrontar-se com o analfabetismo, esboçando uma 

metodologia de educação, segundo a qual alfabetizar consistia em ajudar as pessoas a se 

ajudarem, num processo de conscientização em que o primeiro passo era entrar em contato com 

o mundo destas, antes de alfabetizá-las e, em seguida, captar as situações concretas no diálogo, 

em que o vocabulário mais corrente identificava o seu sentido existencial; por fim, selecionar 

as palavras geradoras.  

No esteio destas considerações, levando em conta as diversas regiões existentes no 

Brasil, conforme exemplifica Aranha (1995): 
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Por exemplo, em uma região de Pernambuco, as palavras escolhidas foram: 
tijolo, voto, siri, palha, biscate, cinza, doença, chafariz, máquina, emprego, 
mangue, terra, enxada, classe. Já nas favelas do Rio de Janeiro são outras as 
preferidas: favela, chuva, arado, terreno, comida, batuque, poço, bicicleta, 
trabalho, salário, profissão, governo, mangue, engenho, enxada, tijolo, 
riqueza. (ARANHA, 1995, p. 272). 
 

Por meio destas palavras geradoras, o passo seguinte tinha início no contato com as 

sílabas, a identificação das famílias fonéticas e a construção de palavras, por fim, introduzindo 

à escrita. Sobre a palavra, assevera Jorge Larrosa: 

 

“Quando fazemos coisas com as palavras, do que se trata é de como damos 
sentido ao que somos e ao que nos acontece, de como correlacionamos as 
palavras e as coisas, de como nomeamos o que vemos ou o que sentimos e de 
como vemos ou sentimos o que nomeamos” (LARROSA, 2002, p 21). 

 

Para Paulo Freire, “tratava-se de um processo que vinculava alfabetização e 

conscientização” (FREIRE, 2014a, p. 133-160). O ler e o escrever, por meio das “palavras 

carregadas de sentido existencial, modificava o nível de consciência das pessoas e as inseria no 

mundo com uma atitude crítica frente à realidade” (AGOSTINI, 2015, p. 6). Por assim ser, era 

por meio das palavras carregadas de sentido existencial que as pessoas esboçavam sua leitura 

do mundo; não importa a chegada, importa o percurso, pois é no percurso que elas iriam 

construir a sua concepção de mundo. Quando Paulo Freire fala da leitura de mundo, da leitura 

a vida é a isso que ele se refere. 

Por meio deste método, se manifestava o contexto existencial dos vocábulos em que 

se revelavam as aspirações, frustrações, crenças e projetos. 

Neste método, quarenta e cinco dias seriam o suficiente para aprender a ler e a escrever, 

método este que fora inicialmente testado pelos círculos de cultura no meio rural e urbano da 

região nordeste. Porém, não tardaria em chegar logo aos grandes centros urbanos como Rio de 

Janeiro, São Paulo e Brasília.  

Desta feita, o Governo Federal viu que era bom e logo tratou da disseminação desta 

experiência para todo o território nacional, o que de fato se consumou em 21 de janeiro de 1964, 

vez em que o então Presidente João Goulart assinou o decreto criando o Plano Nacional de 

Alfabetização – PNA. O objetivo deste plano era alfabetizar cinco milhões de adultos em dois 

anos. Contudo, tal decreto foi sumariamente bloqueado três meses após sua assinatura com a 

instauração do regime de exceção, por meio de um golpe desferido pela ditadura militar à 

democracia no Brasil em abril de 1964. 
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1.7.3 Desdobramentos no pensamento de Paulo Freire 
 

 

 O prelúdio do pensamento de Paulo Freire, segundo Agostini (2015), é subdividido 

basicamente em dois cenários distintos. Inicialmente, a prática e o conteúdo de sua obra 

estruturam-se em vista a educação vocacionada para a participação, como prática da liberdade, 

e isto no contexto que antecedeu o golpe militar de 1964.  

Neste contexto, a referência naquele momento é sua obra intitulada Educação como 

prática da liberdade. Os escritos de Paulo Freire da primeira fase, acima denominada, haja vista 

a publicação original de suas obras, encontram-se situados no tempo compreendido entre os 

anos de 1959 e 1967.  

A partir de 1967, como resultado do golpe militar e das experiências realizadas no 

Chile, para onde foi exilado, abre-se um novo cenário, “no qual desdobraram-se práticas e 

reflexões no sentido de uma educação para a libertação. (AGOSTINI, 2015, p. 7). Destarte, a 

obra Pedagogia do oprimido é representativa deste momento (cf. FREIRE, 2014b), passando a 

ser o vetor para o bom entendimento   do pensamento de Paulo Freire.  

 

 

1.7.4 A Educação como prática da liberdade em Paulo Freire 

 

 

Na educação vocacionada para a participação, como prática da liberdade, como fora 

dito, Paulo Freire, ao se defrontar com as condições de analfabetismo na qual se via inserida a 

população brasileira da época, procurou refletir sobre a possibilidade de uma nova pedagogia 

como forma de acompanhá-lo em sua emersão, na fase tida como de transição que se anunciava 

na sociedade a época.  

Tal passagem poderia ser viabilizada, exclusivamente, por meio da educação, assim 

apresentada: 

 
Uma educação que, por ser educação, haveria de ser corajosa, propondo ao 
povo a reflexão sobre si mesmo, sobre seu tempo, sobre suas 
responsabilidades, sobre seu papel no novo clima cultural da época de 
transição. Uma educação que lhe proporcionasse a reflexão sobre seu próprio 
poder de refletir e que tivesse sua instrumentalidade, por isso mesmo, no 
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desenvolvimento desse poder, na explicitação de suas potencialidades, de que 
decorreria sua capacidade de opção. Educação que levasse em consideração 
os vários graus de poder de captação do homem brasileiro da mais alta 
importância no sentido de sua humanização (FREIRE, 2014a, p. 80-81). 
 

Numa sociedade fechada, o povo encontra-se “imerso no processo social como mero 

expectador” (AGOSTINI, 2015, p. 7), em que estando no mundo com o mundo e nele 

interagindo se encontra em um constante processo de mudança.  Já na fase de transição, ele 

emerge, renuncia a esta condição expectador e passa também a intervir. Nesta fase, a luta contra 

o analfabetismo era de suma prioridade uma vez que possibilitava a milhões de brasileiros de 

saírem da letargia, da condição de sujeitos calados, ou seja, da “cultura do silêncio” (FREIRE, 

2014b, p. 65), como dirá pouco depois que seria preciso dar-lhes a palavra para que transitassem 

para a participação de um Brasil que fosse o condutor de seu próprio destino e que superasse o 

colonialismo.   

 

A emersão no processo histórico era acompanhada por um despertar em vista 
de uma presença participante do povo brasileiro, no contexto da passagem de 
uma sociedade tradicional e inexperiente democraticamente para uma 
sociedade aberta, democrática e desenvolvida.  Estava se abrindo o caminho 
para a participação ativa do povo, através do despertar de sua capacidade de 
reflexão e de sua consciência crítica. Havia, assim, uma ruptura com a antiga 
ordem para que surgissem novas estruturas. Tratava-se de uma fase de 
transição, calcada na compreensão do ser humano como um ser de relações, 
sendo ele convocado a transcender o simples contato primário com a natureza 
e seus semelhantes. (AGOSTINI, 2015, p. 8) 
 

Como vimos, lançam-se as bases de um processo formativo da ação educacional com 

a formação do sujeito ético. Assim, “impulsionado por sua curiosidade, ao fazê-la cada vez 

mais crítica, torna-se capaz de realizar sua vocação ontológica de ser mais” (AGOSTINI, 2015, 

p. 8).  

Estava aberto o caminho para um ser humano consciente de sua singularidade, porém 

apto à pluralidade de relações e sobretudo aparelhado com atributos como transcendência e 

consciência crítica, por fim criador e sujeito de uma cultura na história.  

O homem e a mulher tornavam-se o centro de toda a realidade e os principais 

protagonistas da história. “Ser consciente e crítico, nesta fase em que Paulo Freire estava 

permeado de uma visão humanista e idealista, na qual ele valorizava, quase ao extremo, o papel 

do homem e da mulher” (AGOSTINI, 2015, p. 8), era o que bastava para assumir um papel 

ativo de modo a interferir nas transformações sociais.  
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O pensamento de Paulo Freire se via inserido ou se inscrevia, dito de outro modo, nas 

concepções ideológicas do nacional-desenvolvimentismo da época, vez em que expressões 

como massa, elite ou povo eram tratadas ainda de modo genérico e abstrato. Tais concepções 

não captavam suficientemente os conflitos que realmente caracterizavam o contexto nacional 

naquele período e que atravessavam sobremodo o mundo do trabalho.  Da mesma forma, não 

permitia identificar as forças políticas nacionais e internacionais que se empenhavam 

mutuamente na manutenção do status quo a fim de manterem a antiga ordem e fazendo com 

que perpetuasse uma sociedade subdesenvolvida e dependente, sobretudo aos moldes 

internacionais. 

A metodologia de alfabetização-conscientização de Paulo Freire era, para os governos 

populistas nos anos de 1960, uma oportunidade para aumentar, em um curto espaço de tempo, 

o eleitorado a seu favor posto que somente votavam os sujeitos alfabetizados. O PNA de janeiro 

de 1964, seria a baliza para a concretização de tal façanha posto que, dos 34,5 milhões de 

habitantes com mais de 18 anos, somente 15,5 milhões eram alfabetizados e, portanto, milhões 

de novos eleitores poderiam ser integrados com a alfabetização. 

Não demoraria muito uma reação dos conservadores, e esta não se fez tardar, uma vez 

que lhes era inconcebível que um educador fosse expressão dos mais pobres e oprimidos. “Não 

admitiam que a alfabetização fosse também uma forma de conscientização, despertando no 

povo uma consciência crítica” (AGOSTINI, 2015, p. 9).  O golpe desferido em 64 terminou por 

paralisar completamente esse processo de despertar. Desta feita, Paulo Freire, entre outros, foi 

preso, tendo permanecido por 70 dias encarcerado, donde conseguiu escapar e refugiou-se na 

embaixada da Bolívia, de onde partiu para o Chile. No ano seguinte, 1965, sua metodologia 

fora aceita pelo governo chileno,  quadro da instauração da reforma agrária (FREIRE, 2008, p. 

24-27). Portanto, estando Paulo Freire exilado no Chile, proporcionou àquele país, após dois 

anos da implantação de seu método, o reconhecimento, pela UNESCO, como exemplo de país 

que melhor reduziu o analfabetismo no pós-guerra. 

 

 

1.7.5 Uma educação para a libertação do sujeito 

 

 

Ante toda a repercussão do trabalho desenvolvido, sobretudo pelo reconhecimento da 

UNESCO, a exemplo disso o Chile como país que de fato viabilizou a redução do 

analfabetismo, Paulo Freire seguiu, no ano de 1967, para os Estados Unidos por meio de um 
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convite que recebera da Universidade de Cambridge. Logo no ano seguinte passou, a convite 

do Conselho Mundial de Igrejas, de Genebra, a colaborar no departamento “Para a Renovação 

da Educação”. Paulo Freire apoiou também, a partir do ano de 1969, o Instituto Ecumênico para 

o Desenvolvimento dos Povos - INODEP, de Paris. Participara, também da Fundação do 

Instituto de Ação Cultural -IDAC em Genebra -  Suíça.  Em 1971, Paulo Freire foi para 

Tanzânia – África, onde permanecera até que em 1975 empreendera grandes esforços em que, 

por meio de seu método, contribuíra grandemente para com a alfabetização da Guiné Bissau18. 

Por fim que, após Paulo Freire ter sido exilado do país por longos 15 anos, retorna ao Brasil em 

1979. 

 Como não haveria de ser diferente, vocacionalmente, seu olhar se volta novamente para 

os “esfarrapados do mundo”, os “condenados da terra”, enquanto “demitidos da vida” 

(FREIRE, 2014b, p. 42), de onde emerge o anseio por uma libertação, urgindo uma luta como 

“ato de amor, com o qual se oporão ao desamor contido na violência dos opressores” (FREIRE, 

2014b, p. 43).  

 Destarte, surgi desta percepção uma radical exigência que deveria promover a 

transformação de forma objetiva desta condição opressora; uma realidade social que não existia 

ao acaso e que exigiria a transformação da realidade opressora enquanto tarefa histórica, numa 

tarefa dos homens (cf. FREIRE, 2014b).  Isto posto, Paulo Freire assevera também o seguinte: 

 

A nossa preocupação, [...], é apenas apresentar alguns aspectos do que nos 
parece constituir o que vimos chamando de pedagogia do oprimido: aquela 
que tem de ser forjada com ele e não para ele, enquanto homens ou povos, na 
luta incessante de recuperação de sua humanidade. Pedagogia que faça da 
opressão e de suas causas objeto da reflexão dos oprimidos, de que resultará 
o seu engajamento necessário na luta por sua libertação, em que esta 
pedagogia se fará e refará (FREIRE, 2014b, p. 43). 

 

Por assim ser, o maior problema que deveria ser resolvido era elaborar uma pedagogia 

que viabilizasse a possibilidade de que fosse de fato realizável a superação da contradição 

opressor-oprimidos e que esta deveria estar fundada nas práxis, enquanto “reflexão e ação dos 

homens sobre o mundo para transformá-lo” (FREIRE, 2014b, p. 52). 

Em meados da década de 60, já se aproximando para a década de 70, o flerte de Paulo 

Freire com o marxismo lhe rendera o estudo da teoria materialista, segundo a qual “os homens 

são produto das circunstâncias e da educação” (FREIRE, 2014b, p. 55).  Ressalva, porém, 

                                                           
18 Paulo Freire deu sua contribuição ao esforço de alfabetização empreendido pelo governo de Guiné-Bissau como 
membro do IDAC de Genebra. Em setembro de 1975, ele e toda a equipe do IDAC foram implantar o trabalho de 
alfabetização naquele país africano (cf. FREIRE, 1984). 
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que tal teoria termina por se esquecer que   “as circunstâncias se deixam transformar 

precisamente pelos homens e que o próprio processo educador necessita ser educado” 

(FREIRE, 2014b, p. 55).  

Desta feita, dado que nenhuma realidade transforma a si mesma, faz-se mister “uma 

inserção crítica das massas na sua realidade através das práxis”, base de uma “pedagogia dos 

homens empenhando-se na luta por sua libertação” (FREIRE, 2014b, p. 55). Leonardo Boff 

afirma o seguinte sobre a práxis:  

 

É a realidade humana fontal. Na práxis existe unidade de fazer e saber. Vida 
já é práxis, e por isso na práxis se dá, como em forma condensada, toda a 
realidade. A tematização teórica é explicitação daquilo que já estava presente, 
de maneira difusa e atemática, na práxis. (BOFF, 1980, p. 43 Apud 
HAYAKAWA, p, 106). 
 

Paulo Freire partia do pressuposto de que a situação concreta de opressão que 

estabelecia de relações de dominação ou de subordinação. Portanto, falar em participação e 

democracia, como na fase anterior, lhe parecia uma armadilha vez em que identificou, então, 

realidades como opressão, dependência e marginalidade.  

Por meio do termo opressão, Paulo Freire quis evocar os mecanismos que 

condicionassem o pensamento e a conduta do oprimido, de modo que este pudesse interiorizar, 

idealizar e reproduzir o contexto de opressão na qual constava-se inserido (cf. AGOSTINI, 

2015).  E ainda, por dependência:  

 

[...] definiu o estado de ser-para-o-outro das sociedades dependentes em 
relação à metrópole (o outro), gerando uma cultura do silêncio. E ao nomear 
a marginalidade, quis identificar a violenta rejeição a que está sujeita grande 
parte da população, colocada à margem do sistema social e, por isso, oprimida 
de maneira alienante e desumanizante. (AGOSTINI, 2015, p. 11) 

 

Para manter a condição de opressão, dependência e de marginalidade, segundo 

Agostini (2015), quer-se muitas vezes instrumentalizar a educação com fins de se tentar 

perpetuar, o status quo, sendo que o dominador é o juiz e quem garante o pretendido saber. 

Neste contexto, o professor fala e o aluno escuta e repete, “são depositários, numa educação 

bancária, meramente acumulativa” (FREIRE, 2014b, p. 79-106).  

Neste ponto, à educação cabe a tarefa de domesticar pessoas sendo estas meras 

espectadoras conformadas, “sendo a consciência um depósito, negando ao oprimido sua 

vocação de ser humano” (AGOSTINI, 2015, p. 11). 
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Em oposição da fase anterior (educação para a participação), Paulo Freire propõe uma 

educação libertadora ou para a libertação na forma de uma pedagogia que surge a partir dos 

oprimidos na ação do homem sobre o mundo, visando superar incoerência da condição 

opressor-oprimido e não uma simples inversão dos papéis. Contudo, para que tal superação 

fosse possível, haveria que ser levado em conta, inúmeras etapas a serem transpostas para a 

satisfação desta superação e ao que Paulo Freire menciona:  

 
Até o momento em que os oprimidos não tomam consciência das razões de 
seu estado de opressão, ‘aceitam’ fatalisticamente a sua exploração [...] O 
convencimento dos oprimidos de que devem lutar por sua libertação não é 
doação que lhes faça a liderança revolucionária, mas resultado de sua 
conscientização... (A própria liderança) chegou a este saber [...] por um ato 
total de reflexão e ação. Foi a sua inserção lúcida na realidade, na situação 
histórica, que a levou à crítica desta mesma situação e ao ímpeto de 
transformá-la. Assim também é necessário que os oprimidos [...] se insiram 
criticamente na situação em que se encontram e de que se acham marcados 
(FREIRE, 2014b, p. 71, 74, 75). 
 

Ainda: 
 

A pedagogia do oprimido, como pedagogia humanista e libertadora, terá dois 
momentos distintos. O primeiro, em que os oprimidos vão desvelando o 
mundo da opressão e vão comprometendo-se, na práxis, com a transformação; 
o segundo, em que, transformada a realidade opressora, esta pedagogia deixa 
de ser do oprimido e passa a ser a pedagogia dos homens em processo de 
permanente libertação (FREIRE, 2014b, p. 57). 

 

Este processo não foi simples, muito menos fácil, posto que não faltaram dificuldades, 

tais como a auto depreciação, a falta de confiança e a conivência com o regime opressor 

resultavam em acedia dos sujeitos ao invés de assumirem a própria luta. Paulo Freire passou, 

então, a destacar a necessidade do diálogo crítico e libertador, apoiado na ação (cf. FREIRE, 

2014b). Tal ação, aliada a um sério trabalho de reflexão, constitui a práxis e esta, por sua vez, 

culmina na transformação social.  

Este é um processo que privilegia a educação posto que permite aos oprimidos ir para 

além da compreensão da realidade de opressão, promove a reflexão e ação dos educandos além 

do desenvolvimento efetivo do crítico.  

Por assim ser, a educação é, por consequência, conscientizadora uma vez que 

aprofunda a tomada de consciência inicial. Faz da colaboração, da união e da organização as 

características de uma síntese cultural, na qual não há lugar para qualquer conquista das massas 

ou sua divisão, manipulação ou invasão cultural (FREIRE, 2014b, p. 226-253). Por assim ser, 
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esta educação favorece uma ação cultural que se traduz numa jornada permanente para a 

libertação. 

 

 

1.7.6 Conscientização: a conquista do ser sujeito  

 

 

Na pedagogia de Paulo Freire, nos é possível encontrar o processo de elaboração 

progressiva do processo de conscientização.  Em sua percepção, Paulo Freire não foi o criador 

tal vocábulo (conscientização) posto que este tem o prelúdio de sua criação em contextos de 

reflexões no ISEB, nos idos de 1964 (cf. FREIRE, 2008). Assim, muito embora este vocábulo 

tenha sido muito utilizado por Paulo Freire, este já havia sido esboçado em discussões do ISEB. 

