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Resumo 

Esta pesquisa teve como objetivo investigar a implementação de políticas públicas 

educacionais nos anos iniciais do ensino fundamental em Cuba. Enquanto 

referencial teórico, baseou-se em estudos sobre a implementação para a efetivação 

de uma política pública, adotando como principais referenciais teóricos Lipsky 

(1980), Arretche (2001) e Lotta (2012). Segundo esses autores, a implementação da 

política pública pode ser compreendida como uma parte da política na qual os atores 

do processo de implementação interagem entre si e com os beneficiários, ofertando 

serviços públicos conforme as diretivas oficiais e seus valores e crenças. Para o 

estudo, foram aplicados questionários junto a 27 professores cubanos dos anos 

iniciais do ensino fundamental e realizadas observações em escolas. Para a análise 

dos dados, recorreu-se à análise de conteúdo, à luz de apontamentos de Bardin 

(1977) e de Breches et al. (2018). Foram definidas categorias prévias a partir da 

literatura: adesão dos agentes implementadores, discricionariedade e condições de 

implementação (fatores favoráveis e desfavoráveis). A pesquisa conclui ser possível 

haver discricionariedade na implementação da política educacional nos anos iniciais 

do ensino fundamental em Cuba, sobretudo quanto a adaptações do currículo 

necessárias diante do contexto de escassez. Os dados, porém, não se mostram 

conclusivos. Apuramos, também, haver adesão no processo de implementação por 

parte dos agentes implementadores e isso é descrito pelos docentes na sua prática 

cotidiana, embora haja presença menos enfática de discurso crítico. O relato mais 

forte é o da presença de fatores externos que desfavorecem a implementação da 

política; mais especificamente, referem-se ao bloqueio econômico imposto ao país, 

que vem afetando a educação cubana não apenas com escassez de recursos 

materiais, mas também de recursos humanos devido, segundo os professores, aos 

baixos salários. A pesquisa também nos revela que a formação inicial dos docentes, 

a qualidade e estrutura da educação e o compromisso dos profissionais são 

percebidos pelos professores como fatores que favorecem a implementação da 

política educacional para os anos iniciais do ensino fundamental. 

Palavras-chave: Cuba. Políticas educacionais. Implementação de políticas públicas. 

Ensino fundamental. 

 



Abstract 

This research aimed to investigate the implementation of public educational politics in 

the early years of basic education in Cuba. As a theoretical framework, it was based 

on studies on the implementation of a public policy, adopting as main theoretical 

frameworks Lipsky (1980), Arretche (2001) and Lotta (2012). According to these 

authors, the implementation of public politic can be understood as a part of the politic 

in which the actors of the implementation process interact with each other and with 

the beneficiaries, offering public services according to official guidelines and also 

their values and beliefs. For the study, questionnaires were applied to 27 Cuban 

teachers from the early years of elementary school. For data analysis and content 

analysis, we relied on the notes by Bardin (1977) and Breches et al (2018). Previous 

categories were defined from the literature, and the data were classified seeking 

relevance of content to the previous categories: adherence, discretionary and 

implementation conditions (favorable and unfavorable factors) The research 

concludes that there is the use of discretionary in the implementation of educational 

politics in the early years of basic education in Cuba, especially regarding to the 

necessary adaptations of the curriculum due to the scarcity condition. We also found 

that adherence to the implementation process occurs by the implementing agents 

and this is described by teachers in their daily practice. The interviewees consider 

that the factors that favor the implementation of the policy are related to external 

factors, more specifically to the economic blockade imposed on the country, which 

has been affecting Cuban education not only with scarcity of material resources, but 

also of human resources due, according to the teachers, low wages. The 

questionnaires  also reveal that the initial training of teachers, the evaluations carried 

out to guide the individual practices of educational institutions, the quality and 

structure of education and the commitment of professionals are perceived by 

teachers as factors that favor the implementation of educational policy for the early 

years of elementary school.  

Keywords: Cuba, educational politics, implementation of the public politics, primary 

education. 

  



RESUMEN 

Esta investigación tuvo como objetico investigar la implamentación de políticas 

educativas públicas en los primeros años de la educación primaria en Cuba. Como 

marco teórico, se basó en estudios sobre la implementación para la implementación 

de una política pública, adoptando como principales marcos teóricos Lipsky (1980), 

Arretche (2001) y Lotta (2012). Según estos autores, la implementación de la política 

pública puede entenderse como parte de la política em la que los actores del 

proceso de implementación interactúan con los beneficios que se ofrecerán a la 

sociedade a través de los servicios públicos establecidos en sus directivas. Para el 

estúdio, se aplicaron cuestionarios a 27 maestros cubanos de los primeros años de 

la escuela primaria. Para el análisis de datos, se utilizo el análisis de contenido, a luz 

de las notas de Bardin (1977) y Breches et al (2018). Las categorías anteriores se 

definieron a partir de la literatura, y los datos se clasificaron buscando la relevância 

del contenido para las categorias anteriores: adherencia, discreción y condiciones de 

implementación (factores favorables y desfavorables). La investigación concluye que 

existe el uso de discreción en la implementación de la política educativa em los 

primeros años de la escuela primaria en Cuba, especialmente con respecto a las 

adaptaciones necesarias del plan de estudios ante la escasez. También 

encontramos que los agentes implementadores se adhieren al proceso de 

implementación y los maestros lo describen en su práctica diária. Los entrevistados 

consideran que los factores que favorecen la implementación de la política están 

relacionados con factores externos, más especificamente con el bloqueo económico 

impuesto al país, que há estado afectando la educación cubana no solo con uma 

escasez de recursos materiales, sino también debido a los recursos humanos, según 

docentes, bajos salarios. La investigación también revela que la formación incial de 

los docentes, las evaluaciones realizadas para guiar las prácticas individuales de las 

instituciones educativas, la calidad y la estructura de la educación y el compromiso 

de los profesionales son percibidos por los docentes como factores que favorecen la 

implementación de políticas educativas para los primeros años de la escuela 

primaria. 

Palabras clave: Cuba, políticas educativas, implementación de políticas públicas, 

educación primaria. 
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INTRODUÇÃO 

 

Esta pesquisa nasce de uma paixão e de uma crença na humanidade, a 

paixão pela educação, por ensinar e acreditar que, por meio do processo do 

conhecimento, é possível atingir o âmago das pessoas. Sim, pode ser um delírio 

acreditar que, “somente” por meio da educação é possível a mudança. Mas este 

trabalho nasceu dessa crença no ser humano, na infância. 

Esta pesquisa teve como objetivo investigar a implementação de políticas 

públicas educacionais nos anos iniciais do ensino fundamental em Cuba. O foco de 

interesse foi sobre a adesão de agentes implementadores à política, a possibilidade 

ou não de discricionariedade por parte desses agentes e como percebem as 

condições de implementação da política, buscando identificar fatores favoráveis e 

desfavoráveis. 

Este trabalho permitiu unir duas paixões da minha vida: a educação, que 

descobri em 2004, ainda nos primeiros dias de aula na licenciatura em Pedagogia, 

pelas mãos do professor Flávio; e a outra por Cuba, que desde a minha 

adolescência me fascina por ser tão diferente de todo o mundo, sendo-me 

apresentada pela professora Fernanda, ainda no ensino fundamental, numa escola 

pública estadual do interior de São Paulo. 

Eu queria entender como jovens revolucionários puderam mudar tanto o 

destino de um país, e como isso se mantinha por tantos anos. Sendo assim, em 

2017, realizei minha primeira visita à ilha caribenha, onde pude, por alguns dias, 

conhecer as escolas cubanas. 

Cuba está no belo mar do Caribe, com temperaturas altas, mas que se 

embeleza com chuvas tropicais e fascina por sua cultura, como se houvesse parado 

no tempo, com um povo gentil, amável e que, apesar de todas as diversidades que o 

mundo contemporâneo nos impõe, segue feliz. 

Assim, todas as manhãs eu observava, da varanda da casa em frente ao 

Capitólio, onde me hospedei, as crianças uniformizadas, felizes a caminho da 

escola, com sua dignidade respeitada. Essa visão me fascinou, pois não eram 

somente as paisagens cubanas e todo o processo histórico que me encantavam, 

mas, sim, saber que, em algum lugar no mundo, as crianças tinham o direito de 

aprendizagem respeitado. Não vi pequenos adultos, mas, sim, crianças correndo, 
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brincando e sem medo do amanhã, pois, em Cuba, aprendemos a viver o hoje, já 

que este é o nosso maior presente. 

Creio que Colombo também deve ter ficado fascinado pelas belas praias 

cubanas, pois, como ele relatou em 1492: “a tierra más hermosa que ojos humanos 

jamás vieron”. Registro que, à primeira vista, suas belas paisagens também me 

encantaram, mas a grandiosidade que eu ainda estava por descobrir superava, em 

muito, essas paisagens. 

Nas escolas que visitei, encontrei pessoas felizes, professores com um amor 

incansável pela educação e olhos atentos, e sedentos, por saber. Quanto a mim, 

cabia um olhar de espanto, já que nunca tinha visto aquela forma de educar. Vi nas 

escolas bustos de pessoas que até então desconhecia, apesar de também possuir 

formação em História, e aprendi que, para conhecer as coisas, precisamos enxergá-

las não com os olhos, mas, sim, com o coração. 

Essa sensação me fez refletir sobre a minha trajetória na educação e como 

ser humano, pois experimentei um sentimento único em Cuba e recorri à literatura 

para tentar compreender minha vivência e essa constante necessidade de buscar 

respostas para as minhas indagações. 

Sendo assim, encontrei em Huberman (1992) um alento, pois ele, ao analisar 

a trajetória dos docentes, considera que os ciclos na vida dos professores indicam a 

compreensão e os percursos do desenvolvimento, assim como as características 

que interferem e são influenciadas pelas atividades profissionais. As ações no início 

de carreira são permeadas pelo entusiasmo da descoberta, depois, embrenha-se na 

fase da estabilidade e relativização dos insucessos, seguida da monotonia que 

emerge no dia a dia da sala de aula. Por fim, com o decréscimo da ambição, surge o 

distanciamento afetivo, o conservadorismo e as lamentações em relação às atitudes 

dos alunos e às políticas educacionais. O caminho natural é o culto ao passado, o 

recuo, a interiorização de mágoas e o desinvestimento no trabalho docente 

(MIZUKAMI, 2003, p. 66). 

Note-se que as proposições de Huberman convergem para Martí (1975, p. 

129): 
1
Acontece quase sempre que as relações que começam no amor terminam 

por não ter mais laços de união além do dever. […] E muitos podem decidir 

                                            
1 Sucede casi siempre que las relaciones que el amor comenzó concluyen por no tener más lazos de 

unión que el deber. [...] Y de muchos de quienes puede decirse con aparente razón: “Se querían 
antes de conocerse”, ha podido decirse después: “Se dejaron de querer en cuanto se conocieron”. 
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com uma aparente razão: “Se queriam antes de se conhecer”, e desistem 
depois: “Se deixaram de querer enquanto se conheceram de verdade”. 

 

Regressando ao Brasil, adotei um olhar diferente, acreditando em coisas que, 

até então, não me tinham sido ensinadas, mas que da vivência com os cubanos 

transmutaram-me nesse novo “ser humano”. Voltei disposta a estudar como essa 

ilha conseguiu, por meio da educação, transformar um país com 1 milhão de 

analfabetos, ainda na década de 1960, num país livre do analfabetismo, como afirma 

a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 

(UNESCO, 1961). 

Nesse período, ingressei na Universidade da Cidade de São Paulo e, por 

meio da dra. Vanda Mendes Ribeiro, iniciei o meu mestrado em educação e fui 

direcionada brilhantemente pela minha orientadora para a área de políticas públicas, 

pois, assim, conseguiria ter um embasamento teórico para rever as minhas crenças 

e iluminar os meus questionamentos. Tive que deixar minha paixão de lado, pois 

compreendi que era necessário um distanciamento para a consolidação do 

conhecimento. 

Assim, por meio das indicações literárias da dra. Vanda, fui em busca de 

embasamentos teóricos sobre a implementação de políticas públicas e como ela 

refletia diretamente na qualidade da educação ofertada. Estudei Lipsky, Ham e Hill, 

Lotta, Arretche etc. 

Quem lê esta apresentação pode pensar que se trata de um “romance” e é, 

sim, para mim, um romance na educação. É uma relação humana, com embates, 

devaneios, desilusões e aprendizados, mas que, acima de tudo, tem o amor pelo ser 

humano e é este sentimento que me faz, e a tantos outros professores, continuar na 

batalha por uma educação de qualidade, sempre norteada pela equidade. 

E é dessa forma que apresento o fruto deste amor que já não está no início, 

mas ainda mantém o fôlego da juventude, guiado pelo olhar de esperança comum 

às crianças que não se retraem às descobertas naturais, àqueles que deparam com 

um novo mundo pela frente. 

Inclinei-me pela vertente sobre a educação cubana porque já possuía uma 

curiosidade sobre a história desse país. Após a minha primeira visita às escolas, me 

aprofundei nas leituras sobre Cuba e os seus processos e, ao perceber como se 
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dava a educação no país, sobretudo porque os cubanos se destacam na questão, 

como apontam seus índices educacionais quando comparados a outros países da 

América Latina e como se mantinha esse processo contínuo educacional, me 

motivei a desenvolver este trabalho. 