É digno de nota que o ISEB “apregoava a substituição da erudição estrangeira em educação 

pela necessidade de pensar o Brasil em sua realidade específica, enquanto problema, projeto e 

sujeito” (AGOSTINI, 2015, p. 13).  

Paulo Freire afirma que integrar a realidade nacional foi “da mais alta importância” e 

“capaz de fecundar, de forma surpreendente, a criação do intelectual que se põe a serviço da 

cultura nacional” (FREIRE, 2014a, p. 130).   

Paulo Freire assim dizia o seguinte: 

 

Ao ouvir pela primeira vez a palavra conscientização, percebi imediatamente 
a profundidade de seu significado, porque estou absolutamente convencido de 
que a educação, como prática da liberdade, é um ato de conhecimento, uma 
aproximação crítica da realidade (FREIRE, 2014a, p. 29). 

 

Pesquisas realizadas levam-nos a depreender que este neologismo se deu antes de 

1964, posto que foram encontrados escritos datados de 1962 que mencionam o termo 

conscientização no contexto das atividades do Movimento de Educação de Base (MEB), criado 

em março de 1961, e que adotara desde seus inícios a linha conscientizadora e também no 

contexto do Serviço de Assistência Rural (SAR), braço do Movimento de Natal, ligado à 

Arquidiocese da capital potiguar (cf. AGOSTINI, 2015).    

No ano de 1963, o entrecruzamento entre educação e conscientização eram 

nitidamente enunciados. O Movimento de Natal19, através do Serviço de Apoio Rural – SAR, 

                                                           
19 19 O Movimento de Educação de Base e o Movimento de Natal eram ligados à Igreja Católica e estão entre os 
precursores da perspectiva conscientizadora de trabalho e, fundada’ em documentos datáveis, constam como os 
primeiros a utilizar o vocábulo conscientização. (cf. AGOSTINI, 2015). 
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por sua vez, adotara para as suas ações de alfabetização um processo que, ao mesmo tempo, se 

valia da conscientização e politização vez em que criou, por meio deste, o setor de 

conscientização. Ocasião que Luiz Sávio de Almeida pertencia àquele setor, apresentou um 

primeiro esboço do processo de conscientização.  

Por assim ser, na esteira destes acontecimentos, Paulo Freire, em 1963, estabelece 

relações entre a conscientização e a alfabetização visando à prática de sua metodologia de 

alfabetização.  O cerne reside na práxis humana e esta se concretiza como ação e reflexão sobre 

o mundo, no emergir de uma condição ingênua para uma postura crítica diante da realidade, o 

que corrobora com o sujeito ético. “Depreende a superação do fatalismo, em que as coisas ou 

os acontecimentos parecem ser fruto do acaso, para conquistar o desenvolvimento crítico de 

uma tomada de consciência” (FREIRE, 2008, p. 30). Vejamos o que nos afirma Agostini: 

 

 A apreensão da realidade deixa de ser feita na esfera espontânea para alçar 
uma esfera crítica, na qual a realidade se dá no ato de ação-reflexão, ou seja, 
na práxis. Não estamos apenas diante da realidade, qual aproximação 
espontânea ou primária. Nós a analisamos, a penetramos na sua essência como 
fenômeno, qual objeto é passível de ser conhecido, captado pela via 
epistemológica. (AGOSTINI, 2015, p. 14). 
 

É, pois, neste ponto em que reside o início da conscientização, por meio da qual o ser 

humano emerge em um modo de ser que revela sua capacidade de transformar o mundo.  Desta 

feita, criam-se novos hábitos, uma nova postura, uma nova atitude em que estes superam uma 

postura unicamente individualista.  

A conscientização exige um compromisso histórico, fruto da inserção crítica na 

história da qual agora passam a fazer parte. Tal conscientização “implica que os sujeitos 

assumam o papel de que fazem e refazem o mundo. Exige que os sujeitos criem sua existência 

com o material que a vida lhes oferece...” (FREIRE, 2008, p. 30). 

Esta conscientização se dá por meio da relação consciência-mundo, sem separá-las, na 

criação de uma nova realidade que, por sua vez, volta a ser objeto de reflexão crítica posto que 

Paulo Freire nos adverte para o seguinte:  

 

A conscientização, como atitude crítica dos homens na história, não terminará 
jamais. Se os homens, como seres que atuam, continuam aderindo a um 
mundo feito, ver-se-ão submersos numa nova realidade. A conscientização, 
que se apresenta como um processo num determinado momento, deve 
continuar sendo processo no momento seguinte, durante o qual a realidade 
transformada mostra um novo perfil (FREIRE, 2008, p. 31). 
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É preciso atentar para o fato de que a alfabetização, mesmo a que se pretenda política, 

pode se transformar tanto num meio de domesticação como numa prática de libertação posto 

que, no que concerne à primeira possibilidade (domesticação), ela pode conduzir à 

desumanização. Já, quanto à segunda possibilidade (prática de libertação), a alfabetização será 

um esforço de humanização, num processo permanente de conscientização. Destarte, o sujeito 

conscientizado assume a tarefa utópica que se traduz na denúncia de toda estrutura 

desumanizante e de anúncio de tudo o que humaniza; este processo requer conhecimento crítico 

da realidade para transformá-la com a práxis, enquanto a mulher e o homem emergem da 

história como sujeitos, “numa ação cultural para a liberdade” e num empenho “na luta por sua 

libertação” (FREIRE, 2014b, p. 55, 73). Por fim, Paulo Freire fez da integração ao seu contexto 

o grande laboratório do seu pensamento. Esta integração se tratava do resultado de estar não 

apenas nele, mas com ele; era um homem situado e datado (cf. FREIRE, 2014a).  

Imbricado com a realidade, inicialmente, do Brasil, logo após do Chile, em seguida da 

África e dali para o mundo, do qual passou a ser cidadão, foi construindo seu “método” indo ao 

encontro do povo e perseverando na busca por soluções para estes, sobretudo com estes o que 

nos levou a uma introdução crítica ancorada numa educação crítica e critizadora.  

Agora, portanto, caberia possibilitar ao homem, por meio desta educação, ser posto em 

franco diálogo com seus pares na discussão corajosa sobre a natureza de seus problemas, sua 

problemática dito de outro modo. Educação esta que haveria de se constituir, sobremaneira, 

num meio de possibilitar a tentativa constante de promover efetivamente a mudança de atitude 

para, por fim, contribuir para a transformação da realidade (cf. FREIRE, 2014a).  

Isto posto, tratava-se ser esta a arte de educar fundada na prática da liberdade. Ante 

toda sorte de violência imposta por opressores no contexto da ditadura implantada pelo regime 

militar após o golpe desferido em 1964 no Brasil, Paulo Freire se empenhou e se propôs a falar 

de educação numa concepção dialógica, questionadora e libertadora, como emersão das 

consciências, de que resulte sua inserção crítica na realidade e como transformadora da 

realidade através das práxis (cf. FREIRE, 2014b). 

Em suma, entendemos com Paulo Freire que “a pedagogia do oprimido é, no fundo, a 

pedagogia dos homens empenhando-se na luta por sua libertação” (FREIRE, 2014b, p. 55). 

Decorre daí a importância da conscientização enquanto capacidade de “agir conscientemente 

sobre a realidade objetivada” (FREIRE, 2008, p. 29), ato que funda a práxis humana, na 

“unidade indissolúvel entre minha ação e minha reflexão sobre o mundo” (FREIRE, 2008, p. 

30). 
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Por assim ser, ante todo o exposto acerca da formação crítica do sujeito, a criticidade 

vista em Paulo Freire se constitui em uma possibilidade de educação que vem complementar a 

formação do sujeito e que coaduna aos aspectos da formação ética do sujeito, vistos em Neidson 

Rodrigues. Trata-se de um processo que nos leva à formação de um sujeito emancipado, dotado 

de autonomia, um sujeito ético e agora dotado também de um aprimoramento no aparato crítico.  
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2 A CONTABILIDADE E SUA TRAJETÓRIA 

 

 

Neste capítulo, em linhas gerais, em 2.1 tratamos muito brevemente dos primórdios da 

contabilidade para entendermos o que vem a ser essa atividade, muito embora estima-se que a 

contabilidade tenha surgido por volta de 4000 a.C., apesar da impossibilidade de determinar o 

momento do seu surgimento. Por ser considerada tão antiga quanto a própria natureza humana, 

é também considerada uma ciência social. 

Em 2.2, abordamos o surgimento do “Método das Partidas Dobradas” na Itália e de lá 

chegamos ao Brasil com o surgimento da contabilidade em terras brasileiras, devido ao aumento 

nas atividades da Colônia que vieram a ensejar a criação, por D João VI, das “Aulas de 

Comércio”.  

Logo, em 2.3, nos debruçamos sobre a filosofia de Walter Benjamin como contributo 

complementar à formação ético-crítica de um sujeito. Benjamin, que numa finta rompe com a 

linearidade da história, seguindo por outro caminho e isto amplia nossa visão de mundo, e nos 

permite uma postura crítica ante aos fatos como são apresentados posto que no capitalismo nada 

é ingênuo.  

Neste ensejo encerrarmos este capítulo com uma discussão numa perspectiva 

benjaminiana em torno da criação da Escola de Comércio Álvares Penteado, considerando os 

interesses permeados na criação daquela escola e como a contabilidade emerge naquele 

contexto.  

Muito embora o nosso foco seja a década de 70, entendemos que as ressonâncias das 

circunstâncias em que foram criadas as escolas do início do século XIX bem como as 

intencionalidades que ensejaram a criação, ecoam no tempo reverberando nos dias de hoje. 

Também pelo fato de termos a oportunidade de poder olhar aquele cenário sob a perspectiva 

Benjaminiana que veio a complementar a formação ético crítica.  

 

 

2.1 OS PRIMÓRDIOS DA CONTABILIDADE 

 

 

Não é sem cabimento afirmar que rastros do surgimento da Contabilidade remontam 

cerca de 4.000 anos a.C., ou mais, quando o homem primitivo “ ao inventariar o número de 
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instrumentos de caça e pesca disponíveis, ao contar seus rebanhos, ao contar suas ânforas de 

bebidas, já estava praticando uma forma rudimentar de Contabilidade”. (IUDICIBUS, 1997, p. 

30). Muito embora seja difícil precisar com exatidão o momento do seu surgimento, estima-se 

que a contabilidade seja tão antiga quanto à própria natureza humana.   

Segundo teóricos como Antônio Lopes de Sá, as “mais antigas manifestações do 

pensamento contábil são as contas20 primitivas, ou seja, aquelas que identificavam os objetos 

(geralmente por figuras) e a quantidade destes mesmos objetos (geralmente por riscos ou 

sulcos) como meios patrimoniais” (SÁ, 2009, p. 21).   

Muitos dos registros que identificam o elemento patrimonial do homem primitivo, 

usualmente sob forma de animais, foram encontrados gravados em ossos de rena, em pinturas 

líticas ora sob forma de desenhos e traços que indicavam a quantidade ora por sulcos ou traços 

sem a identificação do objeto. Desse modo, antes mesmo de o homem aprender a escrever e a 

fazer contas, estas manifestações já ocorriam.   

Trabalhos recentes de arqueologia “encontraram vestígios da utilização de sistemas 

contábeis na pré-história durante o período Mesolítico” (SCHMIDT; SANTOS, 2008, p. 1), 

entre os anos 10.000 e 5000 a.C., período que antecede ao surgimento da escrita por volta de 

4000 a.C.  Antônio Lopes e Sá vai mais longe ao presumir “ que, há cerca de 20.000 anos, o 

homem já registrava os fatos da riqueza em contas” (SÁ, 2009, p, 20.).  

Assim, estes registros antigos indicam que os sujeitos de outrora sempre desejaram 

informações a respeito de tudo aquilo o quanto tinham feito ou realizado para mensurar o fruto 

de tais esforços numa alusão a uma vocação intrínseca do ser humano para o controle.   

 Desta feita, povos antigos valeram-se da contabilidade para registrar e controlar os 

tesouros que haviam armazenados ao longo de um certo período de tempo, os gastos 

despendidos pelas entidades21 e também tudo o quanto auferiam como fontes de renda. 

Deste modo, é possível notar que: 

 

[...] a Contabilidade esteve presente na vida das sociedades, das mais variadas 
formas, desde as mais remotas eras, que remontam, aproximadamente, às 
civilizações: mesopotâmica, egípcia, fenícia, grega, romana e de todos os 
povos da Antiguidade, evoluindo continuamente, passando pela fase da 

                                                           
20 Por contas entende-se pelo ato ou efeito de contar, avaliar uma quantidade ou a variação entre duas grandezas. 
21A Contabilidade[...] pode ser feita para um indivíduo – pessoa física (desde que haja necessidade em virtude do 
volume de negócios) – ou para uma empresa com ou sem fins lucrativos – pessoa jurídica. Quando se faz 
Contabilidade para a pessoa física [...] ou pessoa jurídica, essa pessoa é denominada entidade contábil. Dessa 
forma, qualquer pessoa que tenha necessidade de Contabilidade [...] pessoa) é chamada entidade contábil. 
(MARION, 2015, p. 20). 
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Renascença, pela Revolução Industrial, até chegar à Era do Conhecimento e 
da Informação. (IUDÍCIBUS et al, 2005, p. 13). 

 

Ao contrário do que primeiramente se pensa a respeito da atividade contábil, a de que 

se trata de algo que lida somente com números, esta também é considerada uma ciência social 

que trata dos atos e fatos produzidos pelo homem em suas atividades de negócios quer seja este 

comércio22, serviço ou produção. 

 “Como ciência social, atada aos interesses do homem pelos cuidados que dedica a 

riqueza, viveu nosso conhecimento, quase todo o tempo, em sua periferia, ou seja, da evidência 

das memórias, das provas, da singela informação” (SÁ, 2009, p. 15). Assim, como uma ciência 

social, trata de mensurar e apurar os efeitos da ação do homem sobre seu patrimônio, por isso 

uma ciência social, e os transformam em relatórios dos quais possa se servir para orientar seus 

negócios.  

De outra maneira, para além de somente fazer contas, a ciência contábil é também 

considerada a ciência da informação “nascida dos simples registros e hoje estruturada em bases 

científicas e filosóficas do estudo do comportamento das riquezas das células sociais” (SÁ, 

2009, p. 9-10).  

 

 

2.2 A CONTABILIDADE E AS “PARTIDAS DOBRADAS”  

 

 

Este se constitui na base do ensino da contabilidade posto que até hoje este conteúdo 

é ministrado nos semestres iniciais dos cursos de ciências contábeis. Esse método foi uma 

engenhosa invenção baseada no fato de que para todo o “débito” há um “crédito” 

correspondente e de igual valor e vice-versa. Há sempre uma contrapartida. 

 “O processo lógico, fundamentado em causas e efeitos, na equação entre o que se 

denominava de débito e crédito, consolidou a fase de grandes progressos da escrita contábil e 

criou alicerces que ainda hoje são respeitados” (SÁ, 2009, p. 38).  “Não sabemos quem inventou 

a contabilidade. Sabemos, porém, que sistemas de escrituração por partidas dobradas 

começaram a surgir gradativamente nos séculos XIII e XIV em diversos centros de comércio 

no norte da Itália” (HENDRISKSEN et al, 1999, p. 39).  

                                                           
22 Por comércio entenda-se pela atividade de trocar, vender ou comprar produtos, mercadorias, valores etc., 
visando, num sistema de mercado, o lucro. 
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O primeiro a codificar a contabilidade foi um frade franciscano chamado Luca 

Pacioli23. Muito embora também não se saiba quem foi o inventor desse método e que uma 

noção de contabilidade por meio do método das partidas dobradas já havia sido esboçada no 

livro Liber abaci (Livro do Ábaco) escrito por Fibonaci24, muitos atribuem ao frade como sendo 

ele o seu idealizador. Talvez por conta do extenso tratamento dado até então no livro que 

escreveu em 1494 intitulado Summa de arithmetica, geométrica, proportioni et proportionalitá 

(Suma de aritmética, geometria, proporção e proporcionalidade) (IUDÍCIBUS, 1997).  

A Summa era um tratado de matemática dentro da qual constava-se inserida uma seção 

intitulada Particularis de Computis et Scripturis dedicada ao sistema de escrituração contábil 

por partidas dobradas. “Esta seção foi o primeiro material publicado que descrevia o sistema de 

partidas dobradas, e apresentava o raciocínio em que se baseavam os lançamentos contábeis” 

(HENDRISKSEN et al, 1999, p. 39). Embora rastros do surgimento da Contabilidade tenham 

surgido 4000 anos a.C. ou mais, como vimos, foi na Itália onde se consolidou sua formalização, 

pois é: 

 

[...] fácil de entender, passando por cima da Antiguidade, por que a 
Contabilidade teve seu florescer, como disciplina adulta e completa, nas 
cidades italianas de Veneza, Gênova, Florença e Pisa e outras. Estas cidades 
e outras da Europa fervilhavam de atividade mercantil, econômica e cultural, 
mormente a partir do Século XVII. Representaram o que de mais avançado 
poderia existir, na época, em termos de empreendimentos comerciais e 
industriais incipientes. (IUDÍCIBUS, 1997, p. 31). 
 

Desse modo, naquele período, a Renascença, havia um grande movimento e as cidades 

italianas figuravam como entrepostos principais do comércio na época e, por assim ser, surge 

daí a corrente denominada “escola italiana”.  

Por outro lado, em virtude do declínio destas cidades no Século XV, houve a migração 

destes entrepostos de comércios das cidades italianas para outros centros comerciais como 

Espanha e Portugal e logo em seguida para a Antuérpia e Holanda. 

 Com o surgimento de novas rotas de comércio, este método passou a ser difundido 

para outros países, dentre eles o Brasil, onde teria sido levado, séculos mais tarde, pela família 

real portuguesa. 

                                                           
23 O Frei Luca Pacioli passou a maior parte de sua vida como professor e estudante na universidade de Perúgia, 
Florença, Pisa e Bolonha. Encerrou sua carreira lecionando matemática na universidade de Roma. (SÁ, 2009). 
24 Leonardo Fibonacci (1170-1250) foi um matemático italiano. Era segundo Antônio Lopes de Sá, além de 
matemático, revisor de contas e pleno conhecedor da cultura árabe, do qual foi difusor. Sua obra foi relevante para 
que se pudesse desencadear todo um processo de renovação que culminaria com o amadurecimento das partidas 
dobradas (SÁ, 2009, p. 36).  
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Em terras brasileiras, esse método alcançaria sua consolidação a partir de 1880 por 

meio da publicação do Manual Mercantil, de Veridiano de Carvalho (SCHMIDT; SANTOS, 

2008). 

 

 

2.3 DA CONTABILIDADE EM TERRAS BRASILEIRAS 

 

 

Com uma população que superava o número de três milhões de habitantes e um quadro 

permeado pela queda no preço do açúcar, o ouro que perdera sua expressividade posto que já 

era pouco significativo para a economia além de outros eventos internacionais. Assim era a 

constituição do cenário político econômico brasileiro: um ambiente de depressão e diminuição 

da renda per capta. (FURTADO, 1963).  

 A chegada da Família Real portuguesa no Brasil no ano de 1808, evento fundador da 

educação no Brasil e o começo de uma verdadeira constituição da nacionalidade brasileira 

(VIDAL; FILHO, 2003, p. 24), alçou o Brasil à categoria de país europeu concebendo, em 

1815, a designação oficial de Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Este fato modificou 

a dinâmica comercial e administrativa entre a colônia e a metrópole. 

 

Diante da invasão estrangeira, a sede do reino transferiu-se para o Brasil em 
1808, numa esquadra que transportou os tesouros da coroa, a alta burocracia 
civil, militar e eclesiástica, assim como os livros da Biblioteca Nacional.  
Instituições financeiras, administrativas e culturais, [...] foram criadas, assim 
como foram abertos os portos ao comércio das nações amigas e incentivas as 
manufaturas. (CUNHA, 2000, p. 153). 

 

Desta feita, veio também todo o aparato real, o que teve impacto direto nos gastos 

públicos, promoveu o surgimento de novos negócios e incrementou a atividade colonial. Ainda, 

segundo Furtado (1963), fatores políticos internacionais ocorridos na virada do século XVIII e 

XIX reverberaram no Brasil ocasionando a melhora no comércio de produtos tropicais e 

favorecendo um clima de maior otimismo. Isto exigiu o aprimoramento do aparato fiscal para 

o recolhimento dos impostos e também para fins de auferirem a renda que também crescera nos 

estados.   

Na esteira destas necessidades, fora criado o Erário Régio ou Tesouro Nacional 

Público que, juntamente com o Banco do Brasil, se constituiu na frente de profissionais 
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composta por, dentre inspetores fiscais e procuradores, um contador encarregado de promover 

a escrituração contábil.  

 

 

2.3.1 Das aulas de comércio no Brasil ao ensino formal de contabilidade 

 

 

A preocupação da corte com o aumento da atividade comercial, ensejou maior controle 

das atividades. Houve, como efeito, o aumento na demanda por profissionais aptos a exercer a 

atividade contábil para auxiliar na gestão e controle dos negócios que vinham para o Brasil, 

além dos que aqui surgiam em função desse aumento e do crescimento da industrialização.  

Na esteira destes movimentos, foi natural o desenvolvimento das práticas da atividade 

contábil. Assim, como resposta do Príncipe Regente às preocupações com estas necessidades, 

foram instituídas as “Aulas de Comércio” na cidade do Rio de Janeiro.  

No Brasil, D. João VI não criara universidades; ao invés destas, em 1808, foram 

criadas cátedras isoladas de ensino superior para a formação de profissionais de Medicina, nos 

estados da Bahia e Rio de Janeiro e depois de Engenharia. 

 Em 1827, foram criados os Cursos Jurídicos na cidade de Olinda e São Paulo “com 

que se completava a tríade de cursos profissionais superiores que por tanto tempo dominaram 

o panorama do ensino superior no País: Medicina, Engenharia e Direito” (CUNHA, 2000, p. 

154). Sobre a contabilidade até então, somente as aulas de comércio. 

Em 1846, por meio do Decreto nº. 456 de 06 de julho de 1846, contendo ao todo trinta 

e oito artigos, é regulamentado o ensino comercial no Brasil.  

Em 1850, considerando o volume da atividade contábil e ausência de uniformidade na 

apresentação das informações contábeis, a corte ensejou a implementação do Código 

Comercial. Essa legislação “instituiu a obrigatoriedade da escrituração contábil e a elaboração 

anual da demonstração do balanço geral composto dos bens, direitos e obrigações das 

empresas” (SCHMIDT; SANTOS, 2008, p. 140), a fim de criar uma uniformidade nas normas 

e nos procedimentos contábeis. Por assim ser, o Código Comercial de 1850 funcionou também 

como uma espécie de mola propulsora que alavancaria o desenvolvimento das práticas 

contábeis. 

Os primeiros ensinos de contabilidade possivelmente começaram a ser esboçados em 

1856, na cidade do Rio de Janeiro, onde fora criado o Instituto Comercial que ensinava a 

disciplina de Escrituração mercantil que convergia, em sua essência, à prática contábil. 
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 Da extinção do Instituto Comercial com a proclamação da república (1889), fora 

criada a Academia do Comércio que passou a ofertar cursos que preparavam e qualificavam 

para as funções de guarda-livros25. 

Em 1890, a Escola Politécnica, “a qual, hoje, faz parte da Universidade Federal do Rio 

de Janeiro” (CUNHA, 2000, p. 155), oferecia por meio de alguns de seus cursos o ensino de 

Direito Administrativo e Contabilidade, o qual é possível notar não se tratar de um curso 

exclusivamente dedicado à Contabilidade. Notava-se nestes cursos uma certa tendência em 

relacionar as áreas de Administração e Contabilidade, ainda que cada uma delas detinham cada 

qual suas especificidades. (SCHIMDT; SANTOS (2008).  

Administração e Contabilidade, além de Economia, são cursos que se interseccionam 

desde o século XIX, uma vez que tem sua vertente nas aulas de comércio instituídas pela corte. 

O núcleo de formação profissional de cada um destes cursos era a especificidade que os 

diferenciava, dado que ambos possuíam as mesmas bases desde sua origem nas aulas de 

comércio. 

 

 

                                                           
25 Guarda livros era o nome atribuído àqueles que tinham por função fazer o registro da contabilidade e das 
transações da empresa escriturando os livros contábeis ao que hoje nos referimos ao técnico em contabilidade. 
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Figura 1 - Foto de 1910 que registra o escritório da Casa Tolle em São Paulo cuja estante ao fundo com os livros 
remontam a origem do nome da profissão de Guarda Livros. Acervo Cariocadorio proposto pelo neto do seu 
Abel no alto a esquerda então aos 21 anos. 

Disponível em: https://cariocadorio.wordpress.com/2010/01/31/o-guarda-livros/ 
Consulta em 21/06/2019. 
 

Na prática da atividade, o trabalho da administração tinha início quanto se tinha o 

término do trabalho da contabilidade, uma vez que os relatórios produzidos pela segunda se 

constituiriam na principal fonte de informação para que a primeira (administração) pudesse 

gerir seus negócios.  

No tocante à Contabilidade, ao que nos parece, não era esta uma atividade que 

ensejasse um ensino de nível superior, pois não figurava entre aqueles que faziam parte dos 

cursos da tríade de D. João VI, Medicina, Engenharia e Direito.  

Assim, deste entendimento podemos depreender duas hipóteses: a de que talvez os 

cursos formais de contabilidade, no Brasil, pudessem ter sido pensados por engenheiros, 

médicos ou, quiçá, por advogados e a segunda de que estes, por sua vez, na qualidade de 

empresários na demanda por informações para controlar seus negócios, os levassem a pensar 

na criação de um curso para a formação de profissionais capacitados de modo a satisfazer tal 

necessidade. A exemplo disso, tem-se as a Escola de Comércio.  
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No Estado de São Paulo, em 02 de junho de 1902, foi fundada no município de São 

Paulo a Escola Prática de Comércio motivada pelos anseios de Horácio Berlinck em montar 

uma escola de ensino comercial voltada à formação de contabilistas e administradores para 

trabalhar na indústria e no comércio. 

Em 1897, Horácio Berlinck, que havia trabalhado para o governo do Estado e depois 

passou a trabalhar como guarda livros, convencera o amigo João Pedro da Veiga Filho, vereador 

e professor de finanças e contabilidade pública da academia de direito (FECAP, 2003, p. 33) 

dentre outros, a pleitear junto ao governo do município a criação daquela escola.  

Tendo seu pleito sido recusado pelo governo do município por falta de recursos 

financeiros, a alternativa fora angariar providência junto à iniciativa privada, por meio de 

diversos industriais dentre eles, Antônio Alvares Leite Penteado, para quem trabalhara como 

guarda livros. 

A Escola era constituída basicamente por professores advindos da Faculdade de 

Direito e da Escola Politécnica (FECAP, 2002, p. 39).  

 

 
Figura 2 - Ao fundo, a edificação do prédio da Escola de Comércio Álvares Penteado. 
Fonte: http://www.saopauloinfoco.com.br/a-escola-que-ensinou-o-comercio-a-historia-da-fecap/ 
Consulta em: 23/06/2019. 

 

Segundo o autor Sérgio de Iudícibus, foi provavelmente a primeira escola 

especializada no ensino de contabilidade (IUDICIBUS, 1997).  
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Por outro lado, Eliseu Martins, outro importante autor da teoria contábil, por meio de 

um artigo publicado intitulado “Escola Politécnica: Possivelmente o Primeiro Curso Formal 

de Contabilidade do Estado de São Paulo”, refuta tal afirmação posto que para ele: 

 

Diferentemente do que se tem falado, a primeira escola formal de ensino 
contábil do Estado de São Paulo foi a Escola Politécnica, fundada em 1894, 
que ministrava o Curso Preliminar, equivalente ao primeiro ano do curso de 
Engenharia, aulas de Escrituração Mercantil, conferido aos alunos que fossem 
aprovados nas disciplinas que integravam esse primeiro módulo, o diploma de 
Contador. (MARTINS, et al, p. 113). 

 

Justifica ainda quando: 

 

Enfatiza-se o uso da expressão “formalmente constituída” em função de que, 
anteriormente à Escola Politécnica de São Paulo, outras iniciativas, 
comprovadas ou não, podem ser encontradas no Estado de São Paulo, porém 
diferem da Escola Politécnica por não fornecerem diplomas de Contabilidade 
reconhecidos legalmente. (MARTINS, et al, p. 114). 

 

Por fim conclui afirmando que:  

 

Ainda que a Escola de Comércio Alvares Penteado não seja, de fato, a 
primeira instituição de ensino contábil no Estado de São Paulo, um 
denominador comum as une: o Prof. Horácio Berlink. Primeiro professor da 
aula de Escrituração Mercantil foi, também, fundador da Escola de Comércio 
Álvares Penteado. (MARTINS, et al, p. 121). 

 

Discussões à parte, a Escola Prática de Comércio fora criada pelos anseios de Horácio 

Berlinck com o apoio do rico empresário Antônio Alvares de Leite Penteado (1852-1912), sobre 

o qual trataremos a seguir. Neste ensejo, procurando flagrar as intencionalidades acerca da 

constituição das primeiras escolas de contabilidade no Brasil, faremos uma releitura a 

“contrapelo” com fulcros na filosofia da história, no texto Sobre o conceito de história - tese de 

número VII - escrita por Walter Benjamin. 

 

 

2.3.2 A finta de Walter Benjamin  
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O progresso, com o crescimento da industrialização nos anos iniciais do século XIX 

no Brasil, período aproximado em que começam a emergir as primeiras escolas de ensino 

formal de contabilidade, converge com o crescimento das indústrias e, portanto, com o avanço 

do capitalismo na Europa. Neste contexto, surge a escola de Frankfurt e nela Walter Benjamin, 

sobre o qual alicerçamos este tópico e que vem a complementar a formação de um sujeito ético-

crítico por entendemos ser uma possibilidade para pensar a educação. 

Deste ponto, seguiremos num apontamento pouco convencional da atividade contábil, 

mobilizando as teorias de Walter Benjamin numa perspectiva “a contrapelo”.  

O intuito é evidenciar um possível contexto de fato, nessa perspectiva, em que tais 

escolas emergem no Brasil ao que Walter Benjamin nos chama a atenção para o cuidado com 

a empatia, com que autores contemporâneos apresentam a contabilidade ou quando a ela se 

referem.  

Procuramos nos abster da acedia26 da história linear, sem aqui olvidarmos do mérito 

da atividade e suas contribuições como ferramenta para controle e suporte para a tomada de 

decisão, sem a qual poderíamos aludir a um navio em alto mar sem bússola. Assim seria uma 

empresa sem a contabilidade. 

Walter Benedix Shonflies Benjamin, doravante denominado Benjamin, era um judeu 

alemão nascido em Berlim-Alemanha no ano de 1892. Era ensaísta, crítico literário, tradutor, 

filósofo e sociólogo de formação humanista. Em 1912, fez o exame para ingresso à 

Universidade de Berlim, porém terminou por estudar filosofia na universidade de Freiburg.  

No ano de 1917, Benjamim frequentou a Universidade de Munique, tendo continuado 

seus estudos na Universidade de Berna, Suíça, onde concluiu com distinção máxima o 

doutorado defendendo sua tese intitulada O conceito de crítica de arte no romantismo alemão. 

No esteio destas considerações, teóricos como o aragonês Jorge Larossa Bondiá bebera das 

fontes Benjamin ao propor uma possibilidade de educação através da arte em Benjamin, 

mobilizando categorias conceituais de experiência. 

Walter Benjamin era associado à Escola de Frankfurt que influenciou intelectuais de 

correntes de pensamentos distintos e estes, por sua vez, foram influenciados pelos movimentos 

revolucionários e pelos movimentos de vanguarda europeia no campo da arte e da estética. 

Em 1924, estes intelectuais reuniram-se na Alemanha e, como fruto dessas reuniões e 

das discussões filosóficas que realizavam, fora criado o Instituto de Pesquisas Sociais de 

Frankfurt (Institut für Sozialforschung) com o objetivo de estudar os fenômenos que 

                                                           
26 Entendemos aqui a acedia, na perspectiva de Walter Benjamin, como sendo a sedução para com a história linear 
que usualmente se debruça a investigar a história dos vencedores. (MATE, 2011). 
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implicavam em mudanças na sociedade, além de propor uma crítica radical à sociedade e às 

circunstâncias nas quais estavam vivendo naquele período.  

Daquela escola depreenderia a vertente filosófica que ficou conhecida como “Teoria 

Crítica”. Dentre os intelectuais mais conhecidos da Escola de Frankfurt, podemos citar Max 

Horkheimer, Theodor W. Adorno, Herbert Marcuse, Erich Fromm, Friedrich Pollock dentre 

outros, além do próprio Benjamin. 

Estes autores tratavam de problemas de história, de sociologia, de política, ancorados 

na tradição filosófica, a fim de criticar essa mesma tradição, bem como revelavam as 

ambiguidades e tensões da sua contribuição (da filosofia) para compreender a atualidade.  

Criticavam a falta de uma transformação na sociedade, a falta de autonomia, além da 

falta de um pensamento independente. Se debruçavam sobre os problemas sociais com 

movimentos de direita que vinham crescendo com a ascensão do nazismo na Alemanha, mas 

também, na mesma medida, debruçavam-se com um crescente interesse pelos movimentos 

operários.  

É digno de nota e por certo lamentável o fato de que, segundo Luiz Costa Lima, 

curiosamente em 1935 a Universidade de São Paulo - USP procurou, sem sucesso, Benjamin 

para viver no Brasil, a fim de que este pudesse fugir do nazismo. 

 

Há a respeito uma surpreendente carta de Erich Auerbach, enviada de Roma, 
em 23 de setembro de 1935, a Benjamin, em que pergunta se este recebera 
comunicação sua em que informava haver sido procurado por alguém 
interessado na indicação de um professor de literatura para a recém-fundada 
Universidade de São Paulo. Como não se conhece a resposta de Benjamin, 
ficamos sem saber se a carta de Auerbach fora perdida, se o contato não 
prosseguira ou simplesmente Benjamin recusara o convite. Lima (1998, 
p.30). 
 

Benjamin era considerado um “antiburguês” rebelde que, até certo ponto, influi na 

escrita desta pesquisa e que possuía notadamente profundo desprezo pela apologia liberal da 

“moderação” e da “sobriedade”. Acreditava que aqueles que se diziam sóbrios ante às 

tempestades sociais que estavam emergindo não consideravam as convicções, as convenções 

sociais chegando inclusive a ignorar o fato de que a própria sobriedade já era uma convicção.  

Assim, a consciência política de Benjamin faz seu olhar defletir em direção dos menos 

favorecidos e expropriados, sua teoria propõe contrapor a sedução pela história linear ao que 

MATE (2011) complementa afirmando:  
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A essa sedução ele chama de empatia, [...] do presente com o passado, como 
se conhecer a história fosse a expressão dessa cumplicidade. Para leva-la a 
cabo, nada melhor do que seguir o conselho de um historiado como Fustel de 
Coulanges, que recomenda descartar tudo o que se aprendeu do passado e, em 
vez disso, estuda-lo friamente, como se a coisa não fosse com ele. (MATE, 
2011, p. 173). 
 

Esta empatia do presente com o passado, que usualmente queremos conhecer, é na 

verdade a renúncia à elaboração do passado como de fato ele foi e de uma “ aparência tão 

poética encobre de fato um vício inconfessável, um pecado capital que os antigos chamavam 

de acedia e que hoje podemos traduzir por abandono, desídia ou preguiça” (MATE, 2011, p. 

173).  

No esteio destas considerações, Benjamin alerta para o que nos seduz ao olharmos para 

o passado: é o brilho de quem usualmente triunfou - a empatia com os vencedores da história. 

Por assim ser:  

Ao privilegiar o ponto de vista do vencedor, está querendo dizer que há uma 
continuidade entre o vencedor de ontem e seus interlocutores atuais. [...] um 
pressuposto social solidamente instalado na mentalidade contemporânea: que 
o poder do dominador atual lhe advém do fato de ser o herdeiro do triunfador 
de ontem – e o vencedor de ontem busca herdeiros e incrementam o 
patrimônio (MATE, 2011, p. 174). 
 

Sua preocupação reside no fato de olhar fatos passados sem deixar-se seduzir pela sua 

imagem posto que sua atenção, de acordo com KONDER (1989, p. 10), se voltava para 

“aspectos que costumavam ser desprezados, ou polidamente ignorados, pela cultura que 

prevalecia”. Era preciso dizer algo novo sobre o presente para que o futuro não fosse a 

prolongação deste presente (MATE, 2011, p. 185).  

De outro modo, a filosofia de Benjamin propõe uma reflexão friamente sobre o 

passado afastando-se da acedia propondo que, para que se possa ver os fatos como de fato foram 

e não a imagem que dele recebemos, Benjamin propõe refleti-los com distanciamento para que 

se possa olhar para outros aspectos antes desprezados. 

Propõe defletirmos o olhar para a parte expropriada e para a “outra criada por eles 

mesmos, mas em cima das costas de escravos anônimos, razão pela qual não há um só 

documento de cultura que não seja também barbárie” (MATE, 2011, p. 174). Portanto, ao 

romper com a história linear tida como sendo a história oficial, Benjamin propõe seguirmos por 

um outro caminho, procurando evidenciar os silenciamentos dando voz aos vencidos e aos sem 

nomes da história, posto que o “passado não é só como foi, mas o que ainda pode chegar; é 

essencialmente o ainda não descoberto” (MATE, 2011, p. 178). A essa árdua tarefa de tentar 
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encontrar o que ainda não foi descoberto, ele adjetivava “escovar a história a contrapelo”.  

Necessidade – proclamada por Benjamin – concebendo-a do ponto de vista dos vencidos, em 

oposição à história oficial do “progresso”, cuja identificação com as classes dominantes oculta 

o excedente utópico inscrito nas lutas dos oprimidos do passado e do presente. 

Michael Löwy considera que tal frase “resume a postura de Benjamin diante de sua 

época, seu estilo de pensamento, bem como sua ação intelectual e política” (KONDER, 1989, 

p. 7). Löwy quis dizer que não basta ser revolucionário, é preciso ir além de só criticar o 

presente, é fundamental também rever a história – redimir o passado para revolucionar o 

presente – uma vez que: 

 

O pensamento só pode enfrentar a tarefa de transformar o mundo se não se 
esquivar à luta pela autotransformação, ao acerto de contas com aquilo que ele 
tem sido e precisa deixar de ser. A dialética se atrofia no momento em que se 
dá por satisfeita, se considera plenamente vitoriosa e se instala em sua vitória, 
sem refletir seus próprios limites. KONDER (1989, p.8). 