Também me impulsionou a minha inquietação na prática docente, na qual 

vivencio a realidade diária de uma unidade escolar municipal de São Paulo e 

deparo, inúmeras vezes, com crianças que, ao final do ciclo de alfabetização, no 3º 

ano do ensino fundamental, não se encontram alfabetizadas. Este meu incômodo 

em constatar a incapacidade de nosso país em alfabetizar as crianças se reafirma 

quando vejo os resultados das últimas avaliações externas realizadas pelo Ministério 

da Educação (MEC), por meio da Avaliação Nacional de Alfabetização (ANA)2, 

utilizada no Brasil para avaliar os níveis de alfabetização e letramento de todos os 

estudantes da rede pública no 3º ano do ensino fundamental. 

Os resultados da Avaliação Nacional de Alfabetização (ANA) me causaram 

grandes questionamentos, pois, apesar de não terem sido considerados negativos 

em relação a 2014, a ANA3 de 2016, no quesito escrita, mostra que 58% da 

população brasileira encontra-se no nível 4, sendo que na região Sudeste somam 

66% e no estado de São Paulo, 71%; já no quesito leitura, em nível Brasil, 32% dos 

educandos estão nos níveis 2 e 3; na região Sudeste, 38% encontram-se no nível 3 

e no estado de São Paulo, estes somam 40%. Esses dados referem-se às crianças 

que se encontram no ciclo I de alfabetização. 

Visto que esse instrumento é aplicado a cada dois anos, os resultados 

mostraram que não avançamos, apesar dos investimentos realizados em educação. 

Na realidade, permanecemos estagnados, conforme dados divulgados pelo Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). 

                                            
2
 A partir de 2019, a ANA e a Prova Brasil deixaram de existir, fazendo com que todas as avaliações 

externas fossem conduzidas pelo Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb). Sendo assim, a 
identificação dessas avaliações seriam as etapas e as áreas de conhecimento as quais estariam 
inseridas. 
3
 A avaliação era definida por quatro níveis, tanto na escrita quanto na leitura. Os níveis 1, 2 e 3 

correspondiam a desde aqueles que não escrevem palavras ou as escrevem de maneira incorreta, ou 
de modo incompreensível, até aqueles que produzem pequenos textos, mas com desvios, que podem 
comprometer a compreensão. Na leitura, o nível 1 corresponde à leitura de palavras com diferentes 
quantidades de sílabas; no nível 2, os itens passam a exigir uma compreensão de textos simples, 
mas com correspondência aos gêneros textuais e resgatando informações derivadas desses textos. 
No nível 3, além de compreender como o 2 é exigido, exige-se que o leitor faça inferências nesse 
texto. 
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Com esses resultados, e visando mudar o quadro de estagnação, o Ministério 

da Educação lançou sua Política de Alfabetização, que reunia um conjunto de 

medidas, dentre as quais, a melhora na formação de professores, o protagonismo 

das redes, o Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) e a Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC). Também foi criado o Programa mais Alfabetização, 

implantado em 2018, e que tem como iniciativa principal fortalecer a Política 

Nacional de Alfabetização, com apoio aos estados e municípios, às turmas de 1º e 2 

anos. 

Ficou evidenciado que a ANA é um dos principais instrumentos para a gestão 

de políticas públicas de educação no Brasil, e está no seu terceiro ciclo de 

aplicação. 

Diante do exposto, verificou-se que os níveis de alfabetização dos brasileiros, 

em 2016, foram praticamente os mesmos de 2014, situação que, enquanto 

professora, sensibiliza-me muito, pois, afinal, onde estamos falhando? E, com essa 

questão, começo a fazer uma reflexão pessoal e profissional, também quanto ao 

meu processo de formação, pois desde a minha formação inicial, dedico-me a 

estudar para compreender e fornecer aos meus alunos uma formação melhor, uma 

vez que sou fruto de uma escola pública e acredito que todos tenham direito a uma 

escola de qualidade. 

Durante a minha formação em Pedagogia, desde o estágio da graduação, 

deparo com colegas que estavam no nível superior, mas aquém das expectativas de 

aprendizagem4 esperadas para este nível.  

Em face dessa realidade, já na formação inicial decidi continuar minha busca 

pelo conhecimento, pois, na minha vida familiar, convivi com os efeitos do fracasso 

escolar. Seguidas reprovações conduzem ao desinteresse e ao abandono precoce 

dos discentes que, alçados à condição de analfabetos funcionais, passam por 

inúmeras dificuldades na fase adulta.  

                                            
4 Pessoas com essa dificuldade são classificadas ou rotuladas como “analfabetas funcionais”, termo 

utilizado desde a década de 1930, inicialmente nos EUA, durante a guerra, mas depois adotado pela 
Unesco, na década de 1950, para designar as pessoas consideradas alfabetizadas, mas que são 
incapazes de produzir pequenos textos ou contextualizar suas ideias em palavras, ou seja, contam 
com a educação formal, mas não são verdadeiramente aptas a ler, escrever ou interpretar pequenos 
textos, imprescindíveis nas atividades cotidianas, não conseguindo, assim, dar sentido ou extrair 

significados por meio do sistema convencional da escrita. 
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Note-se, ainda, que a educação deve ser pensada para todos, 

independentemente de raça, gênero, condição social, política, origem étnica ou 

religiosa, deficiência física e/ou mental. Assim, continuei minha busca por mais 

conhecimentos, fosse por meio de outras pós-graduações ou extensões, sempre 

voltadas para a alfabetização, ou, por vezes, em cursos lato sensu em inclusão, pois 

a inclusão das pessoas com necessidades especiais é um desafio do cotidiano 

escolar.  

Entretanto, mesmo depois de todos esses meus anos de estudos, continuei 

sem entender por que o nosso sistema não é suficientemente eficaz para erradicar o 

analfabetismo e incluir a todos. 

Dito isso, busquei pesquisas sobre a qualidade educacional em Cuba e 

encontrei várias das minhas inquietações tratadas no livro A vantagem acadêmica 

de Cuba: por que seus alunos vão melhor à escola?, uma pesquisa realizada por 

Martin Carnoy e colaboradores em 2009, na qual se realizou um estudo comparativo 

entre o processo de aprendizagem adotado no Brasil, no Chile e em Cuba. 

Carnoy, Gove e Marshall (2009) trazem dados de avaliações que foram 

aplicadas pelo Laboratório Latino-Americano de Avaliação da Qualidade da 

Educação (Llece), que corroboraram essa minha vontade de estudar a educação 

cubana e seus resultados. Apresentando porcentagens que demonstram as 

vantagens que os alunos cubanos exibem em relação a outros alunos da América 

Latina no quesito domínio da escrita e da leitura, enquanto os alunos cubanos de 3ª 

e 4ª séries acertam 84% das avaliações analisadas, os demais alunos do Chile e do 

Brasil atingem cerca de 50% e, se considerarmos o desvio padrão de 1,5%, os 

cubanos acertam 90%, enquanto os demais permanecem em 50%. 

Carnoy e seus colaboradores estiveram acompanhando o processo de 

ensino-aprendizagem no Brasil, no Chile e em Cuba utilizando a observação como 

metodologia, onde se serviram de gravações em audiovisual para reduzir qualquer 

interferência. Posteriormente, fizeram a análise desses registros, o que será descrito 

no decorrer desta dissertação, no Capítulo 3, com o objetivo de entender por que 

razão os alunos cubanos vão melhor na escola.  

Diante do quadro apontado por Carnoy, mas sem descuidar do fato de que os 

recursos de cada país afetam decisivamente o desempenho dos estudantes, tem-se 

mais evidente o nível de excelência da educação cubana em relação aos demais 

países analisados. 
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Por outro lado, é evidente que não podemos querer transportar as condições 

cubanas para as nossas salas de aula, visto que vivemos condições sociopolíticas 

muito divergentes, mas podemos tentar aprender ou compreender o que eles 

fizeram para erradicar o analfabetismo e criar crianças leitoras e autônomas em suas 

práticas de aprendizagem. 

Para tanto, será dissertado sobre as etapas da educação cubana no Capítulo 

2, em que se contextua um pouco do cenário educacional cubano e a importância do 

pensamento político de Fidel Castro e dos demais revolucionários sobre a educação. 

 
Educar é tudo, educar é semear valores, é desenvolver uma ética, uma 
atitude diante da vida. Educar é semear sentimentos. Educar é buscar todo 
o bem que possa estar na alma de um ser humano, cujo desenvolvimento é 
uma luta de contrários, tendências instintivas ao egoísmo e a outras atitudes 
que deverão ser combatidas e somente podem ser combatidas pela 
consciência (CASTRO RUZ, 2001, p. 3). 

 

Se a ANA demonstra que o aluno brasileiro, mesmo passando três anos no 

processo de alfabetização, em que há contato com o mundo letrado dentro de uma 

instituição de ensino, não avança nesse processo, podemos questionar o nosso 

modelo de ensino. Estudar a política de alfabetização cubana pode jogar luzes sobre 

nossa própria capacidade de alfabetizar.  

Este texto está dividido em quatro capítulos, além da introdução e das 

considerações finais. No primeiro capítulo apresenta-se a fundamentação teórica 

que trata da implementação das políticas públicas nas quais está baseado este 

trabalho. No segundo capítulo, explanaremos sobre o contexto social de Cuba e o 

sistema nacional de educação cubana. Os procedimentos metodológicos adotados, 

as categorias prévias e a apresentação dos participantes dessa pesquisa 

constituirão o terceiro capítulo. E o quarto capítulo é destinado à realização da 

análise dos dados e resultados com base nos questionários respondidos pelos 

professores cubanos, em que também é caracterizado o perfil desses docentes de 

acordo com as categorias prévias. 
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CAPÍTULO 1. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA: IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS 

PÚBLICAS  

 

Os diversos fatores que incidem na implementação das políticas públicas têm 

sido apontados como uma das causas do insucesso dos governos em alcançar as 

metas preestabelecidas no desenho dessas políticas. Sendo assim, o processo de 

implementação se revela como um fator primordial a ser debatido, pois os problemas 

apresentados durante a implementação da política pública podem representar 

obstáculos comprometedores e, por vezes, intransponíveis, os quais acabam por 

levar as agências responsáveis a descontinuá-los. 

Conforme Ham e Hill (1993) e Lotta (2008), o procedimento de construção de 

uma política pública pode ser separado em quatro partes diversas. Ainda que essas 

fases sejam delimitadas, algumas vezes elas podem mesclar-se e se sobrepor: 

1. A agenda, que seria a linha da política pública atendendo as 

demandas sociais, econômicas e políticas a serem debatidas. 

2. A formulação é o espaço onde seriam definidos os planos, estratégias 

e articulações de interesses e tomadas de decisões. 

3. A implementação, que seria o momento em que as diretivas são 

colocadas em ação junto ao público. Normalmente já se têm os 

processos definidos durante o processo de formulação. 

4. A avaliação, em que seria avaliado o resultado dessa política e se os 

objetivos traçados durante a formulação foram alcançados.  

Este trabalho pretende estudar a fase de implementação da política 

educacional na educação primária em Cuba, fazendo um pequeno recorte de 2017 a 

2019, recorrendo às bases históricas, se necessário. 

Até a década de 1970 a ideia de implementação se restringia à percepção de 

um processo hierárquico no qual o importante era o desenho da política, 

acreditando-se que, a partir daí, haveria um “cumpra-se” da política. Porém, estudos 

de Pressman e Wildavsky (1984) demonstraram que, apesar da decisão no nível 

central, a operacionalização de um programa sofreria inúmeras alterações no seu 

percurso até atingir o cidadão beneficiado por essa política pública.  
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Aberbach, Rockman e Putnam (1981) conduziram uma pesquisa na qual, a 

partir de uma análise empírica de diversos países, demonstraram um crescente 

hibridismo entre a política e a burocracia, fenômeno que definiram como 

“burocratização da política” e “politização da burocracia”. A primeira ocorre com as 

decisões que envolvem as escolhas e negociações, que levam os políticos a 

compreender e considerar aspectos técnicos em suas decisões, enquanto a 

politização da burocracia ocorre devido a decisões que não são técnicas e que, 

portanto, permitem margem de interpretação, negociação, consensos e articulações 

de interesses difusos por parte da burocracia. 

Pressman e Wildavsky (1984) delimitam o início do processo de 

implementação no momento da transformação da política em programa, isto é, 

quando, por ação de uma autoridade, são criadas as “condições iniciais” à 

implementação.  

Conforme Ham e Hill (1993), até a década de 1980, não havia o 

reconhecimento da política pública como um procedimento eficaz que desse suporte 

a esse momento de transformação. Contudo, a partir desse período, a literatura 

constatou que a dicotomia entre burocratas e políticos não era algo tão simples. 

Para esses novos estudos, a teoria weberiana sobre a burocracia já não conseguia 

explicar o funcionamento da política. No modelo de Weber, o burocrata é um fiel 

executor de serviços, racional. No âmbito de sua teoria não há espaço para a 

discricionariedade do burocrata. O político assume o ônus de suas decisões e, ao 

burocrata, fica apenas o dever de fidelidade a quem toma a decisão. A relação é de 

completa obediência.  

No modelo weberiano, existe uma divisão clara da responsabilidade, em que 

o burocrata reporta-se ao político e esse responde à sociedade. Sendo assim, 

existem, nesse formato, duas divisões: a classe política, que possui 

representatividade democrática nas tomadas de decisões, e o serviço público, que é 

regido pela meritocracia.  

Segundo Weber (1947), a burocratização seria uma consequência de 

governo, ou seja, é vista como parte do desenvolvimento de uma economia 

complexa de um sistema político. 
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Ainda segundo Ham e Hill (1993), percebeu-se que o processo de 

implementação não era linear e racional e que nem sempre os objetivos eram 

alcançados conforme o planejado. Logo, tornou-se necessário um olhar mais 

minucioso ao processo de implementação, pois a falta de clareza nos objetivos das 

políticas gerava dúbias interpretações e ações discricionárias. Havia diferença de 

valores e interesses entre os atores envolvidos, o que poderia acarretar dicotomias 

de interpretações. Há uma multiplicidade de atores e agências envolvidos na 

implementação, podendo gerar conflitos de interesses. 

A pesquisa pioneira de Lipsky, Street-Level Bureaucracy, realizada na década 

de 1980, tornou-se um ícone que possibilitou um olhar diferenciado para o processo 

de implementação de políticas públicas. 

Lipsky (1980) destaca a importância do estudo dos burocratas5 de rua ao 

afirmar que eles são o foco da controvérsia política, na medida em que são 

compelidos pelas demandas de serviços para aumentar a efetividade e a 

responsabilidade do Estado e, ao mesmo tempo, são pressionados pelos cidadãos 

para aumentar a eficiência e a eficácia de suas ações. 

Para o autor, os burocratas de rua têm grande impacto na vida das pessoas, 

pois estão em contato com as expectativas da comunidade, mediando a relação dos 

cidadãos com o Estado. Esses agentes fazem parte de uma estrutura institucional e 

programática, detendo uma parcela significativa de “poder” na implementação das 

políticas públicas, a qual Lipsky denomina discricionariedade. 

Lipsky (1980), com sua pesquisa, reconheceu a importância dessa 

discricionariedade dos burocratas de rua no processo de implementação das 

políticas públicas e a analisou. Para ele, a discricionariedade e a autonomia se 

tornam centrais no exercício dos burocratas de rua, uma vez que eles atuam em 

sistemas complexos, que lhes impõem responsabilidades específicas e, muitas 

vezes, não uniformes, para legitimar seus serviços junto aos cidadãos. 

                                            
5
 Neste trabalho adotamos o termo burocrata de rua, mas registramos que esse termo por vezes é 

utilizado por outros autores, tanto nacionais como internacionais, como agentes de rua. Manteremos 
agente de rua quando o autor assim o fizer. 
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A discricionariedade exercida pelos burocratas de rua é, em verdade, 

resultado das interações exercidas entre seus valores e os valores dos demais 

envolvidos no processo, sejam esses atores sociais ou governamentais. 

Lipsky (1980) ressalta a importância do estudo dos burocratas de rua, pois 

estes são muitos e ocupam parte considerável da burocracia estatal, a qual foi 

fortemente impactada pelo crescimento dos serviços sociais. Sabe-se que os 

burocratas também exercem grande influência sobre as pessoas de baixa renda 

porque atuam para garantir o acesso dessas aos serviços. Contudo, esses 

profissionais estão cada vez mais fortalecidos pelos sindicatos, que lhes emprestam 

um grande poder de barganha e por terem muitos recursos públicos que são 

alocados para pagá-los. 

Hill (2003) aponta que a literatura deveria considerar que os agentes 

implementadores encontram muitas incertezas e devem determinar o que a política 

pública significa na prática e, acima de tudo, como executá-la. Nesse momento, os 

burocratas têm infinitas possibilidades de decisão e precisam decidir como irão 

utilizar o processo de implementação. 

Hill (2003) e White (1995) concordam em relação aos burocratas de rua 

quando afirmam que esses atores utilizam os recursos que possuem para aprender 

sobre a melhor forma de implementar a política, como conseguir a legitimidade etc. 

Esses recursos, por sua vez, residem, muitas vezes, fora do governo e podem ser 

ativados pelo implementador, permeando a linguagem e a prática desses agentes, 

que constroem significados próprios para as políticas. Além disso, eles negociam as 

relações pelos significados que dão às palavras e, nos processos de interação, 

expressam ideais sobre essas relações, identificando com quem estão e aonde 

querem ir.  

Sendo assim, para Hill (2003) e White (1995), ao analisarmos o processo de 

implementação, podemos encontrar problemas, como resistências e boicotes de 

grupos muitas vezes ligados à própria administração estatal, a falta de capacidade 

institucional dos agentes implementadores ou também os conflitos políticos devido à 

natureza da implementação de programas ou políticas. 
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Lipsky (1980) aponta a existência de quatro dimensões básicas que podem 

afetar a construção social do cliente que será atendido pelas ações dos agentes de 

rua. Dentro dessas dimensões encontram-se as constituidoras das ações dos 

agentes de rua, que são a de distribuir benefícios e sanções, afetando diretamente o 

bem-estar dos clientes; a de contribuir para mudar e desenvolver a satisfação ou 

frustração destes, bem como induzir os benefícios psicológicos e sanções que 

resultam do envolvimento com a burocracia ou do acompanhamento do status do 

cliente. Para Lipsky (1980), os agentes também estruturam o contexto da interação 

do processo de implementação das políticas, determinando os recursos utilizados e 

quando, com que frequência e sob que circunstâncias ela ocorrerá. Essa 

estruturação delimita a forma de trabalhar dos burocratas, tendo como objetivo a 

construção de um contexto de tomadas de decisão que lhes são mais favoráveis. 

Com a intenção de obter maior eficiência, os agentes ensinam aos clientes o papel a 

ser exercido dentro da implementação, repassando os procedimentos e o modo 

como devem se comportar dentro desse mecanismo e, com isso, realizam também o 

grau de deferência esperada pelo sistema. 

Meier e O’Toole (2006) afirmam que onde existe discricionariedade estão 

presentes os valores e referências individuais, os quais se tornam tão importantes 

quanto os valores das instituições. Em sentido oposto, Hill (1993), embora 

reconheça a autonomia das burocracias, afirma que a noção de discricionariedade 

não pode ser incorporada às análises, devendo ser observada, apenas, como um 

resíduo a ser eliminado ou resolvido, para permitir o controle efetivo e a 

coordenação. Em seu estudo, aponta, ainda, outros dois problemas e lacunas na 

literatura. O primeiro consiste numa porção da literatura de implementação que é 

permeada por conflitos e coisas vagas, além da falta de diretrizes e guias práticos. 

Assim, Hill afirma que os acadêmicos deveriam focar, também, o entendimento que 

os implementadores têm sobre as políticas públicas e a forma de implementá-las. O 

segundo problema é que o foco reside no governo e não nas outras entidades e/ou 

setores que também afetam direta, ou indiretamente, a implementação das políticas 

públicas. 

Para Hill, 

[...] os pesquisadores podem, por um lado, assumir que a elaboração de 
políticas é, essencialmente, um processo racional baseado nos clássicos 
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passos, que vão desde a formulação do problema e avaliação de 
alternativas até a implementação. Podem ser admitidos os conflitos sobre 
metas ou percepções da situação, mas considera-se que eles resultam em 
efeitos estáveis e determinados e não interferem na consistência das 
operações do sistema. O problema é visto como técnico, o clima como 
consensual e o processo como controlado (HILL, 1993 p. 7). 

 

Para Lotta (2010), a discricionariedade existe e é influenciada na medida em 

que os burocratas de rua atuam em constante interação com sistemas políticos, 

organizacionais, profissionais e comunitários que influenciam seu comportamento e 

o processo de implementação. Assim, esses burocratas atuam não apenas 

executando ações predeterminadas; ao reverso, executam funções que são 

influenciadas por diversos fatores, os quais impactam sua forma e a capacidade de 

moldar os resultados das políticas a partir dos processos de interação que realizam. 

Segundo Arretche (2001), o olhar discricionário dos agentes implementadores 

está em acordo com a ideia de que há uma grande distância entre os objetivos e o 

desenho concebido originalmente pelos formuladores das políticas públicas e a 

realidade, de forma que já é tradição a concepção pelas necessidades de 

intervenções para realização das políticas públicas. 

Marques (2006, p. 22) afirma que no “funcionamento concreto da política, os 

contatos institucionais são canalizados por contatos pessoais e institucionais que se 

apoiam em padrões de relações preexistentes e ajudam a recriá-los”. Note-se que 

essa organização canaliza as informações, parcerias, informações e a formação de 

projetos e concepções que influenciam a predileção de novas escolhas e estratégias 

para novas alianças. 

Ainda conforme Marques (2006), as relações podem ter efeitos diferenciados 

nas dinâmicas políticas, dependendo dos padrões de relações, dos desenhos 

institucionais e das estruturas de poder presentes nos casos. 

Corroborando Marques (2006), Giusto e Ribeiro (2019) afirmam que as ações 

e interações entre os diferentes atores que compartilham o processo da 

implementação da política pública são eixos importantes, podendo ser 

determinantes para as metas preestabelecidas durante a formulação. 
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Sendo assim, observa-se que a discricionariedade conferida aos burocratas 

de rua é resultado da própria interação entre os atores envolvidos, em razão dos 

contatos, dos valores e da interpretação que eles fazem sobre o desenho inicial e a 

realidade concreta. 

De acordo com Arretche (2001), Lotta (2010), Marques (2006), Giusto e 

Ribeiro (2019), ampliar as análises sobre a implementação de políticas públicas 

implica considerar as interações e os valores, para avaliar o exercício da 

discricionariedade por parte dos agentes implementadores. Assim, com base na 

discricionariedade e na interação que ocorre durante o processo de implementação, 

obteremos conceitos divergentes sobre as maneiras de implementação da mesma 

política. 

Diante dessas constatações trazidas pela literatura a partir dos anos 1980, a 

fase de implementação da política passou a ser estudada como um fator importante 

para o resultado de uma política pública. Novos paradigmas começaram a afrontar a 

visão tradicional “racional” e passaram, então, a sugerir que a implementação 

deveria ser visualizada como um procedimento contínuo e integral do processo 

político, no qual cabiam negociações, barganhas entre os atores envolvidos. 

Para Ham e Hill (1993), a análise da implementação da política contribui para 

definir resultados estratégicos de um programa, medir o desempenho, orientar a 

execução com foco nos resultados, implementar os ajustes necessários para o 

alcance de eficiência e eficácia e construir um processo de aprendizagem contínuo. 

Para Pressman e Wildavsky (1984), Gunn (1978) e Sabatier e Mazmanian 

(1983), com base nesse novo paradigma, as agências de implementação passaram 

a questionar não mais somente como uma política havia sido implantada ou os 

resultados apresentados, mas também o que ocorria na base, buscando, assim, 

compreender as ações, fatores e comportamentos que influenciavam as alterações 

do desenho dessa política. Diante dessas mudanças, e atentando para as 

importantes transformações ocorridas por meio dessas novas perspectivas, a 

academia criou dois modelos básicos de análise de implementação: Top-down e 

Bottom-up. 
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O modelo Top-down, que foi estudado por Van Meter e Van Horn (1995), 

Sabatier e Mazmanian (1983) reflete a estrutura hierárquica do governo, onde se 

separa a política da administração. Esse é um modelo tradicional de implementação, 

no qual o papel dos estudos consiste em identificar os problemas e suas causas, 

buscando ajustes entre as ações e os objetivos da política. 

O modelo Bottom-up, estudado por Elmore (1979) e Lipsky (1980) observa o 

processo de criação da política como um evento contínuo, no qual é possível realizar 

modificações durante o percurso, ou seja, o processo de implementação também 

cria e transforma as políticas públicas. Nessa perspectiva, a importância dos 

objetivos e planos fica reduzida, prevalecendo os processos, na medida em que os 

resultados não são previsíveis e dependem do processo de implementação. 

Segundo Perez (2010, p. 185), o modelo Top-down tenta elucidar questões 

como “o grau de alcance dos objetivos da política; o equacionamento dos impactos e 

os objetivos; os principais fatores que afetam o impacto e a própria política e as 

reformulações obtidas ao longo do tempo”. Neste modelo, o foco é mantido sobre a 

formulação da política pública e sua estrutura normativa para o sucesso da 

implementação, não sendo considerados fatores externos influentes no êxito da 

implementação da política pública. 

Conforme Perez (2010), o modelo Bottom-up busca identificar os objetivos 

dos agentes implementadores, estratégias, atividades e contatos, enfim, suas 

relações com o conteúdo das políticas, enfatizando as ações locais dos indivíduos 

ou grupos como resposta às questões vivenciadas no cotidiano institucional. 

Os estudos indicam a importância dessa relação entre os indivíduos e os 

grupos, mostrando assim a valorização de uma política flexível que se contrapõe a 

um modelo de uma autoridade.  

Bardach (1977) afirma que a implementação pode ser representada como um 

jogo, em que os papéis e os recursos são negociados em trocas entre os 

implementadores. Para o autor, deve-se ponderar que o processo de implementação 

não está a cargo de um único indivíduo, mas, sim, de um grupo ou campo 

organizacional, estando, assim, imbricado em estruturas de governança, com regras 

e arranjos institucionais que permitem espaço para negociações.  
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Com base na revisão da literatura, observamos que a implementação de 

políticas públicas não é um campo neutro, e que quando se formula uma política, 

devemos ter a clareza de que, no decorrer da sua implementação, esse desenho 

poderá sofrer alterações, direta ou indiretamente. Deve-se considerar como fator 

preponderante o local onde essa política será implementada, as características de 

seus destinatários, bem como os valores que os agentes implementadores possuem 

e as suas representações sobre os referidos destinatários. Considerando a literatura, 

verifica-se que, durante o processo de implementação, também são “criadas” 

políticas, pois o trâmite implica tomada de decisões, por meio das quais o agente 

implementador, para tornar concreto o desenho base, acaba por tomar decisões 

cruciais a ponto de alterar consideravelmente a política setorial.  