 

Ante todo o exposto neste perpasse pela filosofia de Walter Benjamin, entendemos 

que suas contribuições conspiram a favor de uma educação que promova um olhar de 

distanciamento, menos incauto e aperfeiçoa o sujeito ético crítico, concorrendo para a formação 

deste ser humano em sua plenitude que seja capaz de influir em seu meio social. 

Aparelhado por esse olhar menos incauto, um sujeito ético-crítico pode ser capaz de 

olhar os fatos com distanciamento procurando nestes as intencionalidades, tensões, conflitos 

que permeiam as relações humanas.  

No esteio destas considerações, com um olhar mais atento nesta perspectiva, abertos a 

flagrar as tensões e conflitos, nos debruçamos a seguir sobre a criação de umas das primeiras 

escolas de Contabilidades criadas no Brasil, no início do Século XX, a Escola de Comércio 

Alvares Penteado. 

 

 

2.3.3 A contabilidade – uma discussão na perspectiva benjaminiana 

 

 

Retomando o surgimento das primeiras escolas de contabilidade no Brasil, discussões 

à parte acerca do mérito quanto a ter esta ou aquela sido a primeira escola de contabilidade do 

Brasil, como vimos em 2.3.1, o fato é que a Escola Prática de Comércio fora criada pelos anseios 

de Horácio Berlinck em constituir uma escola que formasse contadores e administradores; 
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contou com o apoio do rico empresário da tecelagem Antônio de Alvares Leite Penteado (1852-

1912). 

Ancorado na perspectiva de Benjamin, no tocante a Antônio Leite Álvares Penteado, 

este apoiara a constituição daquela escola com a doação do terreno para a construção do prédio 

“o palácio do Comércio”. Era um poderoso industrial proprietário das fábricas de fiação Santana 

e manufatura de lã Penteado, que atuava no ramo de manufatura e fiação de tecidos. Até a 

conclusão desta pesquisa, não nos foi possível encontrar sua formação acadêmica, sobretudo se 

este haveria de ter formação em algum dos cursos da tríade de D. João VI - Medicina, 

Engenharia ou Direito. 

Desta forma, podemos depreender que os cursos de contabilidade parecem emergir no 

Brasil para atender aos anseios de uma classe social constituída por grandes empresários que, 

no esteio de dar cabo à consolidação de seus empreendimentos, articulavam-se em torno de 

associações a fim de alcançar seus interesses na qualificação de mão-de-obra para servi-los. 

Identificamos rastros de que articulações de fato ocorreram e se tornaram evidentes 

com a atribuição do nome de Antônio Leite Álvares Penteado à escola que passou, a partir de 

1907, ser nomeada como Escola de Comércio Álvares Penteado. 

Desta feita, os cursos de contabilidade emergem em um contexto social e político 

permeados por tensões e conflitos que remontam tempos difíceis com o início da 

industrialização do Brasil, durante os anos iniciais do século XX, sobretudo para a classe 

operária. Classe que, como vimos, passou a ser objeto das discussões da Escola de Frankfurt na 

Europa. 
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Figura 3 -  Greve geral de 1917 realizada em frente ao prédio do Cotonifício construído na Mooca em São Paulo 
no ano de 1899. Foto de Cida Vasconcellos. 
Disponível em: http://dudelamonica.blogspot.com/2013/08/memorias-da-mooca.html 
Consulta em: 22/06/2019 
 

A exemplo dessas tensões citamos Toledo (2015), que descreve: 

 

Nas fábricas de tecidos, as mais bem equipadas e com maior número de 
operários, trabalhava-se em ambientes mal ventilados, sob o infernal barulho 
das máquinas e a vigilância severa de mestres e contramestres. Controlavam-
se as conversas e as idas ao banheiro. Na fábrica Santana, de Antônio Álvares 
Penteado, em 1902, cobravam-se 200 réis por cada uso do sanitário; sua 
revogação foi uma das reivindicações de um movimento então deflagrado 
pelos trabalhadores. (TOLEDO, 2015, p. 112). 

 

Vê-se que Antônio Álvares Leite Penteado, de um lado, solidariamente doara o terreno 

para fomentar a criação da Escola “atendendo aos anseios de Horácio Berclinck”, do outro, 

assolava a classe operária no bojo de sua fábrica de tecidos, cujas tensões bem citou Toledo.  

 Desse modo, pensar em uma formação ético-crítica considerando os grupos sociais 

que mobilizaram a criação da Escola de Comércio, ricos e poderosos empresários, ao que nos 

parece não seria possível viabilizar ali uma formação ética dos sujeitos, uma vez que esta 

possibilidade iria contrapor-se aos interesses da classe de empresários que a financiaram. 

Refletindo a questão da criação dos cursos de contabilidade, nestas circunstâncias, 

estes parecem emergir cativos de uma classe imbuída unicamente de interesses capitalistas e 
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que fomentara sua criação. Tais considerações corroboram ao entendimento de Iudícibus que 

afirma: 

Sem dúvida, o que se conhece da evolução da Contabilidade, primeiro como 
sistema de escrituração, evoluindo, lentamente, para o estado de ciência, faz 
meditar que impulso inicial para seu surgimento tenha sido (1) de natureza 
socioeconômica ampla, ou seja, o surgimento, [...] do “espírito capitalista”, 
espírito esse que se traduzia em necessidades prementes de acompanhar a 
evolução patrimonial das entidades, a partir, principalmente, do século XVII 
[...] (IUDÍCIBUS et al, 2005, p. 10). 

 

Tal olhar, na perspectiva benjaminiana desnuda, desconstrói e permite um olhar menos 

incauto ante a empatia com que muitos autores despendem quando mencionam a importância 

da Contabilidade ou quando a ela se referem. 

 Portanto, na perspectiva benjaminiana, ao perpassarmos pelo surgimento de uma 

escola de ensino contábil, no caso a Escola de Comércio Alvares Penteado, podemos 

depreender que a contabilidade parece emergir como uma coadjuvante cativa de um processo 

inserido em um contexto de exploração da classe operária.  

Assim, sem tirar o mérito da profissão e sua importância como ferramenta para 

controle, dentre outras, este olhar “a contrapelo” serve, em parte, para suscitar os motes que nos 

remetem a pensar a questão da necessidade de uma formação ético-crítica dos sujeitos que 

passam por uma formação de ensino contábil. 

Muito embora o nosso foco seja a década de 70, período privilegiado da criação do 

curso de contabilidade das Faculdades Franciscanas, nos debruçamos sobre fatos do início do 

século XIX por entendermos que as ressonâncias das circunstâncias em que foram criadas as 

escolas de contabilidade, bem como as intencionalidades que ensejaram sua criação, perpassam 

o tempo e reverberam nos dias atuais remetendo a contextos de relações semelhantes que 

colonizam os dias de hoje.  

A exemplo disto, consideramos que em tempos passados a Escola de Comércio fora 

criada por empresários que mobilizaram recursos para constituir uma escola voltada para a 

formação de administradores e contadores de modo a supri-los com mão de obra. Poderíamos, 

assim, supor que estes pudessem influenciar aquela mão de obra. Aqui reside o problema.  

Desse modo, na perspectiva de Benjamin, pensar numa educação que promova 

minimamente a formação ético-crítica hoje é pensar numa educação que viabilize aos sujeitos 

um aparelhamento ético, consciente e sobretudo crítico que lhe permita ouvir os silenciamentos 

do mundo com todas as tensões, conflitos e interesses. 
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2.3.4 Da lei das sociedades por ações - as influências na atividade contábil 

 

 

Assim como não há que se falar em contabilidade sem falar do método das partidas 

dobradas, do mesmo modo não é possível perpassar pela contabilidade sem nunca dantes fazer 

uma menção à Lei 6.404/76.  

A contabilidade brasileira pode ser dividida em dois estágios a saber: o antes e o depois 

do golpe de 1964. Antes do golpe, a contabilidade até então praticada era pautada pelas 

influências da escola italiana donde fora criado o método das partidas dobradas. Outro aspecto 

desse período antes de 1964 foi o fato de a contabilidade sofrer “a intervenção da legislação no 

desenvolvimento de procedimentos contábeis” (SCHMIDT; SANTOS, 2008, p. 145). “O 

interesse pela normalização manifestou-se intenso no início do século XX, mas acelerou-se, 

deveras, a partir dos anos 60 do mesmo século” (SÁ, 2009, p. 168).  

O ímpeto pela normalização no Brasil viria a ocorrer na década de 70 por meio das 

contribuições promovidas pelo professor Ynel Alves Camargo. Um argumento apresentado por 

aqueles que defendiam a normalização tratava da necessidade que há em se entender uma 

situação patrimonial com as mesmas condições técnicas e o mesmo teor em qualquer parte do 

mundo, ou seja, a uniformização e a padronização dos registros e das demonstrações contábeis. 

No esteio destas considerações, quanto ao sentido normativo, o estabelecimento das 

diretivas da Comunidade Europeia foi o mais expressivo esforço realizado para que houvesse a 

padronização dos critérios de informação contábil, uma vez que foram constituídas entidades 

internacionais normativas como o IASC, IFAC, etc., além da ONU. A falta de harmonia nas 

normalizações, segundo Sá (2009), fez com que o mesmo balanço, da mesma empresa, da 

mesma data, apresentasse lucro num país e prejuízo em outro em razão da diversidade de 

critérios. 

Foi neste período em que o Brasil firmou os acordos MEC/USAID que imprimiu à 

educação o cunho fortemente tecnicista com a concepção taylorizada para a educação. Por outro 

lado, na medida em que empresas multinacionais chegavam ao Brasil, junto destas vinham 

também as empresas multinacionais de auditoria, com profissionais treinados nos moldes 

estadunidense.  

Na esteira deste novo modelo que emergia no Brasil, por intermédio do professor José 

da Costa Boucinhas, ancorado na obra Introductory Accounting de Finney e Miller, adotou-se 
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abordagem presente em sua obra, o que ocorreu a partir da década de 1960. O Professor 

Boucinhas ocupou-se de sua disseminação, passando a ser o modelo utilizado desde então.  

Esse novo modelo estadunidense foi adotado também pela FEA-USP, por volta de 

1964, e tornou-se referência acadêmica no âmbito da Contabilidade. Neste ponto, o professor 

Sérgio de Iudícibus, conhecido autor de teorias contábeis e referência no meio, escreveu a obra 

intitulada Contribuição à Teoria dos Ajustamentos Contábeis, defendida como tese de 

doutoramento no ano de 1966. 

Desse modo, podemos depreender que a Lei 6.404/76, publicada em 15 de dezembro 

de 1976, conhecida como a Lei das Sociedades por Ações (a Lei das S/A´s), corrobora neste 

mesmo entendimento. Rastros disso nos remetem ao fato de que para a concepção dessa lei foi 

considerada o modelo federal de legislação societária estadunidense, o Model Business 

Corporation Act (MBCA).  

Esta lei visava regulamentar os procedimentos concernentes às Sociedades Anônimas 

de modo a uniformizar os procedimentos e as informações para facilitar a interface com os 

interesses e padrões, além Comunidade Europeia, também estadunidenses.  Isto posto, vê-se 

que a atividade contábil passa a ter como baliza uma norma inspirada aos moldes internacionais 

em cujo interesse há implícito o espectro do capital. Se considerarmos que o impulso inicial 

para o surgimento da contabilidade tenha sido de natureza socioeconômica ampla, ou seja, o 

surgimento do “espírito capitalista”, podemos afirmar ser este um dos motes que nos impele a 

pensar uma educação como único caminho capaz de suscitar valores ético-críticos aos sujeitos.  

 A Contabilidade é um ramo de atividade que prima pela transparência, sendo esta 

fundamental para o seu funcionamento e isto demanda bons valores para as boas práticas de 

Contabilidade. Um deste valores é certamente a ética. 
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3 O CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS NAS 
FACULDADES FRANCISCANAS  

 

 

No limiar deste capítulo, buscamos situar o contexto sócio cultural vivido entre as 

décadas de 1970-1980, no qual procuramos focalizar os aspectos que conferiram ao projeto de 

educação proposto pela ditadura militar um caráter tecnicista em detrimento da formação 

humana, por entendermos que tais aspectos reforçam a carência ética. Não obstante ser este o 

período privilegiado da pesquisa (1970-1980), por vezes retrocederemos no eixo do tempo a 

fim de dar lastro aos fatos que remontaram àquele período. Por fim, nos ocupamos do 

surgimento das Faculdades Franciscanas no Município de Bragança Paulista, tentando flagrar 

tensões e conflitos quando do seu surgimento. Ao final, encerramos o capítulo com uma análise 

dos documentos institucionais do Curso de Ciências Contábeis, procurando encontrar rastros 

de uma formação ético crítica dos sujeitos naquele curso levando em conta um contexto 

tecnicista. 

 O contexto político social em que emergem as Faculdades Franciscanas, remontam o 

período da ditadura militar e a privatização do ensino superior no Brasil. Foi o período em que 

o regime militar, que comandava o país por meio de uma ditadura que se delongava por mais 

de uma década, já apresentava sinais de arrefecimento. 

Trata-se do período que encerra o Estado Novo, em que os militares, além de civis 

brasileiros, passam a governar o país durante um período compreendido entre os anos de 1964 

e 1985. Foram longos vinte e um anos da história da Brasil, tempo este em que o nosso país 

deixou a condição de ser um país democrático. A condição democrática vivida, até então, não 

podia ser considerada uma democracia plena uma vez que se restringia às classes elitizadas. 

Conforme afirma Demerval Saviani27, desde 1964, com a queda do Estado Novo, “o país viveu 

um clima de ‘abertura democrática’, [...] da qual ainda estavam distantes das camadas 

populares. Tratava-se, pois, de uma democracia restrita as elites (SAVIANI, 1996, p. 45). 

O governo do então presidente Ernesto Geisel trazia consigo um alento, na forma de 

uma abertura política definida como “lenta, gradual e segura”. O evidente clamor por mudanças 

que evidenciou a premência da abertura política, ocorreu nas eleições de 1974, quando o partido 

de oposição (MDB) recebeu a maioria dos votos na composição do senado federal. As 

expectativas trazidas pelo novo quadro de lideranças e pelo compromisso com a 

                                                           
27 Livre-docente em História da Educação pela UNICAMP. 
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redemocratização do país foram reforçadas no final da década, mais precisamente em 1979, 

quando a lei de anistia trouxe novamente para o Brasil um grande número de exilados políticos 

dentre eles Paulo Freire. Foi, pois, neste contexto de turbulência, angústias e esperanças que se 

constitui no cenário do prelúdio das Faculdades Franciscanas, no município de Bragança 

Paulista/SP. 

 

 

3.1 O CONTEXTO DA DITADURA MILITAR E A EDUCAÇÃO 

 

 

Desferido o golpe em 1964, foi instaurada a ditadura no Brasil, com o regime militar 

que tirou João Goulart da presidência. Após o primeiro mandato do marechal Castello Branco, 

o segundo governo daquele período, do também marechal Arthur da Costa Silva (1967/1969), 

foi um dos mais severos para a educação, uma vez que o então presidente decretou, em 13 de 

dezembro de 1968, o Ato Institucional de nº. 5. 

O AI-5, tido como o maior golpe do regime militar, que durou até dezembro de 1978, 

suspende a garantia do habeas corpus, cassa mandatos, suspende direitos políticos e chancela 

o expurgo do funcionalismo público o que terminou por abranger muitos professores 

universitários. O simples fato de se ter os direitos castrados, de uma hora para outra, por si só, 

constitui-se numa veemente negação à ética.   

Por fim, estabeleceu-se a censura aos meios de comunicação e a tortura28; ambas 

passaram a ser uma constante no regime militar. Esta última se constituiu na maior excrescência 

da ditadura. “Nas salas de aula, professores e estudantes desenvolveram a utilíssima 

sensibilidade de identificar os espiões nas aulas e nos seminários” (CUNHA, 2007, p. 292).  

Geraldo Vandré29, por meio da arte, retrata este período nos versos da canção Pra não 

dizer que não falei das flores, apontando para a necessidade de resistência em que, cantando, 

dizia:  

                                                           
28 Embora sem nenhuma relevância para este trabalho, é importante mencionar que até 1969, a utilização dos 
métodos de tortura que ficara a cargo do Centro de Informação da Marinha – CENIMAR, até o surgimento da 
Operação Bandeirante cujas ações abrangiam São Paulo e Rio de Janeiro. Depois a OBAN deu lugar a os DOI-
CODI, siglas do destacamento de Operações e Informações e do Centro de Operações de Defesa Interna que 
torturou muitos civis considerados subversivos nos períodos políticos mais tenebrosos da ditadura militar. 
29 O Paraibano Geraldo Pedroso de Araújo Dia cujo nome Artísitico era Geraldo Vandré, foi um Advogado, cantor 
e compositor que em 1968, participou do III Festival Internacional da Canção com a música “Pra não dizer que 
não falei de flores”, conhecida também pelo título de Caminhando e cuja letra traz marcas de resistência e luta 
contra o regime militar, bem como denuncia os problemas sociais vividos naquele período. É uma das composições 
mais conhecidas porque registra a latente oposição à ditadura. Vandré foi preso e torturado e sua música foi 
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Caminhando e cantando 
e seguindo a canção 
Somos todos iguais, 
braços dados ou não  
Nas escolas, nas ruas, 
campos, construções 
Caminhando e cantando 
e seguindo a canção. 
 Pelos campos a fome 
em grandes plantações  
Pelas ruas marchando 
indecisos cordões 
Ainda fazem da flor 
seu mais forte refrão   
E acreditam nas flores 
vencendo o canhão. 
Há soldados armados, 
amados ou não 
Quase todos perdidos 
de arma na mão 
Nos quartéis lhes ensinam 
uma antiga lição 
De morrer pela pátria 
e viver sem razão. 
 
Refrão 
 
Vem, vamos embora que esperar não é saber 
Quem sabe faz a hora não espera acontecer (bis) 
 

Essa canção viria a se tornar símbolo durante o regime da ditadura, posto que seus 

versos traziam em si as marcas da luta e da resistência ao regime militar e dava impulso à 

mobilização social, sobretudo pelos estudantes. Por meio do refrão, conclamava as pessoas a se 

mexerem, a não silenciarem e a fazerem uma mudança necessária. Isso nos remete, dentre 

outros, a Paulo Freire.  

Além do AI-5, o governo também decretou a lei nº. 477, em 26 de fevereiro de 1969, 

que permitiu que se reprimisse com rigor e violência qualquer tentativa de crítica política no 

interior das escolas e universidades. Desta feita, emergem em todos os cantos os conflitos da 

luta armada e a ditadura recrudesce ainda mais e, sem ceder a pressões sociais, se impõe ainda 

mais violenta.   

                                                           
censurada. Ainda em 1968, com o AI-5 (Ato Institucional 5), Vandré foi obrigado a exilar-se. Depois de passar 
dias escondido na fazenda de Aracy de Carvalho Guimarães Rosa, viúva do escritor Guimarães Rosa, o compositor 
partiu para o exílio retornando para o Brasil em 1973. Até hoje, vive em São Paulo e compõe. Muitos, porém, 
acreditam que Vandré tenha enlouquecido por causa de supostas torturas que ele teria sofrido pelo governo militar. 
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Na educação, a violência se fez mais intensa, uma vez que os militares miram os 

profissionais ligados às Ciências Humanas dado que a tradição de estudos os colocaram em 

condição de oposição ao regime autoritário. Por este motivo, o cuidado do governo passa a ser 

também com os profissionais da área de humanas que, via de regra, eram vistos como os mais 

combativos. 