Evidencia-se assim, que o processo de implementação de políticas públicas 

não ocorre num campo neutro e que ele pode alterar as metas e objetivos. Contudo, 

fica posto que os setores externos influenciem as metas e os objetivos 

preestabelecidos durante a elaboração das políticas. Para tanto, é importante 

realizar estudos e pesquisas sistêmicas a respeito dos processos de implementação, 

analisando e reconhecendo ainda que fatores externos podem interferir na 

consecução de objetivos. Esses estudos são fundamentais para o entendimento de 

como se poderiam buscar níveis mais elevados de oportunidades educacionais. 

Para Arretche (2001), é importante que o avaliador de uma política tenha em 

mente que o processo de implementação ocorre em um terreno mutável e que este, 

por sua vez, poderá modificar o desenho inicial da política. Para tanto, faz-se 

necessário observar, nessas circunstâncias, as condições de trabalho e a autonomia 

dos implementadores. 

 Nessa mesma direção, Figueiredo e Figueiredo (1986) afirmam que no 

processo de implementação é preciso observar também as condições 

organizacionais e sociais, pois destas dependem a eficácia ou a ineficácia da 

política. 

 Ainda conforme Figueiredo e Figueiredo (1986), dentre essas condições 

organizacionais e sociais que devem ser acompanhadas na análise da 

implementação da política pública, é necessário observar a adesão por parte dos 

agentes implementadores ao programa. 
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 Hill (2003) alerta sobre a importância em promover a distribuição de 

conhecimento entre os implementadores da política, para que esses compreendam 

os objetivos do programa e o apliquem com eficiência, pois se os mesmos não 

conhecem os princípios da política a ser instituída, provavelmente não haverá 

eficiência nesse processo. 

 Arretche (2001) salienta a relevância da adesão dos implementadores ao 

programa para o seu sucesso e que, para que esta ocorra, os agentes 

implementadores devem ter claros quais são os objetivos do programa, bem como a 

maneira como ocorrerá o processo de implementação, pois quando estes conhecem 

os propósitos da política que está sendo implementada é mais fácil conseguir que 

eles “obedeçam” e sigam o desenho do programa como imaginado. No entanto, a 

autora nos remete à relevância de uma política com estratégias de incentivo para os 

agentes implementadores. Para tanto, ela elenca três principais aportes para a 

execução prática: 

1. Conhecer o programa para evitar transformações no decorrer da 

implementação. 

2. Condicionalidades que favoreçam a implementação da política, pois, não 

encontrando as condições que favoreçam a execução desta, os 

implementadores tendem a não executá-la ou a adaptá-la. 

3. Os agentes devem conhecer as regras e as condições dessa política para 

que esta seja implementada. 

Para Perez (2010), quando analisamos a implementação de uma política, faz-

se necessário definir um modelo e que este leve em conta as variáveis passíveis 

da implementação, também observando fatores favoráveis e desfavoráveis 

dentro do programa, assim como a medida de adesão e resistência dos 

implementadores. Para tanto, o autor define três variáveis que podem, se juntas 

às estratégias de implementação, comprometer e alterar os resultados do 

programa. 

 Variáveis dependentes: níveis e maneiras como ocorrem a 

implementação. 
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 Variáveis independentes: fatores externos, ou seja, organizacionais, 

recursos, entre outros. 

 Variáveis participantes: ingere sobre o comportamento dos 

implementadores. 

Ainda versando sobre isso, Perez (2010) registra a importância de se 

observar a ação dos agentes implementadores e, para tanto, é necessário 

analisar o nível de comprometimento desses atores, bem como o 

conhecimento do processo e ainda as peculiaridades de cada um, como 

situação econômica, valores culturais e sociais, pois todos esses podem 

interferir no comportamento deste agente perante a implementação. 

Lipsky (2010) e Lotta (2014) argumentam que devemos adotar uma nova 

perspectiva de analisar a política para podermos compreendê-la, pois no 

mundo contemporâneo a política não deve ser compreendida como um 

processo inerte, ou seja, apenas a ser executada sem interferências; pelo 

contrário, o processo de implementação política é ativo e não ocorre em um 

campo neutro, mas sim na prática do embate, parecido assim com o momento 

da formulação da mesma. 

Nesse sentido, Lotta (2008, p. 8) afirma: 

 
[...] Para ampliar a análise da implementação devemos considerar as 
diversas agências, instituições e pessoas envolvidas no processo, e, 
portanto, as diversas pressões, valores, princípios e objetivos que entram 
em jogo. 
 

 Para Arretche (2001), o afastamento entre as metas predefinidas e os 

resultados obtidos do programa são uma condicionalidade particular do processo de 

implementação, pois esta acontece em um campo heterogêneo, no qual existem 

embates no grupo de agentes implementadores, que agem diante do contexto no 

qual estão inseridos. Sendo assim, o processo de implementação de uma política 

aos seus beneficiários condiz com critérios adotados pelos agentes 

implementadores. 

 Arretche (2001) ainda relata que dificilmente encontraremos uma 

implementação política homogênea, pois o processo de implementação de uma 
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política sofre diversas influências de variados setores, bem como este também pode 

vir a influenciar outros fatores. 

 Por essa razão, o modelo de implementação fundamenta-se em uma 

aproximação que assume o processo de implementação, sendo um momento 

caracterizado como um estado de tensão entre os interessados em implantar essa 

política e os que com ela serão beneficiados. No processo de implementação, da 

mesma maneira que a formulação é marcada por uma intensa negociação entre os 

participantes da política, o controle não está absolutamente na mão dos 

formuladores, e tão menos na dos agentes implementadores. Em vista disso, o 

insucesso nesse processo de implementação da política pode ser compreendido 

como uma deficiência de negociação durante o processo (RIBEIRO, 2009). 

 Nesse sentido, a função dos gestores e o desenho institucional da política se 

tornam críticos, em decorrência dos agentes envolvidos, dos instrumentos 

fornecidos e do nível de centralização dos processos. Ribeiro (2009) afirma que a 

maneira regulatória como a política é absorvida nas organizações e a maneira como 

as instruções são colocadas em prática apontam o grau de qualidade dos resultados 

e também o êxito dos segmentos planejados. 

 Silva e Melo (2000) afirmam que problemas não previstos ou 

desconsiderados que ocorrem durante o processo de implementação da política 

podem simbolizar obstáculos intransponíveis, os quais podem levar a sua 

descontinuidade. 

 Para Viana e Baptista (2009), a oportuna complexidade desse procedimento 

requer um conhecimento sólido e introdutório das variáveis que intervêm no 

processo político e que, por maior controle que tenham, apresentam uma conduta 

independente e não linear. 

 Por isso a necessidade de um acompanhamento cuidadoso dessa etapa, 

visando ultrapassar dificuldades e resistências que transitam no processo de 

implementação de uma política, bem como distinguindo aspectos e conjunções que 

necessariamente precisem de ajustes e correções por parte dos formuladores da 

política (RIBEIRO, 2009). 



41 
 

 Passone (2013) afirma que as políticas criadas pelos formuladores mostram 

de alguma maneira os desígnios de intervenção por meio de programas, e a fase de 

implementação é o momento de operacionalização dessa política, com atitudes 

preestabelecidas no momento de sua criação, quando também já são delimitados os 

objetivos, recursos e limitações da política. 

 A instrumentalização da política exibe variados entraves no grau local, como 

questões estratégicas, de interesses pessoais e por diversos atores, que se tornam 

aspectos fundamentais para a eficiência ou ineficiência dessa política. Assim, o 

processo de implementação de políticas não pode ser limitado ao pensamento do 

papel apenas do “cumpra-se”, nem ao entendimento de que a decisão do formulador 

pode ser automaticamente cumprida, pois no decorrer do processo de 

implementação existem diversos fatores que intervêm na adesão da política. 

  A literatura aqui tratada denota elementos relevantes para a implementação 

da política pública. Partes desses elementos foram aqui constituídas como 

categorias prévias de análise: adesão, discricionariedade e condições de 

implementação em termos de fatores favoráveis e desfavoráveis. 
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CAPÍTULO 2. ALGUMAS INFORMAÇÕES SOBRE CUBA E SEU SISTEMA 

EDUCACIONAL 

 

Este capítulo propõe-se a descrever o país caribenho, com enfoque na 

educação primária, mas recorrendo ao seu contexto histórico, pois este está 

entrelaçado na constituição da política educacional vigente no país. 

Como o Brasil, Cuba nunca foi descoberta, visto que na chegada dos 

espanhóis, em 1492, ela já se encontrava habitada por indígenas.  

Com base nesse fato, Castro Ruz (1989, p. 101) afirma: 

O que me assombra é que haja tantos no mundo, sobretudo em nossos 
países que sigam utilizando o termo “descobrimento” para aludir ao feito 
histórico de 12 de outubro [...]. Ainda que, concedendo a Colombo o mérito 
de haver, com suas viagens, mudado a consciência de sua época, caso se 
trate de descobrimento, há que ser falado, então, que americanos e 
europeus nos descobrimos mutuamente. Há quem, para salvar o problema, 
refira-se piedosamente ao encontro de duas culturas. 

Assim como no Brasil, os nativos foram utilizados para a exploração da terra 

em busca de ouro e tudo que tivesse valor para os colonizadores. A Espanha 

transitava nessa época pelo sistema feudal e imputou à Cuba o sistema da 

propriedade privada. A forma que predominou entre colonizadores e colonizados foi 

a encomenda. Essa forma de negociação concedia aos espanhóis o direito a 

explorar, por meio de grupos indígenas, tudo que lhe conviesse, mas em troca 

deveriam proteger e dar instruções a esses índios. “A história demonstrou que os 

espanhóis cobravam todos os seus direitos e cumpriram poucas obrigações” 

(BUENAVILLA RECIO, 1995, p. 2). 

Em similaridade com o nosso país, Cuba foi devastada em sua 

biodiversidade, bem como teve sua população indígena quase que em sua 

totalidade exterminada. Mas observa-se ainda no país caribenho um solo fértil, com 

correntes marítimas que estão expostas a fenômenos naturais como tornados e 

furacões que atingem a ilha entre os meses de junho e novembro. 

Ainda mantendo as mesmas condições de semelhança ao nosso país, os 

colonizadores começaram a introduzir em Cuba a mão escrava a fim de gerar 

riquezas por meio da exploração dos negros no cultivo do açúcar, que se tornaria a 

maior moeda de câmbio cubana com o mundo. 
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À medida que o açúcar de Cuba foi penetrando nos mercados europeus de 

forma indireta, por meio de terceiros, pelo contrabando ou pela troca de frutos por 

escravos, os fazendeiros da ilha tomaram maior consciência da rentabilidade de 

produzir a apreciada matéria-prima e não hesitaram em fomentar suas empresas 

com uma mentalidade de corte burguês e idiossincrasia criolla6, na qual funcionavam 

critérios modernos no tocante aos investimentos e movimentação de capitais 

(GARCÍA RODRÍGUEZ, 2000, p. 39). 

Contudo, a similaridade social cubana aparece também em sua constituição 

com a brasileira, visto que sua formação ocorre por meio da miscigenação entre 

diversos povos, assim constituindo uma sociedade mista, que serviu para enriquecer 

os seus colonizadores. As famílias criollas foram as que sustentaram a revolução 

agrícola cubana que levou o país, no século XX, a ser o primeiro produtor mundial 

de açúcar. Contudo, Cuba até então era um país sem um sistema de escolarização, 

onde apenas uma ínfima parte populacional tinha acesso à educação. 

Cuba foi o penúltimo país a acabar com a escravidão, sendo a última colônia 

espanhola. Durante mais de quatro séculos, a maior parte da população esteve 

excluída do acesso à educação e à cultura em geral, sob um regime que sustentou a 

degradante instituição do trabalho escravo. 

Após anos de muita luta pela independência iniciada por Carlos Manoel de 

Céspede e vivida por José Martí em 1895, o fim da colônia pairava sobre a ilha 

caribenha. 

A cubania7 de uma miscigenação de raças promoveu lutas em prol da 

independência iniciadas em 1868. Com a batalha entre colonizadores e colonizados, 

os Estados Unidos intervieram em Cuba com o seu poderio militar, impondo ao país 

uma triste experiência, pois uma das medidas primordiais do governo interventor foi  

dissolver o exército Libertador, que permanecia em armas nos campos cubanos 

(DEPRESTE CATONY, 1987, p. 9). 

                                            
6
 Criollo, em espanhol, significa nascido na América, mas filho de pais europeus. 

7
 A cubania, segundo Rodriguéz Rivera (2005), é a consolidação da nacionalidade, o caráter insular 

alicerçado desde as origens do país, que vem traçando pautas para atitudes da população cubana 
em todas as épocas. 
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Para Garcia Rodríguez (2000, p. 53), o final do século XIX foi marcado pela 

primeira guerra imperialista do mundo moderno, com uma emenda que possibilitou a 

permanência até os dias atuais dos Estados Unidos na Baía de Guantánamo, pois 

por meio dessa emenda o governo possibilitou arrendamentos de terras para fins 

militares. 

Após a batalha, as estruturas hierárquicas não mudaram. Sendo assim, os 

escravos que lutaram pela liberdade de Cuba, assim como pela própria liberdade, 

não vislumbraram mudanças nos sistemas que dominavam a sociedade cubana, 

que passa pelo distanciamento cada vez mais amplo entre as classes dominantes e 

as dominadas. A ocupação cubana ocorreu até 1902, quando foi consolidado o 

controle do comércio, bem como o sistema político. 

A burguesia, aliada ao capital estrangeiro, e o latifúndio, impenetrável às 

mudanças sociais, armazenavam uma crise latente. As forças populares 

desarticuladas não foram suficientes para resistir à barbárie. Em pouco tempo, as 

condições mudaram radicalmente e mais do que nunca, o Brasil ficou distante de 

Cuba: “um fruto proibido aos brasileiros”, no dizer de Abramo (1988, p. 241). 

A estrutura agrária atrasada, que marcava a América Latina, fomentou lutas e 

alimentou regimes autoritários, apoiados pelo então denominado Primeiro Mundo, 

entre eles o chefiado pelo ex-sargento Fulgêncio Batista8 em Cuba. Destaca-se 

nessa fase a instauração de um ciclo militarista que consolida o discurso que 

enaltecia o perigo de comunização9 do continente. 

Krawczyk (2000, p. 12) salienta que em países da América Latina e do 

Caribe, a ditadura militar mudou radicalmente o papel do Estado no que diz respeito 

às suas responsabilidades no funcionamento dos sistemas de educação, 

francamente deteriorados nesse período, provocando o início de um processo de 

transferência de responsabilidades para o setor privado. 

Cuba vive então, na década de 1950, o período da Revolução Cubana, que 

culmina com a fuga do ditador Fulgêncio Batista. Inicia-se a Revolução, liderada por 

                                            
8
 Fulgêncio Batista era um sargento cubano que foi eleito presidente e governou o país de 1940 até 

1944, retornando ao poder como ditador entre 1950 e 1959, quando ocorreu a revolução. 
9
 O termo comunização foi associado ao período do ditador Fulgêncio Batista, que incluiu a 

militarização em Cuba e o retrocesso agrário, o que culminou em um discurso de medo da 
comunização do continente americano. 
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Fidel Castro10, que, em parceria com Che Guevara11, Camilo Cinfuegos12, Raul 

Castro13, entre outros, comandou o processo de tomada de poder, vindo do interior 

de Cuba até a chegada à capital Havana. A proposta desse movimento, que impera 

até os dias atuais no país caribenho, era o da prática de socialismo14, um regime 

diferente do adotado pelo restante do mundo. 

O país entra em conflito com os Estados Unidos, que acabam por impor um 

embargo econômico que perdura até os dias atuais. Por sua vez, Cuba tem como 

apoio para a manutenção da sua soberania durante a revolução a União Soviética15. 

Apesar de já terem se passado 60 anos do início da Revolução, ainda é 

latente o movimento no país caribenho, que mesmo com as mudanças por conta da 

globalização, permanece como se houvesse parado no tempo, mais precisamente 

na década de 1960, pois as construções, seus automóveis, entre outras coisas, 

fazem com que o turista tenha a sensação de ter voltado no tempo. 

A revolução manteve no poder por algumas décadas o líder Fidel Castro, que 

se afastou no final da década de 1990 por problemas de saúde. Foi sucedido pelo 

irmão Raul Castro, que na escala militar era o segundo na sucessão devido a sua 

patente. Este, por sua vez, foi substituído pelo professor Miguel Diaz Canel16 em 

abril de 2018, por meio de eleição. 

Entre as poucas mudanças que a ilha vem sofrendo, com uma abertura 

econômica demasiadamente vagarosa, algumas coisas permanecem inalteradas. O 

                                            
10

 Fidel Alejandro Castro Ruz foi um político e revolucionário cubano que governou a República de 
Cuba como primeiro-ministro de 1959 até 1976 e depois de 1976 até 2008 como presidente. 
11

 Ernesto Guevara ficou conhecido como Che Guevara. Era da Argentina, conheceu Fidel no México 
e participou da Revolução Cubana ao lado dos Castros. Era médico de formação, mas atuou em 
Cuba, além de guerrilheiro, como ministro da Economia durante o primeiro período do governo de 
Fidel Castro. Depois deixou Cuba e foi para a Bolívia, onde faleceu em 1967. 
12

 Camilo Cinfuegos Gorriarán foi um importante líder no processo da Revolução Cubana, mas 
faleceu em um acidente aéreo no meio do processo revolucionário, em 1959. 
13

 Raul Castro, militar, irmão de Fidel e participante da Revolução Cubana, veio a suceder Fidel no 
poder em 2008, permanecendo na presidência até abril de 2018. 
14

 O socialismo é um sistema político-econômico ou ideologia criado no século XIX para defrontar o 
liberalismo e o capitalismo. O pensador mais importante do socialismo foi Karl Marx. De acordo com 
ele, o regime tem os seus meios de produção controlados pelo proletariado e, em uma fase superior, 
extinguiria o governo, a polícia, as forças armadas, entre outros, e não haveria mais classes sociais, 
surgindo assim o comunismo. 
15

 A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas foi um estado socialista que existiu a partir de 1922 
e que se dissolveu em 1991. 
16

 O atual presidente já foi ministro da Educação de Cuba, o que faz com que sua atuação seja muito 
latente, com reuniões frequentes com docentes e profissionais da educação, em busca de um 
aperfeiçoamento constante na área, seja por meio regular ou até utilizando-se de meios midiáticos.  
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socialismo foi ratificado no último plebiscito, ocorrido em fevereiro de 2019. Nesse 

ato, os cubanos puderam apreciar as reformas constituintes, mas confirmaram seu 

regime socioeconômico, mantendo-se assim como o único país socialista da 

América. 

Figura 1.  Praça da Revolução, onde se encontram os Ministérios de Cuba 

 

Fonte: Acervo da autora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Rua em Havana na atualidade  
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Fonte: Acervo da autora. 

 

Figura 3. Árvore da amizade entre os povos, marco histórico do qual o Brasil fez parte da construção 

 

Fonte: Acervo da autora. 
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2.1 DADOS POPULACIONAIS: TAMANHO DO TERRITÓRIO  

 

A República de Cuba é um arquipélago formado por mais de 1.600 ilhas e 

ilhotas, sendo a Ilha  de Cuba a maior. Está localizado nas Grandes Antilhas, na 

entrada do Golfo do México, no Mar do Caribe.  

Esse arquipélago é formado também por quatro grupos de ilhas: ao norte, Los 

Colorados e Sabana Camaguey (Jardines del Rey), e ao sul, Jardines de la Reina e 

Los Canarreos, em que a Isla de La Juventud é a segunda em extensão, depois da 

Ilha de Cuba. 

Os limites geográficos e políticos de Cuba são denominados assim: ao norte 

encontra-se o Mar do Caribe e o Estreito de Colombo; a leste, etapas de vento; a 

oeste encontra-se o Estreito de Yucatán. Já as demarcações políticas são estas: ao 

norte estão os Estados Unidos da América (para Key West), a 150 km, e as 

Bahamas (Guinchos Cay), a 29 km; ao sul encontra-se a Jamaica, a 148 km de 

distância; a leste está a República do Haiti, a 78 km e a oeste, o Estado Unido 

Mexicano, a 210 km. 

A extensão por km² da superfície de Cuba está demarcada da seguinte 

maneira: Arquipélago cubano: 109.886; Ilha de Cuba: 104.556; Ilha da Juventude: 

2.204; Chaves adjacentes: 3.126; Cayo Romano: 777; e Cayo Coco: 370. A maior 

elevação é o Pico Real de Turquino (2.024 metros de altitude) e o rio mais extenso é 

o Cauto, com 343 km.  

Cuba possui uma divisão política diferente da brasileira: lá, as divisões 

ocorrem por províncias, e não por estados. Sendo assim, Cuba possui 15 províncias, 

um município especial e 167 municípios desde 2011. Sua capital é Havana e o 

idioma oficial é o espanhol.  

O presidente atual, professor Miguel Diaz Canel, foi eleito em abril 2018, 

encerrando assim a era dos Castros; tem como formação do governo a Assembleia 

Nacional do Poder Popular, constituída como tal desde 1976 — este é o Corpo 

Supremo do Estado e tem o poder constitucional e legislativo da República. 
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Este por sua vez, é representado pelo Conselho de Estado, que tem a função 

de executar seus acordos e cumpre as funções que lhe são atribuídas pela 

Constituição. O Conselho dos Ministros é o mais alto poder executivo e 

administrativo da República. Conforme a Constituição de 1976, Cuba é um estado 

socialista. O aparato estatal é composto por instituições representativas do Poder 

Popular, por órgãos responsáveis da direção e administração das diversas 

competências e pelas organizações judiciais e fiscais. 

Atualmente, em Cuba, circulam dois tipos de moedas: o peso conversível 

cubano (CUC), que é balizado pelo euro e acessível aos turistas, e o peso cubano 

(CUP), que tem valor 24 vezes inferior ao CUC. No final de 2004, o dólar deixou de 

circular em dinheiro e o uso do CUC tornou-se geral. O dólar tem, desde essa 

época, uma comissão de 10%, o que o torna dependente do câmbio diário. É 

vantagem trocar euros, pois estes não possuem taxação. O uso de cartões de 

crédito também é pouco viável em solo cubano e impraticável quando o cartão 

possui bandeira norte-americana.  

O uso de dois tipos de moedas no país tem provocado uma desigualdade 

social, visto que os cidadãos que exercem funções para as estatais do governo 

recebem em peso cubano e os que trabalham em áreas como turismo acabam tendo 

acesso ao CUC. 

A perspectiva econômica na ilha vem alcançando um crescimento em grande 

parte por conta do turismo. Esse crescimento reflete-se na vida cotidiana dos 

cubanos por meio da construção de moradias e da manutenção da educação e da 

saúde. 

A população residente em Cuba no ano de 2010 era de 11.240.841 

habitantes, divididos entre 5.611.483 mulheres e 5.629.358 homens, tendo uma taxa 

de crescimento anual (por 1.000 habitantes) de –0,2%, e taxa de masculinidade 

(homens por 1.000/mulheres) A taxa de natalidade cubana medida por 1.000 

habitantes alcança 11,2%, enquanto a taxa de mortalidade é de 8,0% e a taxa de 

fertilidade, de 1,63%. 

O país caribenho não foge das transformações sociais ocorridas no restante 
do mundo e desde a metade do século XX, tem sido influenciada a vida das 
famílias cubanas, fortemente as questões relativas à autonomia da mulher, 
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a diminuição da fecundidade
17

, as variáveis nos relacionamentos conjugais, 
visto que Cuba apresenta um acentuado número de casais divorciados, o 
crescimento dos lares monoparentais

18
 e o grande número de uniões 

consensuais (SEPÚLVEDA, 2005, p. 1). 

Na sociedade cubana a família é tida como um espaço onde se realizam e 

consolidam-se as relações sociais. É nesse contexto que as crianças aprendem, 

acima de tudo, as competências básicas para conviver em uma sociedade. Essas 

competências seriam partilhar, saber ouvir, pedir, compartilhar, negociar, lidar com 

afetos e desafetos, obter aceitação de um grupo, viver em sociedade tendo a noção 

do coletivo, aprender na troca com o outro, entre outros aprendizados. 

A falta de moradia que ocorreu no período especial — final dos anos 1980 até 

o fim da década de 1990 — fez surgir núcleos familiares mais extensos, não sendo 

mais apenas o convívio de cônjuges e seus descendentes, mas, sim, abarcando 

uma série de parentes, por vezes não tão próximos, o que provocou nessas relações 

o reforço dos laços familiares e dos conflitos também (RODRÍGUEZ RIVERA, 2005, 

p. 74).  

Com essa alteração nos núcleos familiares, as crianças passaram a conviver 

com novos modelos de família, e os agregados agora pertencentes a elas, que irão 

dividir a barbacoa19 — como o novo companheiro da mãe, ou do pai, filhos de outras 

relações. Assim, surge um novo tempo familiar em Cuba. 

Nesse contexto também vigora a importância da religião eclética em Cuba, 

uma mistura de mestiço com cultos de origem africana, convivendo com as práticas 

do cristianismo. “Um dos paradoxos do comunismo cubano é de que ele entrega um 

povo tão ou mais crente do que recebeu há quarenta anos” (RODRÍGUEZ RIVERA, 

2005, p. 93).   

                                            
17

 No ano de 1997, a ONU realizou estudos sobre a diminuição da fecundidade em escala em nível 
mundial, seus efeitos e razões, que apontaram que em Cuba, o número de filhos por mulher é inferior 
a 2,1 (CHESNAIS, 1997, p. 17). 
18

 O surgimento das famílias monoparentais decorre não somente no pós-divórcio, mas também do 
aumento das mães celibatárias. Sabe-se que essas famílias acontecem, geralmente, em torno da 
mulher, isto é, podem ser caracterizadas como sendo de formação matrifocal. 
19

 Barbacoa é uma subvenção cubana à arquitetura socialista. Consiste num quarto resultante da 
ampliação dos cômodos de construções antigas, que possuem “pé-direito alto”, divididos em dois 
andares por meio de uma separação com piso de madeira apoiado em vigas horizontais. A palavra 
tem sua origem do termo barbecue, dos índios taínos, usado para designar uma parrilhada de assar 
carne, acredita-se que por conta de esses lugares terem pouca ventilação. 
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Cuba é reconhecida internacionalmente por ofertar um alto nível educacional 

e cultural, bem como pela provisão de uma oferta de serviços de saúde de 

qualidade. 

Dito isso, buscaremos explanar ainda neste capítulo os movimentos pela 

educação. 