 

 

3.1.1 Os vetores da educação nacional 

 

 

Nos bastidores da política externa, precedentes ao golpe militar que viria então a ser 

realizado em 1964, um compromisso assinado em 1961 pela Aliança para o Progresso30, iria se 

constituir num vetor31 que conduziria os rumos da educação nacional, a Carta de Punta Del 

Leste. 

Em agosto de 1961, foi assinada a Carta de Punta del Leste, na qual, sob 
liderança dos Estados Unidos, os estados americanos engajavam-se no que se 
denominou vasto esforço para trazer um melhor padrão de vida para todos 
os povos do continente. (FAZENDA,1988, p. 56). 

 

Tal aliança, a partir da assinatura e do compromisso dos Estados americanos, viria a 

se chamar Aliança Para o Progresso. Dentro dos objetivos previstos para esta aliança, 

constavam-se inseridos uma proposta, dentre outras, de eliminação do analfabetismo, o que 

viria a justificar mais tarde a aplicação do método Paulo Freire. 

Tais propostas originaram-se de recomendações feitas por um Comitê especial que 

fora constituído, o CIAP (Conselho Interamericano da Aliança para o Progresso), a partir do 

qual busca-se supervisionar e garantir que as propostas assinadas na Carta de Punta Del Leste 

fossem implantadas. As nações que tivessem compromissos assumidos e que, portanto, 

fizessem parte da Aliança, por conseguinte, com o Plano Decenal de Educação32, foram 

                                                           
30 A Aliança para o Progresso surgiu no contexto da Guerra Fria, período em que o regime comunista colocava em 
xeque o chamado “terceiro mundo”, em especial a América Latina. Este fato conduziu os Estados Unidos a uma 
mudança paradigmática na política externa para a América Latina; uma política de “generosidade” econômica e 
estratégica em que havia a convicção de que seu próprio bem-estar estava condicionado ao bem-estar global, ou 
seja, do bem-estar de outros países. 
31 O termo vetor aqui utilizado é de grande emprego nas áreas como Matemática e Física dentre outras. Neste 
trabalho, vetor é entendido como “elemento de orientação, condução ou direcionamento”, conforme o Dicionário 
Aurélio. 
32 O Plano Decenal de Educação da Aliança Para o Progresso previa, em cada país pertencente a esta, a adoção de 
planos integrais para a educação que viabilizassem o alcance de metas precisa para a próxima década de modo a 
elevar o nível cultural dos povos da América Latina e capacitá-los na participação do desenvolvimento econômico 
e social.  
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encarregadas de informar ao CIES (Conselho Interamericano Econômico e Social) sobre o 

andamento de seu trabalho acerca dos problemas enfrentados, dos esforços empreendidos para 

a superação de problemas e das medidas preconizadas para solucioná-los. Neste sentido, o 

levantamento das informações instou ao CIES a emitir um parecer, o qual continham as 

recomendações a serem adotadas.  

Em resposta a estas recomendações do CIES, o regime militar terceirizou a educação, 

considerando a hegemonia absoluta do Poder Executivo. O governo, a fim de resolver o 

problema educacional, passou a contratar competências externas para fazê-lo, delegando a aos 

técnicos estadunidenses a direção técnica da educação do Brasil. 

 Anos depois, esta terceirização de responsabilidades iria se expandir na forma de 

diversos acordos, precisamente doze, nos quais foram chamados de “Acordos MEC/USAID”. 

 

 

3.1.2 Os acordos MEC/USAID e a concepção taylorista para a educação 

 

 

Nas décadas de 1960 e 1970, foram desenvolvidas no Brasil as reformas educacionais 

viabilizadas no esteio das Leis 5.540 de 1968 e da Lei 5.692 de 1971, esta última conhecida 

como a segunda LDB. Estas leis impunham à educação brasileira, naquele período, uma 

tendência fortemente tecnicista, cujo o objetivo era aplicar na educação o modelo empresarial 

baseado na “racionalização” com fulcros no modelo capitalista de produção, pressuposto de 

uma educação taylorizada.  

 De acordo com RIBEIRO (2002), estes acordos tinham por concepção a educação 

como pressuposto do desenvolvimento econômico e visavam buscar a produção de uma mão 

de obra que, do ponto de vista da política econômica adotada pelo regime militar, era mais 

adequada ao projeto de desenvolvimento então implantado em face das necessidades do 

desenvolvimento capitalista internacional.  

Autores como Maria Lúcia de Aranha Arruda asseveram que:  

  

O treinamento de nossos técnicos tinha em vista a adaptação do ensino à 
concepção taylorista típica da mentalidade empresarial tecnocrática. Daí o 
planejamento e organização racional do trabalho pedagógico, a 
operacionalização dos objetivos, o parcelamento do trabalho com a 
especialização das funções e a burocratização, tudo isto visando melhor 
eficiência e produtividade. (ARANHA, 1995, p. 254) 
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Ainda, a autora afirma que: 

 

[...] o que ocorre de fato, é que, em nome da racionalidade e da organização, 
tem sido e fortalecido o poder dos técnicos e da técnica, gerando a tecnocracia. 
Ora, esse processo típico das empresas (indústria e serviços) acaba por 
“contaminar” a escola. (ARANHA, 1995, p. 254). 
 

A escola, contaminada, passa a ser tida por uma linha de produção. Por assim ser, é 

possível depreendermos as intencionalidades acerca da formação que se esperava obter para 

àqueles que viessem a passar por um processo formativo moldado a uma concepção taylorista33 

da educação.  

 

Começa, então, a se esboçar a tendência tecnicista: planejamento e 
organização racional do trabalho pedagógico; operacionalização dos 
objetivos; parcelamento do trabalho com a especialização das funções (vários 
tipos de técnicas de ensino); incentivo à utilização de instrumentos como 
instrução programada [...] etc. (ARANHA, 1995, p. 254).  
 

Para implantar um projeto de educação que viabilizasse o almejado crescimento 

econômico pelo regime e que se coadunasse com as exigências da sociedade industrial e 

tecnológica, uma série de convênios entre o Brasil e os Estados Unidos foram então celebrados 

– os chamados acordos MEC-Usaid (Ministério da Educação e Cultura e United State Agency 

for International Development), a quem fora delegado a responsabilidade da educação do país, 

pelos quais o Brasil receberia assistência técnica e cooperação financeira.  

Desta feita, desenvolveu-se uma reforma educacional vocacionada ao modelo 

econômico dependente, instituído pela política estadunidense para a América Latina. Por meio 

dos acordos realizados, todo o sistema educacional brasileiro naquele período ficou a cargo dos 

interesses dos Estados Unidos e se “constituíram em modelos para a remodelação do ensino” 

(FAZENDA, 1988, p. 63). 

 “Os chamados Acordos “MEC-USAID” tiveram o efeito de situar o problema 

educacional na estrutura geral de dominação, reorientada desde 1964, e de dar um sentido 

prático a essa estrutura”. (ROMANELLI, 1978, p. 197). Segundo MENEZES (2004), o governo 

estadunidense visava uma reforma no modelo de Educação Superior no Brasil que implantasse 

seu modelo universitário de forma a maquinar o novo “quadro técnico” que concorresse para a 

execução do novo plano econômico brasileiro, aliado à sua política. Na epifania do regime 

                                                           
33 O taylorismo ou Administração Científica, é o modelo de administração desenvolvido pelo engenheiro norte-
americano Frederick Taylor (1856-1915), considerado o pai da administração científica cuja teoria caracteriza-se 
pela ênfase nas tarefas, objetivando o aumento da eficiência ao nível operacional. 
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militar, acerca da idealização do projeto de desenvolvimento econômico, estava implícito ou 

condicionado melhor dizendo, um certo fascínio pela modernização. Dito de outro modo:  

 

[...] diríamos que a ideia de desenvolvimento estava diretamente relacionada 
à instalação de novos hábitos de consumo, ou seja, povo desenvolvido é aquele 
que mais consome os produtos fabricados pelas sociedades tecnicamente 
desenvolvidas. Assim sendo, a modernização passou a impedir o 
desenvolvimento autônomo e transformou-se em um mecanismo de 
dominação ou controle do setor interno pelo externo. (FAZENDA, 1988, p. 
56). 
 

Além disso, complementando a autora: 

 

[...] podemos verificar que, pelo fato de a Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional [...] conferir amplos poderes ao MEC, e por estar o MEC 
à coordenação e execução dos programas propostos, podemos facilmente 
concluir que todo o sistema de ensino do País, esteve atrelado ao modelo 
imposto pela AID no período de vigência destes acordos. [...] parodiando 
Dumerval Trigueiro Mendes, de mandarinato tecnocrático do ensino 
brasileiro. (1988, p. 62-63). 
 

No que tange a formação do sujeito, podemos depreender que somente por meio de 

um modelo que dominasse e controlasse o setor interno fosse capaz de incutir novos hábitos de 

consumo bloqueando o potencial crítico reflexivo dos alunos transformando-os em meros 

executores de tarefas.  

Por outro lado, viabilizaria também a transformação dos sujeitos em sujeitos 

“desenvolvidos”, portanto consumidores de produtos fabricados pelas sociedades tecnicamente 

desenvolvidas.  

Isto posto, esse entusiasmo pela modernização que, segundo Cunha (2007), teria se 

iniciado na segunda metade dos anos de 1940, ganhou força nos anos de 1950 se intensificou 

nos anos de 1960. Tal fato foi um fator que concorreu para a assinatura dos Acordos 

MEC/USAID, em que alicerçados nos compromissos assumidos na Carta de Punta Del Leste 

termina por “tecnicizar” sobremaneira a educação naquele período.  

É, pois, neste ponto que reside intencionalidades acerca da formação que se esperava 

para os sujeitos. Uma formação tecnicista com vistas à formação de sujeitos acríticos, apáticos, 

porém bem qualificados tecnicamente. 

 Dessa forma, o taylorismo intrínseco nos acordos MEC-USAID estava em 

consonância com os anseios do projeto de educação para o Brasil através da ditadura militar, 
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que atribuindo a responsabilidade de dar cabo do sistema educacional a terceiros, se utilizaria 

do produto deste de modo a concorrer com seus intentos.  

 Por fim, ressalta-se neste ponto o fato da racionalidade instrumental34 ter sido utilizada 

pelo mercado para influenciar a formação do sujeito nos moldes capitalistas de modo que estes 

não tivessem uma formação plena, uma educação ética que favoreça minimamente a criticidade, 

mas sim que estivessem a mercê de uma demanda produtiva tanto no sentido da produção 

quanto do consumo35.  

Por assim ser, o período compreendido entre os anos de 1964 a 1969 foi marcado por 

iniciativas que buscaram consolidar a centralização das decisões do governo de modo a fazer 

com que todas as instituições sociais viessem a se tornar parceiras na consolidação do projeto 

econômico de desenvolvimento, sobretudo a escola em que, como principal formadora de 

consciências, fora transformada para atuar no campo da produção econômica.  

A utilização da racionalidade instrumental foi posta a serviço dos interesses do 

mercado. Parafraseando Neidson Rodrigues, poderíamos dizer que neste período a escola foi 

esvaziada de suas funções no campo da ideologia e ganhou funções renovadoras no campo da 

economia. (NEIDSON, apud FAZENDA, 1988, p. 72). 

 

 

3.1.3 A comissão Meira Mattos 

 

 

No final do ano de 1967, o governo criou a comissão Meira Mattos36. Tal comissão, 

segundo Fazenda, apresenta o seguinte quadro:   

 

[...] a um tempo apresenta sugestões e providencias para controlar a crise 
estudantil e a outro salienta a inadequabilidade da estrutura do MEC (sendo 
enfática a presença do espírito tecnocrático na elaboração do documento), que 
constituiu-se, ao lado da Reforma Universitária (68) em importante aspecto 
que delineou toda a política subsequente. (1988, p. 72). 
 

                                                           
34 Por racionalidade instrumental entendemos como sento todo o aparato educacional, iniciando pelo ensino de 1º 
e 2º em que suprimiram e aglutinaram disciplinas de humanas e depois as universidades por meio das Leis da 
Reforma Universitária  
35 O que queremos dizer neste ponto é que os sujeitos além terem apenas uma formação técnica de modo a serem 
úteis para trabalhar nas linhas de produção por outro lado, estes mesmos sujeitos fossem sujeitos “desenvolvidos”, 
portanto consumidores de produtos fabricados pelas sociedades tecnicamente desenvolvidas, sociedade esta das 
quais, pelos Acordos MEC/USAID estava condicionada a educação destes sujeitos. 
36 A comissão foi composta pelo general de brigada Carlos de Meira Mattos dentre outros professores. Por assim 
ser, a comissão levou o nome de seu presidente. 
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Por assim ser, fez-se mister que os militares estabelecessem uma estratégia de ação 

que garantisse a adequação do modelo de instituição escolar à expansão econômica e à estrutura 

de dominação, sem que para isso houvesse qualquer oposição da classe estudantil.  Por outro 

lado, a incapacidade do então Ministro da Educação Tarso Dutra em lidar com as crises que 

laceravam a universidade brasileira, no segundo semestre de 1967, levou o Presidente da 

República a publicar um decreto37 instituindo uma comissão especial dentro daquele ministério. 

Considerando a não substituição do titular daquele ministério (MEC), a quem competia a gestão 

da política estudantil no país, este decreto previa, segundo Cunha (2007):  

 

a) Emitir parecer conclusivo sobre reinvindicações, teses e sugestões 
referentes às atividades estudantis; 
b) Planejar e propor medidas que possibilitem melhor aplicação das diretrizes 
governamentais no setor estudantil; 
c) Supervisionar e coordenar a execução dessas diretrizes mediante a 
delegação do ministro de Estado. (CUNHA, 2007, p. 89) 
 

Desta feita, ao final do ano de 1967, quando do auge da crise estudantil, o governo 

criou uma comissão especial que veio a ser liderada pelo General Carlos Meira Mattos, da 

Escola Superior de Guerra (ESG), cujo nome passou a designar a própria comissão. Ao final de 

três meses de intensa atividade, conforme assevera (CUNHA, 2007), o “Relatório Meira 

Mattos”, como veio a ser conhecido, mostrou que a diligente comissão cobriu áreas bem 

maiores do que a do “setor estudantil”. Em seu relatório, relacionava os principais problemas 

do ensino, em especial do superior. 

Para que fosse viabilizada a solução desses problemas, a comissão propôs, entre outras 

medidas, a redução dos poderes do CFE, a nomeação de diretores de faculdades e reitores das 

universidades federais pelo presidente da República, relegando para debaixo do tapete as listas 

tríplices dos órgãos colegiados, bem como propôs a limitação da autonomia universitária. No 

relatório publicado no Diário Oficial da União, datado de 30 de agosto de 1968, Meira Mattos 

procurou tirar das minorias da esquerda os motes para sua atuação no movimento estudantil. 

Na esteira deste entendimento, CUNHA, 2007 afirma: 

 

Em primeiro lugar[...] deveria vir a reforma da “cadeia de comando”, isto é, 
da estrutura do Ministério da Educação. Citando os teóricos norte-americanos 
da moda no campo da administração, o relatório dizia que, em qualquer 
empresa, a estrutura administrativa deve assegurar a fluição natural das ordens 
e diretrizes, a sua apreciação por setores especializados, a intercomunicação 
entre esses setores, a coordenação administrativa e técnica, e o fácil vertical 

                                                           
37 Decreto nº. 62.024, de 29 de dezembro de 1967. 
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de cima para baixo e de baixo para cima”. Desse ponto de vista fayolista, a 
estrutura do MEC foi definida como ilógica, conduzindo ao emperramento. 
(p. 94). 
 

Novamente, encontramos a menção a teóricos americanos em voga no campo da 

administração. O primeiro fora Frederich Winslow Taylor.  Isto nos remete a todo momento a 

uma alusão à racionalidade Taylorista, à racionalização da educação. Daí, onde se lê “em 

qualquer empresa”, como asseverou o autor, poderíamos depreender que talvez pudéssemos 

ler “em um ministério” ou até mesmo “em uma universidade”, numa clara analogia à 

profissionalização da educação pela adequação desta aos moldes da política econômica adotada 

pelo regime. O que reafirma o caráter e viés tecnicista. Tal citação, nos apresenta a novidade 

da menção ao termo “fayolista”, numa alusão a Henri Fayol38, que relaciona princípios básicos 

que podem ser estudados de forma complementar aos de Taylor, já mencionado anteriormente, 

por serem os princípios destes semelhantes aos daquele. 

Na esteira destas considerações, ainda segundo CUNHA (2007):  

 

Em segundo lugar, o relatório retomou as grandes linhas de modernização do 
ensino superior [...] já difundida por Atcon e já praticadas em algumas 
instituições de ensino. [...] criticou a implantação lenta e desordenada da 
reforma universitária, sem uma visão objetiva da necessidade e reduzir 
currículos [...] também, de diminuiu tempo de formação profissional. [...] 
sugeriu a contratação de professores pela legislação trabalhista, [...], contudo, 
a grande contribuição seria mesmo a adoção do regime de créditos. (CUNHA, 
2007, p. 95). 
 

Outros assessores norte-americanos, a serviço do MEC, como Rudolph Atcon, se 

envolveram também na definição da reforma universitária. Desse modo, a tônica do relatório 

Atcon, de 1966, recaía sobre a necessidade de disciplinar a vida acadêmica, coibindo o protesto, 

reforçando a hierarquia e a autoridade. Além disso, o relatório enfatizava a importância de 

racionalizar a universidade, organizando-a em moldes empresariais, privilegiando assim a 

questão da privatização do ensino.  CUNHA, 2007, assevera sobre Rudolf Atcon o seguinte: 

 

                                                           
38 Jules Henri Fayol nasceu em Istambul, aos 29 de julho de 1841 e faleceu em Paris aos 19 de novembro de 1925. 
Foi um engenheiro de minas francês, formado pela Ecole des Mines de Saint-Etienne e um dos teóricos clássicos 
da ciência da administração, sendo o fundador da teoria clássica da administração e autor de Administração 
Industrial e Geral, editado em 1916. Também direcionou seu trabalho para a empresa como um todo, ou seja, 
procurando cuidar da empresa de cima para baixo, ao contrário das ideias adotadas por Taylor e Ford. Juntamente 
com Taylor e Ford são considerados os pioneiros da administração. Sua visão, diferentemente de Taylor 
(trabalhador) e Ford (dono), foi a de um Gerente ou Diretor. 
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É dele a ideia de que a universidade é ou deve funcionar como se fosse uma 
empresa privada. Como nestas, não se colocaria a questão da representação 
das diversas categorias de participantes na sua gestão: os conselhos, poucos e 
pequenos, teriam apenas funções de assessoria. O Reitor – como um 
presidente de conselho de acionistas de sociedade anônima – contrataria um 
administrador para gerir “sua” universidade, como se fosse uma fábrica, uma 
loja, um hospital, etc., supostamente empenhados na busca dos mesmos 
objetivos: produzir mercadorias e serviços que, vendidos, resultariam numa 
receita compensadora diante dos custos. (p. 293). 
 

Como não haveria de ser diferente no que diz respeito à suas ideias ao disciplinar a 

vida acadêmica, a resistência se opunha ferrenhamente. 

 

 
Figura 4 - Na foto de 14 de junho de 1968, estudantes da Universidade de São Paulo – USP, protestam em 
resistência contra as interferências estrangeiras. 
Fonte: ARANHA, Maria Lúcia de Arruda. História da Educação. São Paulo: Editora Moderna, 1995. 1ª 
Edição. P. 255. 

 

Em suma, a análise do relatório da comissão Meira Mattos, em linhas gerais, consistiu 

em apontar que não seria possível uma adequação da estrutura do Ministério da educação à 

forte presença de uma mentalidade empresarial, informando e propondo no documento a 

aplicação de princípios da organização das empresas, tais como os princípios de Henri Fayol e 

Frederick Winslow Taylor, ao sistema educacional.  

Não obstante todo o exposto, o relatório esboçou também um esforço em separar a 

administração universitária da docência e pesquisa, ou seja, deixando às mãos do presidente da 
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República a escolha das pessoas para os cargos de reitor e vice-reitor, sem qualquer tipo de 

exigência para exercê-los. Por assim ser, a partir de então, esses tornaram-se cargos de 

confiança deliberados pelo governo.  

 

 

3.1.4 O grupo de trabalho da reforma universitária – GTRU 

 

 

Seguindo na esteira dos vetores que culminaram nas leis de Reforma do Sistema 

educacional no Brasil, assim como a comissão Meira Mattos e as linhas gerais apontadas por 

Atcon, fora criado também um Grupo de Trabalho da Reforma Universitária – GTRU, 

doravante denominado GT.  

Por meio de outro decreto, designava os membros do grupo de trabalho tendo por 

presidente daquele grupo o Deputado Federal pelo Rio Grande do Sul e também ministro da 

Educação Tarso Dutra39. O que pode ser observado foi a “composição heterogênea do GT, 

abrangendo pessoas de formação filosófica e economistas tecnicistas”. (CUNHA, 2000, p. 221).  

A reforma universitária de 1968 não se deu somente com a incorporação das 

recomendações de Atcon e de imposições da Usaid; deu-se também em função de um 

movimento interno que ensejava a modernização da universidade, que já existia desde dos idos 

de 1940 e que foi crescendo, conforme assevera Luiz Antônio Cunha: 

: 

 Nossa tese pode ser resumida assim: a concepção de universidade calcada nos 
moldes norte americanos não foi imposta pela Usaid, com a conivência da 
burocracia da ditadura, mas, antes de tudo, foi buscada, desde fins da década 
de 1940, por administradores educacionais, professores e estudantes, 
principalmente aqueles, como um imperativo da modernização e, até mesmo, 
da democratização do ensino superior em nosso país. Quando os assessores 
norte-americanos aqui desembarcaram, encontraram um terreno arado e 
adubado para semear suas ideias. (CUNHA, 2007, p. 24) 

                                                           
39 Fizeram parte integrante do GT também: Antônio Moreira  Couceiro, professor da UFRJ e presidente do 
Conselho Nacional de Pesquisas; Padre Fernando Bastos D’Avila, vice-reitor da PUC-RJ e assessor da associação 
dos Dirigentes Cristãos de Empresas; João Lyra Filho, reitor da Universidade do Estado da Guanabara; João Paulo 
dos Reis Velloso, representante do ministro do Planejamento, que mais tarde viria a se tornar ele próprio ministro,  
Fernando Ribeiro do Val, representante do ministério da Fazenda; Roque Spencer Maciel de Barros, catedrático 
da Universidade de São Paulo, membro e relator da Comissão de Reestruturação da USP, que havia apresentado 
Memorial na semana anterior; Newton Sucupira, ex-professor de faculdade e ex-reitor da universidade Federal de 
Pernambuco, membro do Conselho Federal de Educação; Valnir Chagas ex-profesor  e ex-diretor da Universidade 
Federal do Ceará, membro do Conselho Federal de Educação, João Carlos Moreira Bessa, presidente do Diretório 
Central de Estudantes da PUC/RJ e Paulo Possas, aluno da Escola de Engenharia da UFRJ,  indicados pelo vigário-
geral do Rio de Janeiro,  José de Castro Pinto e pelo Mudes (Movimento Universitário para o Desenvolvimento 
Econômico e Social). (CUNHA, 21007, P. 220) 



91 
 

 

Assim, segundo Motta (2014), o que veio do passado e que atraiu o apoio dos 

professores, neste anseio por modernização, foi a ideia de uma Universidade mais voltada para 

a pesquisa e mais eficiente. As Universidades no Brasil, antes de 1964, não faziam pesquisas, 

com algumas exceções, e daí a ideia de que precisavam de mais laboratórios, mais verbas de 

pesquisas, mais bolsas, de que precisavam de programas de pós-graduação. Para isso, era 

preciso uma reforma institucional para desamarrar as universidades. Antes de 1964, os 

catedráticos eram os professores que dominavam as áreas de saber (Motta, 2014). Desse modo, 

a demanda democratizante no contexto da época era de acabar com a cátedra, criar 

departamentos para diluir o poder; quem fez isso foi a ditadura que implantou esse sistema entre 

1966 e 1969, com aplausos e a participação de muitos professores (MOTTA, 2014). Além disso, 

outro detalhe importante foi a criação de uma carreira docente universitária valorizada. Até 

então não existia a figura do professor de dedicação integral; porém, isso se deu de forma 

autoritária, posto que havia um controle ideológico em que pessoas eram demitidas e outras 

impedidas de ingressar, censuradas, com esquemas elitistas, já que não havia uma preocupação 

de que as universidades tivessem um papel social (MOTTA, 2016).  

Portanto, “ao iniciar seus trabalhos, o Grupo da Reforma Universitária já dispunha de 

um conjunto de subsídios que vinha desde o Relatório Atcon, passando pelo relatório da Equipe 

de Assessoramento ao Planejamento do Ensino Superior e pelo Relatório Meira Matos, até os 

estudos patrocinados pelo IPES”. (Cf. VIEIRA, 1982 apud SAVIANI, 1996, p, 72).  A partir 

dos relatórios elaborados pela Comissão Meira Mattos e o GTRU, o governo tomou medidas 

para realizar a reorganização do ensino e estas foram materializadas na forma das Leis nº. 5.540 

de 28 de novembro de 1968 e 5.692 de 11 de agosto de 1971 sem olvidar, nesse interim, o AI-

5 que se aplicou através do Decreto-lei nº. 477/69. 

 

 

3.1.5 A Lei 5.692/71 – a reforma do ensino de 1º e 2 º graus 

 

 

Muito embora esta pesquisa trate de uma instituição de nível superior, as Faculdades 

Franciscanas e, por assim ser, deveríamos nos reportar à Lei 5.540 de 1968 da reforma do ensino 

superior. Neste ponto, nos debruçamos sobre a Lei 5.692/71, que implanta as reformas do 1º e 

2º graus, posto que ali estão os lastros que nos possibilitam entendermos o contexto em que 

emergem os Cursos de Ciências Contábeis. 
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 No ano de 1971, o governo do então presidente General Emílio Garrastazu Médici 

completou a configuração do projeto educacional que vinha sendo arquitetado desde 1964 e 

implantado em maiores detalhes em 1968. 

A Lei 5.692 de 11 de agosto daquele ano (1971) trazia na forma do artigo primeiro que 

o ensino de 1º e 2º graus tinham por objetivo geral proporcionar ao educando a formação 

necessária ao desenvolvimento de suas potencialidades como elemento de auto realização, 

qualificação para trabalho e preparo para o exercício consciente da cidadania (BOYNARD, 

1975).  

No tocante ao o art. 1º da referida Lei, podemos depreender o caráter que o governo 

intencionava atribuir à educação, sobretudo quando retratou o desenvolvimento de suas 

potencialidades como elemento de qualificação para o trabalho, posto que resta clara a 

intencionalidade de tornar, por meio dessa Lei, a educação de cunho predominantemente 

profissionalizante e, portanto, de caráter tecnicista. Tal intenção se adequa aos interesses do 

regime militar, uma vez que não era interessante para o governo formar sujeitos adolescentes 

conscientes da situação opressora em que se situava a realidade do país naquele período. Tal 

conhecimento poderia gerar críticas e manifestações contrárias ao regime.  

Desta feita, o governo militar deu início a um projeto que abrangeu ambos os objetivos, 

ou seja, acabar com as manifestações universitárias e diminuir a “criação” de estudantes de 1º 

e 2º graus. No esteio destas considerações, o governo lançou mão da reforma do ensino de 

primeiro e segundo graus para auxiliá-lo no “problema dos excedentes” nas universidades, uma 

vez que iria impactar diretamente sob forma de diminuição do número de aspirantes à carreira 

universitária. 

De acordo com Aranha (1997), a nova legislação aumentou o número de matérias 

obrigatórias em todo o território nacional para o 1º grau. O núcleo comum obrigatório passou a 

abranger conteúdo específicos sendo: um de Comunicação e Expressão (Língua Portuguesa); 

três de Estudos Sociais (Geografia, História e OSPB); dois de Ciências (Matemática e Ciências 

Físicas e Biológicas); e quatro de Práticas Educativas (Educação Física, Educação Artística, 

EMC e Programas de Saúde). Por este motivo, algumas disciplinas foram severamente 

prejudicadas a pretexto da “ausência de espaço de tempo suficiente”. A exemplo disso, tem-se 

a disciplina de filosofia que fora alijada do currículo, enquanto História e Geografia foram 

aglutinadas e descaracterizadas, se transformando no que fora chamado de Estudos Sociais. 

De acordo com Fonseca (1993), as Ciências Humanas tornaram-se foco de medidas 

governamentais com o intuito de descaracterizá-las, posto que as disciplinas humanistas têm 

como objetivo possibilitar aos estudantes a reflexão e reestruturação dos conhecimentos que 
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adquirem e não simplesmente internalizá-los de forma “pronta” como lhes foram transmitidas. 

Interessava ao governo que a educação fosse vocacionada para uma educação 

profissionalizante, uma vez que o saber produzido por meio das Ciências Humanas é 

usualmente crítico e em nada acrescenta aos interesses imediatos do capital. Desta feita, com 

esta política educacional, o regime militar visava a qualificação de mão de obra, sob o pretexto 

de que havia a necessidade de modernizá-la e esta pudesse atender às necessidades do processo 

de desenvolvimento. 

 Quanto ao ensino de segundo grau, tornou-se ele todo profissionalizante. De acordo 

com Veiga (2007), o CFE através do parecer nº. 45/72 relacionou cento e trinta habilitações 

técnicas que poderiam ser adotadas pelas escolas para seus respectivos cursos 

profissionalizantes. Já as escolas particulares, segundo Aranha (1997), preocupadas em 

satisfazer aos anseios de sua clientela (das classes média e alta), ou seja, em promover o acesso 

ao terceiro grau, desconsideraram tais habilitações continuando a oferecer o curso colegial 

propedêutico à universidade. As escolas públicas, obrigadas a cumprir a lei, foram 

desastrosamente descaracterizadas. O aluno só poderia concluir o segundo grau mediante a 

obtenção de um diploma de auxiliar técnico (três anos) ou de técnico (quatro anos). Desse 

modo, houve a preocupação de organizar o sistema educacional de forma a atender aos anseios 

políticos e econômicos vigentes naquele período que se aliaram para desmobilizar os estudantes 

e dilacerar os instrumentos escolares transformando a educação, basicamente, em ensino 

profissionalizante. E isto obrigaria aos que pertenciam às classes de baixa renda, quando 

saíssem do segundo grau, a já se inserirem no mercado de trabalho, mantendo o ensino superior 

como privilégio dos filhos das elites dominantes. 

 

 

3.2 OS FRANCISCANOS E A EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE 

BRAGANÇA PAULISTA 

 

 

O município de Bragança Paulista, reconhecido como Estância Climática de Bragança 

Paulista, é cenário onde surgem as Faculdades Franciscanas e que, diferente de sua congênere 

no Pará, está sediada na região sudeste do Brasil, no interior do estado de São Paulo. Segundo 
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dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas - IBGE, o município possui uma 

população atual estimada de aproximadamente166.75340 habitantes.  

A partir dos anos de 1836 até meados de 1940, o município de Bragança Paulista 

destaca-se pela produção de café. No século XIX, sua economia é vocacionada basicamente 

para o comércio de milho, de feijão, algodão, toucinho, dentre outros.  

 

Na década de 1950, de acordo com o Censo, a população de Bragança era 
composta por 51.623 habitantes, dos quais 66% residia na zona rural. Nesse 
período, desenvolve-se na região a produção oleira (telhas, blocos, tijolos). É 
também nesse período que Bragança recebe imigrantes japoneses, que 
contribuíram para o avanço do cultivo de batatas e hortifrutigranjeiros e, 
consequentemente, para o aumento das atividades comerciais (CADERNOS 
DO IFAN, 1998; CÂMARA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA, 
1998). 

 

Até os anos de 1960, Bragança Paulista teve na agricultura o seu principal alicerce 

econômico por meio das produções que marcaram ciclos básicos na história do município, como 

o plantio do café e de batata que perduraram até meados da década de 1980. 

Um documento “Secreto”, de 1965 aponta que o município teve incursões do regime 

militar sobre seus munícipes posto que o informe nº 75/QG-4 datado de 05 de abril de 1965 

expedido pelo Ministério da Aeronáutica – Quarta Zono Aérea - Quartel General em sua 2ª 

seção, trazia no assunto as “Atividades esquerdistas em Bragança Paulista”, onde relatava: 

 

Este serviço tomou conhecimento do seguinte informe: 
 
1 – Informes de Bragança Paulista indicam que elementos abaixo 
mencionados estão procurando insuflar trabalhadores, principalmente 
trabalhadores braçais e da repartição de águas da Prefeitura local, a fim de se 
oporem contra determinada Lei da mesma Prefeitura. 
2 – Os elementos são os seguintes:  
a – Dr. SÉRGIO SHINAID (advogado) já fichado, e preso logo após a 
revolução de 31 de março 1964; 
b – Dr. ARTHUR DE PRÓSPERO (advogado) antigo presidente da Câmara 
Municipal de Campinas; 
c – JOSÉ DE LIMA (vereador) estudante de direito, já mencionado no 
Inquérito na Delegacia, juntamente com os demais subversivos presos depois 
da Revolução [...] 
 

                                                           
40 Disponível em:https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/sp/braganca-paulista.html? Consulta em 
19/07/2019. 
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A letra “c” do referido documento elenca, dentre outros, José Lavelli de Lima, na época 

vereador do município, mas que anos depois viria a ser eleito prefeito, especificamente na 

década de 80, pelo PMDB.  

No lastro das Leis nº. 5.540/68 e nº. 5.692/71, que promoveram a reforma no ensino 

superior, teve-se como uma das consequências dessas leis, o crescimento de instituições 

privadas, a privatização do ensino superior no país, sobremaneira na região sudeste. Desta feita, 

emerge no município de Bragança Paulista a Fundação Municipal de Ensino Superior (FESB) 

e, logo após, o Instituto de Ensino Superior da Região Bragantina (IESRB), cujos cursos 

passariam, posteriormente, a fazer parte do rol de cursos ofertados por meio das Faculdades 

Franciscanas. Estas viriam a elevar-se, em 1985, ao status de Universidade com o nome de 

Universidade São Francisco - USF.  

 Por meio da Lei 5.540/68, o ensino superior no Brasil passou a ser uma estratégia de 

reprodução e ampliação da classe média que, no modelo de desenvolvimento econômico do 

regime, se constituía num relevante mercado consumidor. Desse modo, houve, com a 

privatização do ensino superior na década de 70, uma grande expansão no ensino superior, 

conduzida mormente pelo setor privado, conforme demonstra o quadro a seguir: 

 

TABELA 1 – Evolução no número de Matrículas no 
ensino superior, 1968-1980. 

Ano Nº. De Matrículas 

1968 278.295 

1971 561.397 

1977 1.159.046 

1980 1.377.286 

Fonte: Revista Universidade e Sociedade. Número 62: 
jun. /2018-jun./2018, p. 60-73. 

 

Observa-se uma expansão no período de 1971 a 1977 em mais de cem por cento de 

aumento, num curto espaço de tempo de seis anos.  E nessa expansão, como sendo uma 

expansão mercantilizada que viria a se acentuar em 1990, percebe-se um salto quantitativo que 

corresponde à lógica expansiva do capital. 

Desse modo, o ensino superior passa a ser responsável pela significativa elevação no 

número de empregos que iria absorver a mão de obra local. O município, que até então vivia 

alicerçado na produção e comércio agrícola da década de 1970, para além destas atividades, 
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passa a receber também a instalação da indústria mobilizada pelo crescimento gerado pela 

industrialização, como reflexo da política econômica a época.  

Por assim ser, o município de Bragança Paulista remonta o cenário em que emergem 

as Faculdades Franciscanas. O crescimento das atividades no município dá-se por meio do 

aumento das indústrias, do surgimento da FESB e do IESRB, aliados ao surgimento dos cursos 

de Ciências Contábeis e Administração. Todos estes fatos têm a ver com a própria concepção 

de reforma universitária proposta pela ditadura militar para a educação posto que, por meio da 

Lei 5.692/71, tentou-se restringir o acesso das classes de baixa renda ao acesso no ensino 

superior. Porém, diante da quantidade de excedentes procurando ingressar no ensino superior e 

desse modo exercendo pressão sobre o MEC, este não resiste e passa a autorizar a criação dos 

cursos de ciências contábeis e administração. Talvez porque fossem cursos superiores de baixo 

custo capazes de satisfazer a demanda e conter as pressões sobre o MEC. O resultado é o 

crescimento no número de instituições de ensino superior e a expansão da oferta de cursos de 

contabilidade. É nesse contexto em que emergem os Cursos de Contabilidade no município de 

Bragança Paulista. 

 

 

3.2.1 Os franciscanos e a educação   

 

 

A trajetória das Faculdades Franciscanas tem no ano de 1976 um ponto de intersecção 

com história da Casa de Nossa Senhora da Paz. Isto se dá por determinação de um projeto 

educacional proposto pela Província Franciscana da Imaculada Conceição do Brasil, entidade 

com experiência na área de educação posto que desta faz parte, dentre outras, o Instituto de 

Teológico Franciscano de Petrópolis e a rede de Colégios Bom Jesus.  

Fazendo aqui um parêntese, fundado em 1899, o Instituto Teológico Franciscano se 

fez presente na sociedade brasileira tanto pelo trabalho anônimo de agentes de pastoral, de 

missionários e sacerdotes em paróquias, santuários e escolas, com uma variada gama de 

atividades, como também pelos numerosos bispos escolhidos para dirigir dioceses espalhadas 

pelo Brasil. Dentre eles, destacamos a figura do Cardeal e Arcebispo emérito de São Paulo, 

Dom Paulo Evaristo Arns41, quem impôs forte resistência no período da ditadura. 

                                                           
41 Dom Paulo Evaristo Arns, o Cardeal Arns, criou em 1972 uma comissão denominada “Comissão Justiça e Paz 
de São Paulo”. Como presidente Regional da CNBB, liderou com grandes repercussões a época, a publicação do 
“Testemunho da Paz”, documento com severas críticas ao regime militar. 
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Figura 5 - Cardeal Arns e o rabino Henry Sobel no enterro do jornalista Vladimir Herzog, em 1975. 
Fonte: http://noticial.uo.com.br/ultimas-noticias/agencia-estado/2016/12/15/d-arns-o-homem-que-a-ditadura-
nao-silenciou.htm.  
Acesso em: 25/07/2019. 
 