 

2.2 MOVIMENTOS PELA ALFABETIZAÇÃO EM CUBA  

 

Na poesia, sempre é possível encontrar ferramentas para compreender o 

mundo contemporâneo. Nesse momento, recorremos a Guíllen (1985, p. 155): 

Para mim, a alfabetização
20

 dos cubanos é um fato que tem o nível de 
epopeia, com a consequência inestimável de instalar, no lugar mais alto de 
nossa vida cívica, um problema que parecia insolúvel. Às vezes, creio que à 
alfabetização faltou, e falta, ainda, um poeta que a cante, um poeta de 
grande envergadura que nos diga como foi a vida dos jovens 
alfabetizadores, e, às vezes como foi dura a sua morte. Recordarei sempre 
o assassinato de Conrado Benítez e Manuel Ascunce, adolescentes que 
fecharam os olhos para que seus compatriotas os abrissem.  

Segundo Leite (2006 p. 93), como natureza prioritária de defesa, buscou-se a 

educação para a elaboração de um novo momento social, porque as mudanças 

pedagógicas em suas particularidades eram representantes da desagregação de 

antigas concepções herdadas do regime que antecedeu o processo de revolução. 

Nos processos educacionais, a Revolução percebeu a influência martiniana21, que 

permeava a importância do trabalho como parte fundamental da formação educativa 

do cidadão. Também nesse contexto, as ideias de Ernesto “Che” Guevara 

concederam a ferramenta para a formação de um novo homem, pelo 

desenvolvimento neste de uma consciência de participação do cidadão na produção 

socialista. 

                                            
20

 Em Cuba, o termo alfabetização é utilizado apenas para a educação de jovens e adultos. Na 
educação de maneira geral utilizam-se políticas educacionais e estas se enquadram em cada fase da 
educação cubana. 
21

 José Martí (1853-1895) é uma grande referência para os cubanos. Seus princípios se perpetuam 
por todas as áreas da sociedade cubana. Filho de espanhóis, Martí foi atraído pelos ideais de 
independência e iniciou suas atividades revolucionárias escrevendo textos separatistas. Em 1892, 
fundou o Partido Revolucionário Cubano, cujo principal objetivo era a conquista da independência 
cubana. Foi morto e teve seu corpo mutilado e exibido à população, dando início à terceira e última 
guerra pela independência de Cuba. 
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A nova sociedade em formação tem que competir muito duramente com o 
passado. Isto se faz sentir não só na consciência individual, na qual pesam 
os resíduos de uma educação sistematicamente orientada para o 
isolamento do indivíduo, mas também pelo caráter deste período de 
transição, com persistência das relações mercantis (GUEVARA, 1988, p. 8). 

Uma vez que Martí foi um apreciador não somente dos problemas em Cuba, 

mas em toda a América Latina, ele elaborou um conceito pedagógico com 

necessidade da imaginada República. A síntese desse ideário constitui, até hoje, um 

paradigma para a educação de nuestros pueblos (BUENAVILLA RECIO,1995, p. 

72). 

A educação há de ir aonde vai a vida. É insensato que a educação ocupe o 
único tempo de preparação que tem o homem, em não prepará-lo. A 
educação há de fornecer os meios de resolver os problemas que a vida 
apresenta. Os grandes problemas humanos são a conservação da 
existência e o logro dos meios de fazê-la grata e pacífica (MARTÍ, 1975, p. 
308). 

 Para Martí, a educação não se consolida somente na escola, pois educação é 

um processo de formação e, sendo assim, faz parte da vida e ocorre em todos os 

momentos do ser humano — na família, na escola, no trabalho, ou seja, em 

qualquer meio social. 

 Martí defendia uma concepção de educação laica, científica, politécnica, para 

a vida, nacionalista, com conteúdo democrático e popular; e uma educação em que 

a mulher fosse incluída.  

Educação laica: concepção de educação para todos, um dever e um direito 

de cada cidadão. 

Educação científica e politécnica: o ensino para o trabalho como um 

princípio básico.  

Educação para a vida: o fundamento da educação é o de formar o homem 

para o seu momento histórico. 

Educação nacionalista: o patriotismo, fazendo com que a educação tivesse 

uma ligação com a sua nação. 

Conteúdo da educação – democrático e popular: somente por meio da 

educação um povo poderia ser livre. 



53 
 

Incorporação da mulher à educação: a educação da mulher garante que 

por meio delas há de surgirem mudanças também em seu lar. 

Chávez Rodríguez (1996, p. 35) mostra que Martí possuía um referencial 

teórico, que, com o passar do tempo, evoluiu historicamente, no qual a educação é 

apresentada como uma ferramenta para o avanço social do homem. Nessa 

perspectiva, avaliam-se os limites acanhados da corrente pedagógica positivista que 

adentrou a América Latina na segunda metade do século XIX, “criando o conceito da 

educação livre, integral e multifacetada que ultrapassava os limites do utilitarismo e 

de cópias e ideias de outras latitudes” (CHÁVEZ RODRÍGUEZ, 1996, p. 36). 

Em Cuba, 1961 foi considerado o ano da alfabetização, pois o país, à época, 

contava com 25% da população adulta na zona urbana, 42% na zona rural e até 

55% das crianças não tinham acesso às escolas. Atualmente o país conta com 

99,8% de alfabetizados, 0,2% é de deficientes severos. O país hoje é considerado 

livre do analfabetismo pela Unesco e é o primeiro em índice de alfabetização da 

América Latina.  

No entanto, esse movimento iniciou-se em meados de 1960 e ganhou o apoio 

de Fidel Castro em 1961, quando ele clamou a população por voluntários para a 

campanha de alfabetização. Na época, Cuba contabilizava 1 milhão de iletrados, o 

que correspondia a 23,6% da população. Para tanto, foi necessário que 100 mil 

estudantes se transformassem em professores; estes tinham entre 10 e 16 anos, 

sendo que 52% eram do sexo feminino. 

O processo de alfabetização em massa contou com a ajuda, além da 

população, de países como a China e a União Soviética, atual Rússia, por meio de 

doações de material escolar e de lamparinas, já que boa parte desse processo 

ocorreu no interior de Cuba, onde não havia luz elétrica. 

Em agosto de 1959, Fidel, durante um discurso, já se pronunciava sobre a 

campanha de alfabetização que iria ocorrer depois de dois anos. Nesse momento, 

ele falava da necessidade de professores voluntários, como ocorreu no início da 

Revolução na Serra Maestra, onde os guerrilheiros só podiam pegar em armas 

quando estivessem alfabetizados. 
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Em Havana há um museu da alfabetização22, onde a história dessa fase de 

Cuba é preservada. Esse museu não é aberto ao público, sendo necessária uma 

autorização do governo para visitá-lo. Não há cobrança de ingressos e quem toma 

conta desse espaço é a sra. Luiza Campos, que conhece todo esse pedaço da 

história de Cuba e acompanha os visitantes.  

Nesse espaço dedicado ao processo da Campanha de Alfabetização, 

preserva-se a história dos estudantes e dos professores, bem como se tem contato 

com as tragédias que ocorreram durante a campanha. Conflitos eclodiram para 

tentar desmantelar esse processo e, neles, houve mortes tanto de professores como 

de alunos. Esses conflitos ocorreram como tentativa de desmoralizar o movimento 

da Revolução. 

No museu também é possível ter contato com o método “Yo Si Puedo”, que 

foi desenvolvido para a educação de jovens e adultos e acabou para contribuir com 

o fim do analfabetismo em diversos países da América Latina, como a Bolívia e a 

Venezuela, e outros da África, tendo também auxiliado no Canadá, por meio de um 

programa de rádio. No Brasil, foi implantado na educação do campo nos estados do 

Maranhão e de Minas Gerais. 

Esse processo de alfabetização contou com o trabalho voluntário de 100 mil 

estudantes, 13.016 brigadistas operários, 120.632 alfabetizadores populares e 

34.772 professores exercendo a função de técnicos, o que foi fundamental para que 

ocorressem os registros dessa etapa histórica. Com certeza, o processo da 

campanha de alfabetização só foi possível pela mobilização da massa popular de 

maneira organizada. Refletindo sobre esse aspecto, podemos concluir que o objetivo 

mais amplo era tirar a população da inércia em que se encontrava e mobilizá-la a fim 

de um objetivo maior, que foi o de “transformar antigos traços culturais de 

acomodamento e expectativismo em relação à ação paternalista das autoridades” 

(MACHADO, 1991, p. 44). 

No prefácio da cartilha cubana (1959, p. 1) encontram-se os seguintes 

dizeres: “a Pátria tem motivos para sentir-se orgulhosa de seus filhos”. Esse fato 

                                            
22

 O termo alfabetização em Cuba é empregado apenas na educação de jovens e adultos. Nas 
demais fases usa-se o termo políticas educacionais para educação primária, secundária, pré-
universitária, entre outros, como descrevemos no corpo do texto. 
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configurou-se como sendo o primeiro ato da educação na vida política, pois os 

alfabetizadores puderam compreender nesse momento as desigualdades sociais e 

criaram assim a consciência da necessidade de superação dos problemas que 

afetavam o país naquele momento. Alonso (1981, p. 25) diz que o processo ia muito 

além de ensinar, pois esses jovens ajudavam nas tarefas cotidianas, como cobrir 

casas, cuidar do solo e transformaram-se em conselheiros, enfermeiros e amigos. 

Eles deram um passo à frente e tornaram real a ideia que: “Ao vir à Terra todo 

homem tem direito à educação, e, depois, em pagamento, o dever de contribuir com 

a educação dos demais” (MARTÍ, 1975, p. 375). 

Devido a esse movimento social, Cuba foi considerada, em 22 de dezembro 

de 1961, “Território Livre do Analfabetismo”, data em que se comemora hoje o dia 

nacional dos professores. 

Com o final da campanha de alfabetização e do apoio da União Soviética à 

Cuba nas relações comerciais, foram incluídos nas diretrizes pedagógicas os 

“apontamentos da Pedagogia Socialista” (ANTONIOLI, 2003, p. 99).  

Depois dessa fase inicial do trabalho voltado a solucionar o analfabetismo, a 

partir de 1975, todos os esforços foram direcionados para o aperfeiçoamento do 

sistema nacional de educação e suas instituições. 

Assim, com esses recortes da campanha de alfabetização cubana, 

explanaremos adiante como é constituída atualmente a educação em Cuba. 
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Figura 4. Professores em direção ao interior de Cuba na Campanha de Alfabetização, com as 

lamparinas doadas pela China 

 

Fonte: Acervo da autora. 

Figura 5. Várias pessoas pereceram durante a campanha, o que enalteceu esse momento 
histórico junto ao povo cubano 

 

Fonte: Acervo da autora. 
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Figura 6. Museu Nacional dedicado à Campanha de Alfabetização, localizado no Centro Universitário 

José Enrique Varona 

 

Fonte: Acervo da autora. 

Figura 7. Entrada do Museu de Alfabetização, no Centro Universitário de Varona 

 

Fonte: Acervo da autora. 
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Figura 8. Universidade de Ciências Pedagógicas em Varona 

 

Fonte: Acervo da autora. 

Figura 9. Registro de uma maestra durante a Campanha de Alfabetização em 1961 

 

Fonte: Acervo da autora. 
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Figura 10. O alfabetizador mais jovem da Campanha de Alfabetização de 1961, com 11 anos na 

época 

 

Fonte: Acervo da autora. 

 

 

Figura 11. Registro de momentos da Revolução 
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Figura 12. Registro da Campanha de Alfabetização de 1961

 

Fonte: Acervo da autora. 

Figura 13. Registro de momentos da Campanha de Alfabetização de 1961 
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Fonte: Acervo da autora. 

Figura 14. Mostrando a relação dos estudos e a prática laboral 

 

Fonte: Acervo da autora. 

 

 

Figura 15. Momento em que Cuba foi declarada oficialmente livre do analfabetismo 
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Fonte: Acervo da autora. 

 

 

2.3 A EDUCAÇÃO EM CUBA  

 

“Cuba está no mundo e com o mundo: somos parte protagonista da 

sociedade planetária que nasce hoje, nos umbrais no novo milênio” 

(CASTELLANOS SIMONS, 2001, p. 2). 

A base da educação cubana ocorre a partir das ideias de Martí, que vincula a 

teoria e a prática das vivências educacionais, a relação entre o desenvolvimento 

econômico e a ideologia nacional, o professor como um membro importante na 

questão da independência política e econômica do país, a educação como 

ferramenta política e o espaço escolar como um centro de cultura e ciência.  

Em 1953, no aniversário do centenário de Martí, retratavam-se em Cuba as 

dificuldades do quadro educacional do país. De acordo com os dados do Ministério 

da Educação (CUBA, 1999, p. 9), a educação especial era praticamente inexistente 

em Cuba. Para a formação de professores havia somente seis escolas normais 

oficiais, com número limitado de vagas, e três faculdades de Educação nas 
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Universidades de Havana, Las Villas e Oriente. Nessa época, havia mais de meio 

milhão de crianças sem acesso à escola e mais de 1 milhão de analfabetos; menos 

de 60% das crianças podiam frequentar as escolas primárias e somente 28% dos 

jovens davam continuidade aos estudos, chegando ao ensino médio. 

Em 1959, foi promulgada a lei que estabelecia a primeira Reforma Integral do 

Ensino, tendo como objetivo fundamental o pleno desenvolvimento do homem, de 

acordo com os interesses da Revolução Cubana, segundo o Ministério da Educação 

(CUBA, 1999, p. 7). 