A Casa de Nossa Senhora da Paz – Ação Social Franciscana, instituição religiosa e de 

assistência social, sendo mantida pela Província Franciscana assim como o ITF, é a entidade 

que recebeu a incumbência de assumir outra frente de educação do projeto franciscano. Foi 

fundada no Rio de Janeiro no dia 31 de maio de 1945 pelo então Revmo. Vigário da Paróquia 

Nossa Senhora da Paz o frade Leovegildo Balestreri. Em torno dos registros de seu surgimento, 

constam-se anotados o ano de criação daquela instituição no Livro de Atas da Diretoria da 

CNSP, cujo livro foi aberto em 29 de abril de 1945. Tal nome, podemos depreender, teria sido 

em homenagem a Nossa Senhora da Paz, então padroeira daquela paróquia42. Muito embora 

pudemos notar que em alguns documentos da instituição se faz a menção de que aquela 

instituição fora fundada no município do Rio de Janeiro no ano de 1945, como de fato foi; estes 

documentos se referem a ela como sendo uma entidade educacional e de assistência social.  

Debruçando-nos sobre as atas, onde constam sua origem, podemos notar vestígios de 

sua vocação social tão somente, sem fazer ali qualquer referência à educação.  Por ocasião da 

primeira reunião realizada, cujo registro se dera na “1ª Ata da reunião das Associações 

Paroquiais, aos 29 de abril de 1945”, o vigário expunha as obras sociais realizadas e informava 

                                                           
42 Por paróquia podemos entender como um dado espaço ou território sobre o qual se estende a jurisdição de um 
padre.  
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aos presentes que os recursos para tais obras eram insuficientes diante do crescimento 

progressivo do bairro de Ipanema, onde se localizava.  

 
Figura 6 - Termo de abertura do Livro de Atas da Diretoria da Casa de Nossa Senhora da Paz no ano de 1945 e 
assinado pelo então Vigário da paróquia de Nossa Senhora da Paz -  Frei Leovegildo Balestreri. 
Fonte: Acervo da Reitoria da Universidade São Francisco 
 

Tal limitação de recursos ensejou a criação de uma nova organização com sólido 

fundamento econômico que viesse a dar conta de garantir sua subsistência e manutenção e que 
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fosse capaz de desenvolver um programa de assistência social, o que nos reforça sua forte 

vocação inicial para a assistência social tão somente e não para educação, a princípio. 

Assim surgiu a Casa de Nossa Senhora da Paz – Ação Social Franciscana. As 

intencionalidades daquela instituição para com a educação, como pudemos observar, foram 

constatadas ao folhearmos a ata da 10ª reunião realizada pela comissão organizadora da CNSP, 

realizada no mês de novembro de 1945, também presidida pelo vigário, na qual foram 

amplamente debatido, votado e finalmente aprovado pelos presentes, o estatuto43 que iria 

balizar as ações daquela instituição.  

Por fim que na reunião seguinte, a de número 11 realizada pelo mesmo grupo, foi 

apresentado o Estatuto então registrado sob nº. 992, do livro K-1, do 3º Ofício de Registro de 

Títulos e Documentos em 10 de janeiro de 1946, o que nos faz crer que a data oficial de criação 

desta entidade enquanto entidade dotada de personalidade Jurídica fora nesta data. Destarte, 

constava ali na página de número vinte, elencado o Estatuto com suas subdivisões em títulos e 

artigos ao que nos debruçamos sobre o Título “primeiro”, qual seja “Dos objetivos da Casa de 

Nossa Senhora da Paz”, com especial atenção para a letra “a” do artigo 2º cujo trecho 

transcrevemos a seguir: 

 

 [...] 
Art. 2º - Para a realização de seus objetivos, todos de cunho essencialmente 
prático (sic), será a instituição o seguinte: 
a) Escola primária gratuita para 500 crianças pobres; 
b) ... 

 

Assim, ao predispor como sendo um de seus objetivos o de prover escola gratuita para 

crianças pobres, encontramos os rastros da vocação da instituição para além da providência 

assistencial, agora também o de prover educação. 

  No esteio destas considerações, o fundador da Casa de Nossa Senhora da Paz estava 

pavimentando o caminho que os levaria anos mais tarde a consolidar-se no ensino superior com 

o desafio da educação por meio das Faculdades Franciscanas, no Município de Bragança 

Paulista.  

Desse modo, se a Província Franciscana atuava na educação superior por meio do 

Instituto de Teológico Franciscano – ITF no município de Petrópolis, podemos aludir que o 

próximo passo seria consolidar sua atuação no ensino superior, agora por meio da Casa de 

Nossa Senhora da Paz.  

                                                           
43 Estatuto é uma lei orgânica ou regulamento de um Estado, de uma associação, dos funcionários públicos, 
dentre outros. 
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Em 1975, a Província da Imaculada Conceição do Brasil celebrava   seu tricentenário 

de Fundação, como unidade jurisdicional da Ordem Franciscana, no Brasil. Ainda em 1975, a 

Ordem dos Frades Menores comemorava também os 750 anos da morte de São Francisco de 

Assis. No esteio destes dois eventos, foi objeto de reflexão e revisão suas obras de educação e 

assistência. Concluiu-se, destas reflexões, a decisão de consolidar sua   atividade educacional 

em regime formal e informal, mediante sua presença a nível universitário, portanto superior. 

 Dadas as circunstâncias debitáveis, o propósito dos franciscanos de consolidar-se no 

ensino superior chegou ao conhecimento do Ministério da Educação e Cultura, que na época 

estava sob a responsabilidade do Ministro Ney Braga44, que, segundo consta dos documentos 

pesquisados, era muito ligado às atividades educacionais franciscanas no Brasil. Tal fato ocorre 

no momento em que  atingia seu ápice uma crise institucional instalada no complexo de Curso  

Superiores das “Faculdades de Bragança Paulista”, então mantida pelo Instituto de Ensino 

Superior da Região Bragantina, o qual estava com processo encaminhado para que fossem 

encerradas as suas atividades caso não houvesse instituição idônea capaz de dar cabo às 

responsabilidades então pendentes, afim de saneá-las para depois se ocupar de dar continuidade 

ao nível desejado pelas autoridades educacionais superiores. As dificuldades pelas quais 

passavam os cursos, na iminência de serem fechados, se coadunam ao momento em que a 

Província Franciscana também submetia à criteriosa reformulação as atividades de uma de suas 

instituições jurisdicionada, a Casa de Nossa Senhora da Paz – Ação Social Franciscana, até 

então estabelecida na cidade do Rio de Janeiro. 

Entretecendo as circunstâncias coincidentes tem-se, de um lado, o interesse do MEC 

de buscar uma solução para a grave crise no âmbito das “Faculdades de Bragança Paulista”, 

que haveria de colocar em risco a vida e mais de 11.000 pessoas caso viessem a encerrar suas 

atividades e, de outro, os propósitos da Província Franciscana de fazer-se mais presente em 

meio à juventude universitária. Da intersecção destes interesses, em 1976, os frades 

franciscanos assumem a mantença das “Faculdades de Bragança Paulista” que passam, a partir 

dali, a serem denominadas “Faculdades Franciscanas”.  

                                                           
44 Ney Aminthas de Barros Braga nasceu em Lapa, PR, em 1917. Era militar e político. No período de 1952 e 
1954, foi Chefe de Polícia do Estado do Paraná e em 1954 Ney Braga foi eleito prefeito de Curitiba. Em ano de 
1958, foi eleito para a Câmara dos Deputados pelo PDC. Em 1960 foi e eleito o governador do Estado do Paraná 
sendo que em 1965 fora convidado para o Ministério da Agricultura do presidente Castelo Branco. No ano 
seguinte, 1966, é eleito senador pela ARENA, sendo nomeado, em 1974. 
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. 

 
Figura 7 - Entrada das Faculdades Franciscanas – Bragança Paulista (1980). 
Fonte: Acervo da Reitoria da Universidade São Francisco 

 

Em 1976, dos 21 cursos assumidos, transcritos abaixo, apenas 8 estavam reconhecidos 

e em condição de expedir diplomas. O trabalho de saneamento dos inúmeros problemas nestes 

8 cursos já reconhecidos se delongou até fins de 1977. A partir de janeiro de 1978, todos os 

cursos que passaram a cargo das Faculdades Franciscanas estavam todos reconhecidos. 

O Parecer do CFE nº. 1.169/76 (Processo nº. 001454/76), cujo assunto tratava da 

transferência da mantenedora do Instituto de Ensino Superior da Região Bragantina para a Casa 

de Nossa Senhora da Paz, foi homologado em 20 de abril de 1976. No anexo do referido 

documento, contam relacionados os cursos transferidos constantes nos municípios de Bragança 

Paulista, Itatiba e São Paulo, a saber: 

 

1. EM BRAGANÇA PAULISTA SP. 
 
1.1. Faculdade de Direito “Bragança Paulista”. 
1.2. Faculdade de Ciências Econômicas, Contábeis, Administrativas e 
Atuarias da Região Bragantina. 
1.3. Faculdade Bandeirantes de Medicina (Sob intervenção). 
1.4. Faculdade Bandeirante de Odontologia. 
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1.5. Faculdade Bandeirantes de Filosofia, Ciências e Letras de Bragança 
Paulista. 
1.6. Cursos: Direito, Administração, Economia, Ciências Contábeis, 
Ciências Atuariais, Odontologia, Medicina, Pedagogia e Ciências Biológicas. 
 
2. EM ITATIBA. SP 
 
2.1. Faculdade de Engenharia Industrial e Civil de Itatiba. 
2.2. Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Itatiba. 
2.3. Cursos: Engenharia de Operação, [...] Engenharia de Civil, Letras, 
Estudos Sociais, Ciências (Matemática), Psicologia. 
 
3. SÃO PAULO – CAPITAL: 
 
3.1. Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras das Faculdades Integradas 
São Antônio. 
3.2. Faculdade de Educação das Faculdades Integradas Santo Antônio. 
3.3. Faculdade de Ciências Jurídicas, Contábeis e Administrativas das 
Faculdades Integradas Santo Antônio. 
3.4. Cursos: Administração, Ciências Contábeis, Letras, Estudos Sociais 
[...], Pedagogia, Ciências e Serviço Social 

 

Vê-se o curso de Ciências Contábeis ofertado nas três unidades. Em outro anexo ao 

parecer, consta a homologação do Parecer nº. 1.169/76 do CFE. Esta homologação fora assinada 

pelo então Ministro da Educação e Cultura Ney Braga que, como visto, era muito ligado às 

atividades educacionais franciscanas no Brasil. A par de tais considerações, estas sugerem que 

as Faculdades Franciscanas emergem no contexto educacional tendo militares como 

interlocutores com o Ministério da Educação que, neste caso, o próprio Ministro de Educação 

Ney Braga que era um militar.  

 

 

3.2.2 Possibilidades éticas no curso de Ciências Contábeis 

 

 

Iniciamos este ponto com o objetivo de encontrar evidências que remontam à proposta 

elaborada para a criação do Curso de Ciências Contábeis. Dentro desta, é nossa intenção 

verificar se foi aventada, para além do aparato que garantisse os conhecimentos e habilidades 

para o exercício da atividade tão somente, a questão de uma formação ético-crítica dos sujeitos 

em que pesasse circunstâncias contrárias daquele período (1970-1980).  O regime militar, como 

vimos, recrudesceu sobremaneira sobre a educação. Seguindo as fontes documentais e 

institucionais das Faculdades Franciscanas, procuramos conhecer melhor as circunstâncias de 

seu surgimento, no ensejo de encontrar documentos oficiais que dessem lastro à criação do 
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curso de Ciências Contábeis. Vimos que a instituição surgiu em meio às repercussões das leis 

5.540/68 e 5.692/71 que impunham à educação um modelo Taylorista, a racionalidade à ação 

educacional. Desse modo, procuramos encontrar os rastros que nos remetessem ao fato de que, 

apesar de todo o tecnicismo, haveria de ter sido aventada a possibilidade de acesso ao ensino 

ético-crítico dos sujeitos no Curso de Ciências Contábeis.  

Neste ensejo, pudemos verificar um parecer que dava resposta a um pedido de 

autorização para o funcionamento do Curso de Ciências Contábeis que fora encaminhado à 

Câmara de Ensino Superior de Educação – C.E.S.u em agosto de 1968, portanto um pedido 

realizado por meio do IESRB. 

 Tratava-se do Parecer C.E.Su. nº. 441/71, datado de 4 de junho de 1971 (Proc. 

1.151/58 – CFE e anexos), cujas páginas remontavam da página 157 a 165 que deferia, três 

anos depois, o funcionamento daquele curso uma vez que estava de acordo com as normas até 

então vigentes, com algumas ressalvas, na forma das Portarias nº. 4/63 e 78/68 do Conselho 

Federal de Educação. 

 Tal pedido não fora realizado pelas Faculdades Franciscanas, posto que no ano de 

1968, até então o Instituto Superior da Região Bragantina – IESRB, não havia sido transferida 

sua mantença à Província Franciscana. Este fato se daria somente a alguns anos depois, como 

visto, no ano de 1976.  

Desse modo, a aprovação do pedido de autorização de funcionamento do curso havia 

sido inicialmente pleiteada por meio da mantenedora do Instituto Superior da Região 

Bragantina (IESRB), por sua Faculdade de Ciências Econômicas, Contábeis, Administrativa e 

Atuariais.  

Havia sido formada uma comissão verificadora designada pelo Diretor do 

Departamento de Assuntos Universitários - DAU – Professor Newton Sucupira reunida 

preliminarmente para estudar o processo junto ao MEC.  

Tal comissão, como os procedimentos de praxe, avaliou a capacidade financeira da 

mantenedora, as instalações físicas, biblioteca, o regimento institucional, o limite de matrículas, 

além do corpo docente sendo que, após a avaliação, emitiu por meio do Parecer nº. 441/71 

(p.164) a seguinte definição: 

 

Condições do Meio, Conveniência do Empreendimento – Bragança Paulista é 
sede de Comarca e centro da Região abrangendo treze municípios. Suas 
condições são do conhecimento deste conselho, tendo constado de processos 
semelhantes submetidos à sua apreciação. Quanto a conveniência do 
empreendimento, suas industrias, atividades pastorais, organizações 
comerciais, etc., justificariam a nova Faculdade, com Cursos de Ciências 
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Contábeis, Administrativas e Atuariais. O número de jovens que concluem o 
grau médio eleva-se a mais de sete (7 mil) alunos, havendo 1.200 frequentando 
suas escolas superiores, Direito, Engenharia Industrial e Ciências e Letras. 
Relativamente ao Curso de Economia, em sido ponto de vista geralmente 
aceito pelo Plenário deste órgão, de que já se atingiu níveis satisfatórios para 
o atendimento profissional do ramo, não sendo conveniente, salvo casos 
excepcionais, previstos em lei, a autorização de novos cursos.  
Conclusão do Relator:  o exame do presente permite concluir-se pela 
idoneidade da entidade mantenedora, reiteradamente reconhecida, por sua 
sólida situação financeira, e, pela existência de condições materiais, prédio e 
instalações, satisfatórias para permitirem o funcionamento da Faculdade. Não 
obstante, outros aspectos, tais como, o regimento, o corpo docente e a 
biblioteca, deixam muito a desejar, pela debilidade com que são apresentados. 
Em face da existência de algumas condições favoráveis, como as que foram 
enunciadas acima, e ainda mais, pela longa tramitação do processo iniciada 
em 1968, somos de parecer que conceda a oportunidade de convertê-lo em 
diligência, para que a instituição interessada reformule-o, e volte, se assim o 
desejar.  

 

Desse modo, após o atendimento a todas as diligências expedidas pela comissão 

avaliadora do CFE para sanear as ressalvas apontadas no Parecer, o Decreto Nº. 69. 323 de 6 

de outubro de 1971 autoriza o funcionamento da Faculdade de Ciências Econômicas, Contábeis 

e Administrativas da Região Bragantina, ainda sobre mantença do IESRB. Às vésperas de ter 

sua mantença (IESRB) transferida para Casa de Nossa Senhora da Paz, o Curso de Ciências 

Contábeis, por fim, foi reconhecido em 4 de setembro de 1974 por meio do Parecer nº. 2.733/74, 

que deu lastro ao Decreto nº. 74.738 de 22 de outubro de 1974, reconhecendo o Curso. Ali, nas 

páginas 359 e 360 daquele parecer, como parte do estudo que seria realizado por uma comissão 

verificadora, em seu item “b” consta a relação de alguns dos docentes e as respectivas 

disciplinas correspondentes, nosso foco, cerca de trinta e oito disciplinas ao que pudemos 

observar, sendo: 

 

 [...] b. Corpo docente – os professores indicados já foram, na sua maior parte, 
aprovados por este conselho. I – Gilberto da Silva Alves – Sociologia. II – 
Abrahão Hudler – Introdução a Psicologia; Psicologia Aplicada III – Ruy 
Jorge Cruz - Introdução à Economia; Economia, IV – Miguel Fernandes – 
Língua Portuguesa, V – Herlis Moidano Lopes – Estudo de Problemas 
Brasileiros, VI – João Borges do Amaral – Introdução ao Estudo do Direito; 
História do Pensamento Econômico, VII – Basílio Benedito Zecchio Pereira 
– Educação Física, VIII – Manoel Pessani – Introdução a Economia, IX – 
Fernando de Almeida Paula de Freitas – Introdução a Administração I e II, X 
– Osvaldo da Silva Ferreira – Instituição de Direito (Público e Privado), XI – 
Milton Huppert M. Carmelo – Contabilidade Geral, XII – Fábio Gomes da 
Silva – Análise Microeconômica, XIII – Luiz Chieirica – Matemática, XIV – 
Paulo Marques Leite – Legislação Social (Direito do Trabalho), XV – Antônio 
Carlos M. Teixeira – Teoria Geral da Administração, XVI – Clayton Osnir do 
Amaral – Política e Programação Econômica, XVII – Kenji Ulhara – 
Contabilidade Nacional, XVIII – José Henrique N. Eisenman – Estatística, 
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XIX – Francisco Capuano Scarlato – Geografia Econômica, XX – Jamil 
Assadi – Demografia, XXI – Ângelo Joaquim de Souza Dizzioli – 
Processamento de Dados, XXII – Edson Roberto Morais – Processamento de 
Dados, XXIII – Marco Antônio de Freitas – Economia Brasileira, XXIV – 
Jurandir Ferraz de Campos – História Econômica Geral e Formação 
Econômica do Brasil, XXV – Walny de Camargo Gomes – Direito Tributário, 
XXVI – Dalton Santi – Técnica Comercial, XXVII – Estephan Kabach – 
Matemática Atuarial; Teoria Matemática dos Seguros Sociais e Privados, 
XXVIII – Ismar Oliveira Patelli – Administração Financeira e Orçamento, 
XXIX – José Micheloto – Teoria Econômica, XXX – Peter Ivan Stossel – 
Auditoria e Análise de Balanços, XXXI - Rugero Angelo Alpinolo Bitolo – 
Contabilidade Comercial e Contabilidade de Custos,  XXXII - José Micheloto 
- Auditoria e Análise de Balanços – Pode ser aceito. 

  

Observa-se que em nada constam disciplinas que nos remetam a fazer a alusão de que 

na criação daquele curso havia sido incluída qualquer disciplina que aventasse a possibilidade 

de uma formação crítica, naquele momento.  No item I do Parecer nº. 2.733/74, nota-se a 

disciplina de Sociologia que talvez pudesse constar qualquer fragmento ou vestígio da formação 

almejada. Isto posto, no intuito de suprimir eventual dúvida, fomos ao encalço do ementário da 

disciplina, porém sem lograr êxito, uma vez que não no foi possível encontrá-lo. De outra 

forma, um documento intitulado “Planejamento Semestral ou Anual” para a disciplina de 

sociologia, possuía elementos que nos ajudaram a descartar tal possibilidade. No documento 

pesquisado, constava a referência à cadeira de Sociologia, além do nome do professor – João 

Basílio Schimitt e o período que remonta o primeiro semestre do ano letivo de 1978.  