Na atualidade, o país busca um aperfeiçoamento do sistema educativo com o 

objetivo de flexibilizar e contextualizar os estilos e direções do currículo, junto com 

as instituições e modalidades de educação, com o intuito de melhor preparar os 

diretores e docentes, lembrando de colocar a família e a comunidade como 

parceiras, concedendo um papel de protagonistas a estas. 

O sistema nacional de educação cubano está concebido como um conjunto 

de subsistemas organicamente articulado em todos os níveis e tipos de educação 

que se integram. A educação básica organiza-se da forma que segue: 
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Quadro 1. O sistema educacional em números 

Educação Regular 

 

 

         

 

 

 

 

Fonte: Ministério de Educação de Cuba. 

 

 

 

 

 

 

No Brasil, podemos relacionar essas modalidades da maneira a seguir: 

Quadro 2. Comparação das etapas educacionais entre Brasil e Cuba 

CEI e Emei Círculo Infantil 

Ensino Fundamental I Educação Primária 

Ensino Fundamental II Educação Secundária 

REPÚBLICA DE CUBA 

Estrutura do Sistema Nacional de Educação 

Círculo 
Infantil 
6 meses 

 a  
4 anos 

Pré- 
Escolar 

 
5 anos 

1, 2, 3, 4, 
5 e 6 

Primária 
 

6 – 11 

anos 

7, 8 e 9 

Secundária 
Básica 

 
12 – 14 

anos 

10, 11 e 12 

Pré-
universitário 

 
15 – 17 

anos 

Via 
Formal 

 
0 – 5 anos 

3 – 4 
anos 
Inst. 

Pol. 

2 – 3 
anos 
Inst. 

Pol. 

5 – 6 anos 
 

Universidade 
Sede 

Universitária 
e Instituto 
Superiores 

 

18 – 24 anos 

2 – 3 
anos 
Esc. 
de 

Ofícios 

1s 2s 3s 4s 
Secundária 

Obrero 

Campesina 

1s 2s 3s 4s 

Educação 
Obrero 

Campesina 

1s 2s 3s 4s 
5s 6s 

Faculdade 
Obrero 

Campesina 

1s 2s 3s 
4s 

Escolas 
de 

Idiomas 
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Ensino Médio preparatório para a 

Universidade/Cursinho 

Pré-Universitário 

Cursos de capacitação para profissões 

cotidianas. Exemplo: Marceneiros, 

padeiros etc. 

Educação de Obrero 

Ensino Médio Técnico. Exemplo: Etec Ensino Técnico 

Escolas de Idiomas Escola de Idiomas 

Universidade Universidade 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Atualmente Cuba também adota o curso de tecnólogo. Ainda não formou a 

primeira turma, mas essa modalidade equivale a uma formação superior no ensino 

técnico convencional. 

Círculo infantil e pré-escolar  

A educação pré-escolar em Cuba compreende desde o nascimento até os 5 

anos da criança, tanto em instituições educacionais como no programa “Educa a tu 

hijo”, por vias institucionais ou não institucionais, compreendendo os círculos infantis 

que abrangem desde os 6 meses de idade até os 4 anos.  

Esses círculos infantis podem estar vinculados a uma escola ou não. 

Atualmente existem em Cuba três tipos de círculos: externos, mistos e especiais. 

Os externos atendem as pessoas que precisam exercer uma função 

remunerada na sociedade; os mistos atendem crianças em sistema de internato, 

pois são aquelas que possuem desvantagem social e necessitam de maior cuidado 

por parte da sociedade; e os especiais são direcionados às crianças que possuem 

algum tipo de necessidade especial que pode comprometer o seu desenvolvimento 

no tempo regular, necessitando de um olhar educacional especializado e 

diferenciado. 

O programa educativo aplicado nessa modalidade educacional é 

desenvolvido para trabalhar a autonomia da criança, mas respeitando o seu tempo 

de aprendizagem, contudo, as práticas educativas são de compreensão, reafirmação 

e exercícios de fixação. 
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Dentro desse processo encontram-se também os cuidados básicos com essa 

criança, satisfazendo assim as necessidades primordiais para um desenvolvimento 

completo. Esses cuidados consistem na assistência básica, como alimentação, 

higiene pessoal e descanso.  

Desde 1992, começou-se a aplicar o programa não institucional “Educa tu 

hijo”, cujo objetivo é preparar as famílias, a partir de suas experiências, para realizar 

ações educativas em suas próprias casas.  

Este programa foi criado a partir de uma pesquisa investigativa realizada no 

país entre os anos de 1982 e 1993. Trata-se de um modelo de educação 

complementar à educação regular ofertado nos círculos infantis, cuja efetividade se 

mostrou no desenvolvimento das crianças que foram assistidas por suas famílias 

durante a aplicação e no apoio comunitário que aconteceu para a sua 

implementação.  

O programa foi mais mobilizador por ter caráter social e educativo, e teve os 

seus resultados ratificados nos anos de 1994 a 1999, quando sofreu algumas 

alterações. 

Em sua realização prática, este programa se implementa mediante a 

confirmação de um grupo de coordenadores de nível comunitário e territorial 

(municípios, províncias e conselhos populares), integrado por diferentes setores 

sociais como saúde, cultura, desporto, organização sindical, feminina, estudantil e 

camponeses, mas sempre liderados por um coordenador ligado à educação. 

Na organização do programa para a orientação às famílias, os executores 

(professores, educadores, auxiliares pedagógicos, médicos, enfermeiras, 

animadores de cultura, pessoas que já passaram pelo programa, estudantes e 

voluntários da comunidade local) são encarregados de zelar para que as atividades 

ocorram nos locais. Já os demais, que exercem a função de capacitadores 

(médicos, professores e instrutores de esporte), assumem a incumbência de formar 

e acumulam a responsabilidade de fazer o elo com o grupo de coordenadores e 

assim o plano de ação territorial entrar em ação. 

Este programa cuida do desenvolvimento da primeira infância, ofertando 

educação, mas também orientando as famílias sobre como proceder na criação 
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dessa criança. No programa, por exemplo, eles aprendem a importância de 

acompanhar o crescimento da criança, a pesagem, alimentação adequada, entre 

outras coisas. 

Cabe ressaltar que o programa “Educa a tu hijo” é opcional e acaba sendo 

ofertado nas localidades mais distantes dos centros urbanos.  

Educação primária (anos iniciais do ensino fundamental)  

A educação primária em Cuba é geral, politécnica e laboral. Esses três 

elementos ocorrem simultaneamente, sendo obrigatória e universal. Tem por 

princípio ensinar, educar e atender com igualdade a todas as crianças, 

compreendendo seis níveis estruturados em ciclos que têm a função de garantir a 

obrigatoriedade da formação integral das crianças na faixa etária dos 6 aos 11 anos 

de idade. 

As principais características da escola primária em Cuba são: 

 O nível positivo com que as crianças acessam o a educação primária muito se 

deve à preparação que elas recebem na educação infantil. 

 Salas com até 2523 crianças. 

 Não há repetência nos 1º, 2º e 3º anos do ciclo de alfabetização. 

 Utilização dos canais educativos nos espaços curriculares e para 

complementação de conteúdos. 

 Uso da informática desde a pré-escola. 

 Apoio dos instrutores24 de arte no processo de alfabetização, fazendo assim 

um trabalho interdisciplinar. 

 Parceria das instituições com a comunidade. 

 Troca entre os professores dos diferentes níveis. 

O primeiro ciclo compreende do 1º ao 4º ano. Nessa fase são iniciados os 

estudos de Língua Espanhola e Matemática. Também nessa etapa a escola é 

                                            
23

 Nas salas que ultrapassam essa quantidade de crianças, o docente recebe uma compensação 
salarial, além da presença dos auxiliares de turma.  
24

 A presença desses instrutores não ocorre em todas as unidades escolares. No entanto, a formação 
do professor o capacita para também trabalhar com artes plásticas, arte visual e arte corporal desde o 
1º ano. Em Cuba as aulas de artes e educação física são ministradas pelo pedagogo, pois este tem a 
sua formação completa e está apto a aplicar essas disciplinas. Por isso utilizamos a expressão apoio 
de instrutores de arte. 
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encarregada da tarefa de dotar as habilidades indispensáveis para a aprendizagem. 

Ademais, as crianças recebem noções elementares relacionadas às disciplinas de 

Natureza e Sociedade e realizam atividades de Educação Física, Laboral e Estética, 

que irão contribuir para a sua formação. 

A educação primária em Cuba utiliza o método fonético25 e os docentes, 

conforme a sua vontade, podem escolher a maneira de alfabetizar, ou seja, pode-se 

começar primeiro a ensinar a leitura, sendo este período de setembro a janeiro, 

quando há um recesso aclamado como Semana do Triunfo — essa semana é 

relacionada com o sucesso do movimento da revolução. De janeiro a abril trabalha-

se a aquisição da escrita, visto que essas crianças já alcançaram a habilidade da 

prática leitora. Em abril há uma semana de recesso, que se relaciona com o fato 

histórico da batalha da praia de Giron26, e que é conhecida como a semana da 

vitória. 

Nos meses de maio e junho trabalha-se o reforço à aquisição da habilidade de 

escrita e leitura e nos meses de julho e agosto ocorrem as férias de verão. 

No segundo ciclo, continua-se o trabalho desenvolvido no primeiro, mas 

incorporam-se outras matérias como: História de Cuba, Geografia de Cuba, Ciências 

Naturais e Educação Cívica.  

Esse processo é contínuo e persiste devido às relações de trabalho entre os 

professores e especialistas que vão atuar com as crianças durante todo o período 

escolar. É um processo caracterizado pelo profundo diagnóstico e desenvolvimento 

                                            
25

 O método fônico/fonético integra o conjunto de métodos sintéticos que valorizam a correspondência 
grafônica. Seu princípio norteador tem como ênfase a relação direta entre o fonema e o grafema, ou 
seja, o som e a escrita. Esse método surge como contrário ao método de soletração e o seu uso é 
mencionado na França, por Vallange, em 1719; na Alemanha, por Enrique Sthefani, em 1803; e na 
Itália, por Montessori, em 1907. Esse método inicia-se pelas vogais e as subsequentes consoantes. 
26

 Os anos de 1961 e 1962 foram decisivos para a manutenção do processo de revolução. Houve um 
movimento contrarrevolucionário, quando desembarcaram 1.500 homens armados pelos Estados 
Unidos. O desembarque ocorreu ao sudeste de Matanzas, apoiado por aviões e com a presença de 
um naval ianque. Mas houve a resposta popular contrária ao imperialismo. A invasão e os ataques 
ocorreram a partir da praia Comprida e da Central Austrália até a praia de Girón, onde os invasores 
se renderam em 19 de abril. Por isso essa data é comemorada nas escolas como a semana da 
vitória, e é nesta semana que as crianças devem encontrar-se alfabetizadas. Esta batalha é 
considerada a primeira vitória do socialismo na América. Esse evento aparece nos livros de história 
como a batalha na Baía dos Porcos. Em Cuba não há registros assim, pois os cubanos se referem a 
ela como a batalha de Girónb. 
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de estratégias do trabalho pedagógico que, por meio da metodologia, permite que se 

alcancem os objetivos a cada ano escolar com maior qualidade. 

Para que ocorra uma aprendizagem sequencial e de qualidade, Cuba adota em 

suas unidades escolares a troca de informações e diagnósticos entre os docentes. 

Essa troca ocorre quando as crianças encerram a educação infantil e adentram a 

educação primária, em que ficaram até o 4º ano como mesmo docente. A atribuição 

do docente é realizada pelo diretor da unidade, pois este desempenha o papel não 

só administrativo, mas também pedagógico. O processo de troca de informações 

entre docentes também irá se repetir ao final do 4º ano, pois se encerra um ciclo e a 

criança passa a ter também os especialistas no 5º e no 6º ano. O processo de 

transição ocorrerá novamente quando essa criança iniciar na educação secundária. 

O Sistema Nacional de Educação cubano está concebido como um conjunto 

articulado em níveis educativos. O nível primário agrupa a educação pré-escolar e 

primária. Este nível secundário inclui a secundária básica, a educação pré-

universitária, o ensino técnico e profissional. O terceiro nível contempla a educação 

superior. É reconhecido o direito à educação de forma gratuita nos diferentes níveis 

educacionais.  

Essa estrutura está presente em todo o território cubano, permitindo o fluxo e 

a articulação dos estudantes de maneira contínua em todos os níveis. 

Secundária básica (educação fundamental II) 

Essa modalidade de ensino engloba do 7º ao 9º ano. No 7º ano iniciam-se os 

estudos prévios para dar sequência aos estudos e reforçam-se os conteúdos 

apresentados na educação primária. Nos outros anos se estudam as novas 

disciplinas e começa a preparação para o pré-universitário ou para o técnico 

profissional. No 9º ano, os estudantes podem iniciar as suas escolhas profissionais, 

pois nessa fase eles passam por avaliações e, por meio dos seus resultados e uma 

avaliação também do comitê geral, inclinam-se as suas escolhas. 

Na secundária básica, que seria correspondente ao nosso ensino 

fundamental II, os alunos começam a ser analisados e orientados para o 

direcionamento profissional conforme as suas habilidades, que foram mensuradas 

por meio de avaliações internas e externas durante todo o percurso do ensino 
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fundamental II, bem como pela observação dos docentes, que acompanham os 

alunos durante todo o processo, possuindo assim conhecimento para poder auxiliá-

los nessa escolha.  