Constavam também, dentre outras informações, o material didático recomendado, Bibliografia 

e duas outras informações quanto aos objetivos a atingir e a correlação com outras cadeiras. No 

tocante aos objetivos, constavam: introduzir os alunos na conceituação das ciências sociais, 

mostrar como estas poderiam ajudar na prática, possibilitar a visão dos fatos além de distinguir 

e analisar o processo de mudança social. Da mesma forma, não constava ali qualquer vestígio 

que fosse aludida uma formação ético-crítica. Assim, no tocante à correlação com outras 

cadeiras, a disciplina de Sociologia se correlacionava apenas com as disciplinas de Economia, 

Introdução ao Direito e Psicologia. Em outro documento pesquisado, um calendário contendo 

programas e informações correspondentes ao segundo semestre letivo do ano de 1975, 

pertencente às Faculdades Integradas “Santo Antônio”, ainda mantida pelo IESRB, campus 

situado no município de São Paulo, pudemos encontrar o currículo referente ao Curso de 

Ciências Contábeis. Neste documento, nas páginas numeradas de 3 a 5, é apresentado o Curso 

de Ciências Contábeis e o rol de disciplinas ofertadas por período abrangendo a duração de 

quatro anos, do primeiro ao oitavo períodos. Desse modo, observando apenas os dois primeiros 

períodos concernentes a núcleo básico, as disciplinas ali constantes são:  
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REFERENTE AO CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS –  
1º Período: - 
1. Sociologia I (Fundamentos de Ciências Sociais) 
2. Introdução à Psicologia 
3. Introdução à Economia I 
4. Introdução ao Estudo do Direito I 
5. Língua Portuguesa I 
6. Estudos dos Problemas Brasileiros I 
7. Educação Física I (Práticas Desportivas) 
 
2º Período: - 
1. Introdução a Economia II 
2. Psicologia (aplicada à administração) 
3. Sociologia II (aplicada à administração) 
4. introdução à Administração 
5. Instituições de Direito (Público e Privado) 
6. Estudo dos Problemas Brasileiros II 
7. Educação Física II (Práticas Desportivas) 

 

 Destes dois períodos, pode-se depreender a vocação do projeto educacional proposto 

pela instituição (IESRB). Mesmo sem localizar documentos por meio dos quais nos fosse 

possível localizar o perfil almejado para o egresso daquele curso, observa-se um projeto de 

cunho tecnicista em consonância ao projeto de educação do regime militar para o Brasil. Deste 

fato, depreendemos neste ponto, a resposta à primeira hipótese qual seja: naquele contexto teria 

sido aventada a possibilidade de uma formação ético-crítica para os egressos daquele curso? 

Muito embora esse curso fosse ofertado no campus de São Paulo, era parte do projeto 

educacional da mesma instituição mantenedora, o Instituto de Ensino Superior da Região 

Bragantina (IESRB).   

Desse modo, constatamos que o Curso de Ciências Contábeis não fora criado pelas 

Faculdades Franciscanas, este fora herdado tão logo assumisse, por meio de sua mantenedora 

(CNSP), a mantença do Instituto de Ensino Superior da Região Bragantina (IESRB). Embora 

não tenhamos localizado documentos acerca daquele instituto, sabe-se que seu fundador era um 

militar. Neste ensejo, não haveria de ter, como de fato não encontramos, quaisquer vestígios 

que fizesse a alusão a uma formação ético-crítica. 

No esteio deste levantamento, verificamos que no Parecer de nº. 7.264/78 de 6 de 

novembro de 1978 (publicado na Documenta 216, páginas 218 a 220) corrobora o fato de que, 

ao assumir a mantença do Instituto de Ensino Superior da Região Bragantina – IESRB, a Casa 

de Nossa Senhora manteve o currículo herdado para os cursos advindos do IESRB em que ali 

consta na página 218. Vejamos o seguinte:  
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CASA NOSSA SENHORA DA PAZ – AÇÃO SOCIAL FRANCISCANA -
SP 
Currículos plenos dos cursos de Ciências Contábeis, de Ciências Atuariais, de 
Ciências Econômicas e de Administração da Faculdade de Ciências 
Econômicas, Contábeis e Administrativas e Atuariais da Região Bragantina. 
I – Relatório 
O Diretor da Casa de Nossa Senhora da Paz – Ação Social Franciscana 
submete à aprovação deste Conselho os currículos plenos organizados para os 
cursos de Ciências Contábeis, Ciências Atuariais, Ciências Econômicas e de 
Administração ministrados pela Faculdade de Ciências Econômicas, 
Contábeis, Administrativas e Atuariais da Região Bragantina. Estão em 
vigência os currículos plenos aprovados pelo parecer nº. 2.733/74, 
manifestando a faculdade o desejo de adotar os currículos plenos 
propostos, a partir do ano de 1979. (Grifo nosso). 

 

Vê-se que, por meio do Parecer 7.264 de 6 de novembro de 1978, há o ensejo pela 

adoção dos currículos plenos propostos e aprovados então vigentes pelo Parecer n°. 2.733/74, 

quando as Faculdades ainda estavam sob a mantença do IESRB, posto que o que foi postulado 

foi a manutenção deste currículo vigente desde 1974 que continham deficiências, conforme 

apontou o Parecer de 7.264/78 (página 219):  

 

Pelo que se pode observar os currículos plenos apresentados estão muito 
falhos, pois as matérias dos ciclos de formação profissional de cada um dos 
cursos, previstos nos currículos mínimos, não devem ser ministradas apenas e 
tão somente em um único semestre de um curso de oito semestres, bem como 
os currículos mínimos não devem ser apenas 50% do currículo pleno.  

 

Nossa hipótese inicial era a de que as Faculdades Franciscanas não teriam se furtado à 

vocação assistencial e religiosa de sua mantenedora. A exemplo de Dom Paulo Evaristo Arns, 

embora não tenhamos mencionado, o Cardeal impôs resistências às agruras da ditadura. Desta 

feita, a hipótese é que as Faculdades Franciscanas haveriam de se posicionar da mesma forma 

no que diz respeito ao compromisso de propor uma formação ético-crítica para o Curso de 

Ciências Contábeis, ante todas as circunstâncias que corroboravam contra essa possibilidade. 

Ao nos debruçarmos sobre o Curso de Ciências Contábeis das Faculdades 

Franciscanas a fim pesquisar a formação do sujeito ético-crítico naquele curso, levando em 

conta que este Curso fora criado pelo IESRB e herdado tal como foi criado, pela CNSP, da 

forma como o encontramos nos documentos pesquisados, este vai ao encontro do projeto de 

educação do regime militar para o Brasil.  

Por assim ser, não encontramos qualquer vestígio de disciplinas que proporcionassem 

a formação de um sujeito com características afetas a um sujeito emancipado, crítico, 
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participativo, um sujeito pleno, um sujeito ético aos egressos do Curso de Ciências Contábeis 

naquele período.  

Por fim, podemos depreender algumas hipóteses: a possiblidade da manutenção do 

status quo ao se manter o currículo criado e aprovado na gestão do IESRB talvez por influência 

do então Ministro da Educação Ney Braga ao que vale-nos lembrar, era militar.  

Outra hipótese sugere que a direção da CNSP talvez não tenha tido tempo suficiente 

para elaborar e implantar um currículo mais afeto à sua vocação, considerando que esta viria 

assumir a mantença das Faculdades Franciscanas em maio de 1976, apenas dois anos antes, ao 

que cremos. Neste ponto respondemos a uma questão que suscitamos no início desta pesquisa, 

a hipótese de que teria as Faculdades Franciscanas, se furtado a vocação de sua mantenedora e 

alijado do currículo as disciplinas de humanas que favoreceriam a criticidade nos alunos.  

Afastamos tal possibilidade ao constatarmos que estas herdaram o Curso de Ciências Contábeis 

que fora criado pelo IESRB em que o gestor e dono era um militar. 

Por fim uma última hipótese: a de que muito embora as Faculdades Franciscanas 

tenham assumido um curso criado pelo IESRB e configurado para a formação tecnicista, esta 

pode ter permitido que reflexões críticas e o ensino de ética fossem aventadas em salas de aula 

por meio do currículo praticado em detrimento do currículo prescrito. 

 A par destas considerações, fica em aberto esta questão para pesquisas futuras em que 

poderá ser pesquisado junto aos alunos egressos daquele curso, o que de fato era ensinado em 

sala de aula, para além das disciplinas do núcleo profissional. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Como fruto do caminho acadêmico percorrido, cujo breve relato pode ser melhor visto 

no memorial que antecede a introdução desta pesquisa, em que o auge remonta a inserção no 

Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Educação, nos encontramos diante da 

possibilidade de entendermos um pouco mais sobre a formação humana, uma formação ética, 

crítica e a viabilidade destas em um curso superior de Ciências Contábeis na década de 1970, 

num exercício constante que mobilizou um olhar crítico sobre a formação do sujeito.  

Mobilizados e atravessados pelos conceitos aprendidos durante as aulas, iniciamos este 

trabalho de pesquisa, inscrito na área da Filosofia da Educação no ensino superior do Brasil, 

com destaque para a formação ético-crítica do sujeito, considerando o desenvolvimento de sua 

capacidade crítica e de sua educação integral no sentido de sua humanização.  

O objetivo foi identificar a possibilidade de ter sido pensado uma formação ético-

crítica para os sujeitos, ao perpassar pela educação formal em um curso de ensino superior da 

década de 1970, por entendermos ser importante uma educação profissional, mas que esteja 

alicerçada na ética no sentido de desenvolver também o humano.  

Ao pesquisarmos o Curso de Ciências Contábeis das Faculdades Franciscanas, 

procuramos identificar rastros e vestígios de que disciplinas da área de humanas haveriam de 

ter sido incluídas no currículo tendo em vista que aquele curso visava a formação de mão de 

obra técnica para o exercício da contabilidade. Neste, esperava-se que o ensejo institucional 

fosse inserir disciplinas humanistas que permeassem o ensino de ética, a fim de proporcionar 

aos sujeitos um despertar crítico reflexivo sobre sua condição no mundo, a conscientização e a 

criticidade.  

O recorte temporal compreendeu o período entre os anos de 1970 a 1980, período em 

que o Brasil estava sob as circunstâncias do regime da ditadura militar. Na ocasião, por meio 

do expediente da lei, o regime mira as disciplinas humanistas, restringe o acesso ao ensino 

superior e privatiza a educação. Estes fatos reverberam incisivamente sobre a formação do 

sujeito ao alinhavar a formação destes aos moldes capitalistas que não favoreciam o ensino e a 

ética e tão pouco sua criticidade. Ao alijar qualquer vestígio de disciplina que aventasse 

conteúdos que promoveriam o ensino de ética ou despertasse o senso crítico reflexivo do 

currículo do curso, o resultado daquela educação não seria outra que não formar sujeitos 
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acríticos, apáticos, porém qualificados tecnicamente para concorrer aos anseios do projeto de 

educação da ditadura militar para o Brasil.  

Neste contexto, a Província Franciscana da Imaculada Conceição do Brasil, ao 

reorganizar as atividades de sua unidade jurisdicionada no Rio de Janeiro, a CNSP-ASF, 

atribuiu a esta a missão de dar a cabo a expansão de suas atividades no ensino superior.  

Tal proposta, de expansão, foi ao encontro dos anseios do MEC que procurava 

encontrar uma solução para as Faculdades mantidas pelo IESRB, então em dificuldades, para 

sanear problemas acadêmicos que envolviam alguns de seus cursos. Deste ponto de intersecção 

entre a Província Franciscana, o MEC e a CNSP-ASF, esta última assume a mantença das 

Faculdades de Bragança que passam a partir de 1976 a ser denominadas Faculdades 

Franciscanas. 

Desse modo, levando em conta a expansão do ensino superior motivado pela 

privatização da educação e o surgimento das Leis 5.540/68 e 5.692/71 que imprimem à 

educação durante o período da ditadura um caráter fortemente tecnicista, a pesquisa nos 

proporcionou a constatação de que em nada foi pensado com relação à questão ética no 

currículo do curso de Contabilidade. O currículo se encontrava alinhavado aos anseios do 

regime militar, ao que respondemos a primeira hipótese desta pesquisa: Naquele contexto teria 

sido aventada a possibilidade de uma formação ético crítica para os egressos daquele curso? 

Considerando que a genealogia das Faculdades Franciscanas se intersecciona com a do ITF, 

que nos remeteu a Dom Paulo Evaristo Arns quem impôs resistências na Ditadura, 

depreendemos, por analogia, que a CNSP-ASF, sendo uma instituição assistencial e religiosa 

da mesma genealogia, poderia de alguma forma ter inserido disciplinas humanistas a fim de 

promover ensino de ética no currículo de seus cursos, além de proporcionar nos alunos o 

despertar do espírito crítico-reflexivo. Daí, suscitamos a segunda hipótese: Teriam as 

Faculdades Franciscanas se furtado à vocação de sua mantenedora e alijado do currículo as 

disciplinas de humanas que favoreceriam a criticidade nos alunos? Ao observarmos, 

constatamos no currículo do curso de Ciências Contábeis a ausência de qualquer vestígio de 

disciplina que pudéssemos fazer alusão de que ali pudesse ter sido pensado uma formação ético-

crítica dos sujeitos. Por outro lado, por meio da pesquisa, constatamos também que as 

Faculdades assumidas pela CNSP-ASF pertenciam a um ex-militar da reserva e, por assim ser, 

não haveria de se falar em currículo diferente que não fosse tecnicista.  Neste ponto, cremos 

que, ao assumir as Faculdades de Bragança, herdou-se o curso tal como fora criado. Desta feita, 

tendo assumido as Faculdades em 1976, ao que nos parece, não teria tido tempo hábil para 

reformular a proposta do curso tendo que dar cabo das questões de ordem administrativa das 
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Faculdades, algo que era novo até então e se constituía num grande desafio para a CNSP-ASF.  

Nesse ponto, considerando o escopo desta pesquisa, seria oportuno e portando uma 

possibilidade para pesquisas futuras, procurar analisar o período de 1981 a 1984, quando se 

encerra o período da ditatura no Brasil. Quais foram as providências neste sentido quanto à 

formação humana, ética e crítica naquele período? Insistimos deveras na formação ética dos 

sujeitos por entendermos ser este o fim ao qual, conforme preconizou Rodrigues, devem estar 

submetidos todo o processo da ação educativa. Desde que os Jesuítas propuseram o ensino de 

Lógica, de Física, de Matemática, de Ética e de Metafísica no Brasil em 1550, de lá para cá, a 

ética deveria estar sacralizada culturalmente, permeando o nosso cotidiano de modo natural, 

algo que não se percebe, posto que haveria de estar naturalizado, sacralizado.  Na ausência 

desta, e neste ponto depreenderíamos uma falha no processo formativo da ação educacional, 

dever-se ia focar o respeito ao ser humano. Assevera Agostini (2011, p. 101) que, em meio às 

inúmeras teorias éticas que buscam apontar princípios e valores, é preferível ter na pessoa 

humana uma referência.  Dever-se-ia pôr o foco no respeito à pessoa humana, transcendendo o 

nível dos fatos, dos dados científicos (biológicos e psicológicos) para chegar aos valores, posto 

que neste ponto reside o passo ético por excelência, que é o reconhecimento da dignidade da 

pessoa que se estende do corpo às partes, engloba todas as dimensões do ser humano e abarca 

todos os estágios de sua vida.  Por outro lado, perpassando pelos três capítulos que perfizeram 

esta pesquisa, sendo o primeiro com a construção e a formação do nosso objeto, o sujeito ético 

e o aparelhamento crítico por meio da conscientização do sujeito em Paulo Freire, o segundo 

no qual pudemos compreender um pouco da trajetória da atividade contábil, chegamos ao 

terceiro que tratou do surgimento das Faculdades Franciscanas no município de Bragança 

Paulista na década de 1970. Mobilizados e atravessados pelos conceitos aprendidos nas aulas 

do programa de Pós-Graduação Stricto Sensu, ao mobilizar as categorias conceituais de Walter 

Benjamin, estas suscitaram possibilidade de um olhar mais atento para o contexto em que 

emergem os cursos de contabilidade no Brasil. Uma vez que este trabalho de pesquisa procura 

evidenciar a possibilidade de uma instituição de ensino superior, no período de 1970 a 1980, 

ter viabilizado uma formação ético-crítica aos sujeitos egressos de um curso de Ciências 

Contábeis cuja profissão, a contabilidade, transita em meio a um ambiente permeado pelos 

interesses do capital, o próximo passo desta pesquisa fora compreender a atividade contábil. 

Foi, pois, Benjamin que nos permitiu ver que o impulso inicial para o surgimento da 

contabilidade teria sido de natureza socioeconômica com o surgimento do “espírito capitalista”.   

Tal olhar, na perspectiva benjaminiana desnuda, desconstrói e permite um olhar menos 

incauto ante a empatia com que muitos autores despendem quando mencionam a importância 
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da Contabilidade. Portanto, nesta perspectiva, ao perpassarmos pelo surgimento de uma escola 

de ensino contábil, no caso a Escola de Comércio Alvares Penteado, pudemos depreender que 

a contabilidade parece emergir como uma coadjuvante cativa de um processo inserido em um 

contexto de exploração da classe operária, sem aqui deixar de faltar com deferência à atividade.  

Por fim, no decorrer do segundo capítulo, analisamos as possibilidades de educação 

em Walter Benjamin, em que este arremata a formação do sujeito cujo pensamento permite um 

olhar afinado ampliado e preciso que desnuda intencionalidades e promove o alargamento da 

visão de mundo por meio de novas possibilidades.  Desse modo, entendemos ser esta discussão 

em Benjamin algo pouco ou nada convencional, por meio da qual abre-se possibilidades para a 

educação.  Desta feita, nos achegamos ao término desta dissertação ao sabor da possibilidade 

de em pesquisas futuras, talvez, voltarmos novamente ao curso de ciências contábeis para 

descortinar o que do fato poderia ter sido ensinado aos egressos, numa análise da história oral 

dos alunos egressos nos dias atuais, para identificar o que nos diriam sobre o currículo praticado 

que se sabe, muitas vezes, se distancia do currículo prescrito. 
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ANEXO 1 

 

Ata da Assembleia da CNSP de 14 de março de 1976 em que foi deliberada sobre a 

formalização da cessão e transferência dos direitos de manutenção, para a Casa de Nossa 

Senhora da Paz, das Faculdades e Cursos de Grau Superior mantidos pelo IESRB. 
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ANEXO 2 

 

Informe nº 75/QG-4 datado de 05 de abril de 1965 expedido pelo Ministério da 

Aeronáutica – Quarta Zono Aérea - Quartel General em sua 2ª seção, trazia no assunto as 

“Atividades esquerdistas em Bragança Paulista” 
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ANEXO 3 

 

 

 “Ficha de Distribuição de Documentos” expedido pela agência central do SNI sob nº. 

038496 83 datado de 03 de novembro de 1983, fazia referência ao assunto: “INFILTRAÇÃO 

NOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DE SÃO PAULO 3.3.4”. Embora não 

mencionado na pesquisa, este evento aconteceu na igreja matriz de Itatiba em que menciona o 

Professor das Faculdades Franciscanas, José Arlindo de Nadai. Tal fato mostra que haviam uma 

preocupação do regime com o que estava acontecendo dentro das Faculdades Franciscanas no 

período e se tinham elementos subversivos transitando dentro do corpo docente dentro da 

universidade. 
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