Pré-universitária  

Este nível educativo, que também pode ser nomeado de bacharelado ou 

vocacional, é cursado para ingressar em carreiras como Ciência, Ciência Social, 

História ou Letras, e foi também uma das escolhas que realizaram na secundária 

básica. Os primeiros anos são nomeados de 10º e 11º grado, e nestes é importante 

a formação básica, incluindo também os estudos por meio dos softwares educativos 

e das videoaulas nas unidades escolares. Já no 12º grado os conteúdos são 

intensificados e nessa fase os estudos se dividem em quatro estilos que o aluno 

pode optar, conforme sua preferência ou vocação. 

São essas as divisões realizadas no 12º grado: 

 Ciências médicas, agropecuárias, biológicas e cultura física. 

 Ciências técnicas, naturais e matemática. 

 Ciências sociais, humanas e econômicas. 

 Ciências pedagógicas. 

Essas divisões serão cursadas em instituições como as descritas abaixo: 

 IPVCE - Instituto Pré-universitário Vocacional de Ciências Exatas, cujo 

objetivo é preparar os estudantes de aproveitamento acadêmico elevado. O 

jovem não pode, durante o curso, obter menos de 85 pontos, pois este é um 

critério para que ele se mantenha nessa instituição. 

 IPVCP - Instituto Pré-universitário Vocacional Pedagógico, que tem a missão 

de formar estudantes que seguirão as carreiras pedagógicas no nível 

superior. 

 Ipuec - Instituto Pré-universitário no Campo, dedica-se às formações de 

jovens que exercerão atividades ligadas ao campo. 

 Camilitos - é a instituição responsável pela formação para a carreira militar. 
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Em todas essas instituições as disciplinas comuns são: matemática, física, 

química, biologia, espanhol, informática, história antiga, medieval e contemporânea, 

história de Cuba, geografia, inglês, educação artística, educação musical e física. 

Educação especial  

Nesta fase da educação cubana é observado com especial atenção pelos 

professores o desenvolvimento das habilidades e das capacidades tanto intelectuais 

como práticas, a formação de hábitos de trabalho, independentemente da aquisição 

de normas de conduta e convivência social, bem como as bases da formação de 

convenções patriotas e morais. 

Durante os períodos de educação nos centros escolares infantis e na 

educação primária, os alunos se dedicam, além dos estudos, à prática de jogos 

escolares, mas também ao cultivo de hortas, onde os alimentos produzidos serão 

consumidos em suas próprias unidades escolares. 

Atualmente, a educação especial conta com 51 mil alunos matriculados; 

desses, 15.973 estão em regime interno, 28.365 em semi-interno e os demais em 

426 escolas regulares. 

Na educação especial o regime interno é similar à educação primária. Este se 

destina a crianças em situações de vulnerabilidade social e que necessitam ser 

acolhidas pelo Estado. Os semi-internos são aqueles cujos pais necessitam de apoio 

devido a uma sobrecarga de horário de trabalho. Estes, por sua vez, convivem com 

as suas famílias, mas têm a necessidade de um horário mais extensivo nas 

unidades escolares; o regular, em Cuba, é o período integral: as crianças estudam 

das 8h às 16h30. 

Desde o início, o sistema de escolas e centros especializados para jovens 

que possuem algum tipo de deficiência tem como finalidade que eles alcancem 

níveis elevados no ensino superior dentro de uma adequação social e laboral, a fim 

de evitar que vivam como pessoas socialmente marginalizadas. 

Nesse subsistema, aplicam-se os planos de ensino, programas de educação 

geral de políticas e trabalhos, para que as escolas que atendem essas crianças 
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estejam adaptadas às suas necessidades e, quando preciso, sejam modificadas 

para receber esses cidadãos. 

Os feitos mais importantes que podemos notar nesta área são:  

 Um desenho curricular adequado às necessidades de cada criança, 

respeitando assim as necessidades e capacidades individuais. 

 A introdução de equipamentos tecnológicos desenvolvidos em Cuba para 

atender às necessidades dessa parcela da população educacional. 

 Uma concepção de diagnóstico pautada por uma equipe multidisciplinar, 

centrada em centros comunitários. 

A educação especial em Cuba difere da nossa realidade no Brasil, pois aqui 

temos a inclusão obrigatória na escola regular. Em Cuba ainda existem escolas 

especiais, ficando a critério dos pais onde a criança irá realizar os seus estudos, se 

será na escola regular ou na especial, com ênfase na sua necessidade. Conforme 

as nossas observações, a grande maioria das crianças com necessidades especiais 

se inclina a estudar em escolas onde há especialistas com formação para a sua 

deficiência. 

Tendo feito este pequeno recorte sobre as modalidades educacionais 

cubanas, destacamos que a missão da educação cubana é administrar um conjunto 

de organismos, organizações e instituições dentro da sociedade com a visão da 

formação integral-comunista atual e científica, contribuindo para a formação da 

personalidade escolar que é fomentada desde os primeiros anos, por meio da 

interiorização dos conhecimentos e orientações dos valores que se refletem 

gradualmente em seus sentimentos e comportamentos, de acordo com os valores 

concebidos desde a Revolução, a fim de formar um cidadão reflexivo, crítico e 

independente, com qualidades essenciais para o convívio social, como 

responsabilidade, patriotismo, honradez, solidariedade e voltado ao trabalho.  

Estrutura organizacional das escolas cubanas  

A escola primária é constituída de seis anos, e a maioria desses é integrada 

ao ano da pré-escola, em que as instituições são organizadas da seguinte maneira: 

 O primeiro ciclo é composto de 1º ao 4º ano. 
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 Nos 1º e 2º anos se desenvolvem as mesmas disciplinas. 

 Nos 3º e 4º anos mantém-se o mesmo desenvolvimento dos anos anteriores. 

 No segundo ciclo, que é composto pelos 5º e 6º anos, iniciam-se as novas 

disciplinas para o pleno desenvolvimento dos alunos. 

 Em zonas rurais ou montanhosas as escolas são multisseriadas. 

 

Quadro 3. Organograma Brasil-Cuba 

Cuba       Brasil 

Diretor Diretor 

Subdiretor Assistente de direção 

Secretário escolar Secretário escolar 

Chefe de ciclos Coordenadores 

Professores Professores 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Primária: Está destinada a proporcionar aos alunos uma sólida educação 

básica de leitura, escrita e aritmética, abarcando do 1º ao 6º ano. Compreende as 

idades de 6 a 11 anos e seu cumprimento é obrigatório. 

Educação secundária básica: Esse nível também é obrigatório. É a 

continuação dos programas básicos da educação primária e abarca os 7º, 8º e 9º 

anos, compreendendo as idades de 12 a 14 anos. Essa modalidade ocorre tanto nas 

áreas urbanas como nas rurais, sendo esta última no modo internato. 

Educação pré-universitária: Compreende do 10º ao 12º ano. É quando os 

jovens aperfeiçoam os seus conhecimentos, enriquecendo as suas capacidades e 

desenvolvendo as suas habilidades gerais para continuar os estudos universitários 

ou técnicos vinculados ao trabalho. 

Existem em todas as províncias do país instituições de características 

especiais como os institutos pré-universitários vocacionais de ciências exatas, onde 

os que ingressam, mediante um processo seletivo, podem aprofundar seus estudos 

em ciências; também há os institutos pré-universitários vocacionais pedagógicos de 

ciências pedagógicas, que favorecem o estudo do magistério, assim como as 

escolas de iniciação esportiva. 
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Educação técnica e profissional: Destinada principalmente a que os 

estudantes adquiram as diretrizes, conhecimentos práticos e a compreensão 

necessária para que possam exercer um ofício.  

É onde se prepara a força de trabalho qualificado de nível médio e obreiro 

que o país requer por meio de cursos transmitidos em centros politécnicos. Existe 

uma variedade de cursos e especialidades, com duração de dois a quatro anos, 

dependendo de que ano se efetive esse ingresso, pois o mesmo pode ocorrer 

simultaneamente ao cursar os 9º e 12º anos. Os cursos técnicos, além de ascender 

ao mercado de trabalho, podem proporcionar o ingresso na educação superior em 

carreiras afins ao curso realizado na educação técnica. 

Educação de adultos: Compreende os cursos de educação de obreiro 

campesino (EOC) 6º grado, secundária obreiro campesina (SOC) 9º grado e 

faculdade obreiro campesino (FOC) 12º grado, assim como os centros de idiomas. 

Educação Especial: Centros que têm como objetivo garantir a preparação de 

pessoas com deficiências físicas, mentais e transtornos de conduta para que se 

incorporem à sociedade e não fiquem marginalizadas socialmente. 

Educação Superior: Condiz com uma preparação suficiente para ingressar 

nos programas de investigação avançada nas profissões que exigem altas 

qualificações. 

Tabela 1. Número de matriculados nos sistemas educacionais de Cuba (2016)  

Círculos infantis 135.851 

Escola primária 685.139 

Semi-internos 336.783 

Urbana 530.546 

Rural 149.717 

Centro Nacional de alto rendimento 

(referentes à educação infantil e 

primária) 

40 

Secundária básica 369.595 

Urbana 331.012 

Rural 28.495 
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Centro Nacional de alto rendimento 

(referente à educação secundária) 

96 

Pré-universitário 146.748 

Urbana 114.669 

Rural 16.572 

Centro Nacional de alto rendimento 

(referente à educação pré-universitária) 

221 

Técnica profissional 194.665 

Técnico médio 125.277 

Obreiro qualificado 69.388 

Formação de pessoal pedagógico 21.012 

Educação de jovens e adultos 117.485 

Educação Especial 35.607 

Fonte: Elaborada pela autora com base nas informações do anuário de Cuba de 2016. 

 

 A organização da educação cubana funciona em período integral, sendo 

reservado o período matutino às disciplinas e o vespertino à dedicação dos 

professores a tarefas cotidianas como planejamento, estudo de formação 

continuada, organização de espaços, entre outras atividades. Para os discentes o 

período vespertino é dedicado a trabalhos manuais, ao descanso e parte dele aos 

programas educativos produzidos pela televisão cubana, desenvolvidos como parte 

curricular para a formação dos educandos. 

A formação dos professores cubanos é organizada por meio de uma escola 

para educadores que seria similar ao nosso antigo magistério. É formada por um 

grupo de alunos que estão organizados para receber um determinado nível de 

educação, ministrado por um ou vários professores, comandados por um diretor. No 

caso da educação superior, as instituições dedicadas à formação de especialistas 

nesse nível são Universidades, Institutos Superiores Pedagógicos, Ciências 

Médicas, Centros Universitários, Faculdades Independentes de Ciências Médicas e 

Filiadas Pedagógicas. 

No processo da formação superior cubana o conceito de formação integral, 

em termos de paradigma, é definido da seguinte maneira: a formação integral dos 
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estudantes universitários deve resultar em graduados com um sólido 

desenvolvimento político a partir dos fundamentos da ideologia da Revolução 

Cubana; egressos dotados de uma ampla cultura científica, ética, legal, humanista, 

econômica e ambiental; empenhados e preparados para defender a pátria socialista 

e as causas justas da humanidade com seus próprios argumentos e competentes 

para o desempenho profissional e o exercício de uma cidadania.  

Os alunos que querem exercer a docência passam primeiramente por essa 

modalidade, similar ao nosso magistério, e seguem obrigatoriamente para a 

licenciatura nas universidades. Nesse período, eles já iniciam a sua carreira em sala 

de aula como auxiliares de classe, pois assim aliam a teoria à prática docente. 

Também há centros universitários municipais, unidades que desenvolvem os 

processos de formação em territórios mais distantes dos centros universitários. Seu 

principal objetivo é o desenvolvimento dos programas de universalização da 

educação superior. 

A atuação dos profissionais que se dedicam à educação, seja na formação 

dos educandos, seja na dos educadores, ocorre de maneira integral, exclusiva e 

presencial ou em ensino a distância devido às dificuldades de logística para alcançar 

as províncias mais distantes. 

Atualmente o número de professores da educação primária cubana é de 

82.393, todos com nível superior. Desses, 62.379 são especialistas com pós-

graduação, mestrados ou doutorados. Em todos os níveis educacionais, os 

professores possuem nível superior como especialistas, sendo a média de 80% em 

todos os níveis de pós-graduados com mestrado ou doutorado. 

Na cidade de São Paulo, conforme dados da Secretaria Municipal de 

Educação, temos 31.430 docentes, sendo que a metade destes (15.715) possui 

nível de especialista, mestre ou doutor.  

Mas há uma dicotomia nesses dados, pois em Cuba existe uma política de 

incentivo aos estudos. Além de todo o estudo ser gratuito, o desenvolvimento 

profissional também é favorecido por meio de afastamento por certo período da sala 

de aula, sem prejuízo financeiro, para que o docente possa se dedicar à conclusão 

do mestrado ou doutorado. Isso já não ocorre mais na cidade de São Paulo — 
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existia uma política de afastamento por até dois anos, mas com prejuízos 

financeiros, e essa licença não era necessariamente para estudos. 

A disposição dos cargos dentro da estrutura da escola primária organiza-se 

da seguinte maneira: diretores, subdiretores, chefes de ciclos, secretários e 

professores. Esses cargos são todos alcançados por meio de um quadro eletivo por 

tempo de carreira e destaque dentro de cada estágio; o mesmo ocorre para alcançar 

cargos em instâncias superiores, como o ministério.  

Os diretores são responsáveis pela parte administrativa e também pela 

função pedagógica, tendo o auxílio dos subdiretores e chefes de ciclos para 

exercerem essas funções.   

As informações advindas do Ministério de Educação são passadas aos 

diretores; esses, por sua vez, as retransmitem aos subdiretores e aos chefes de 

ciclos. O cargo de chefe de ciclo equivale ao de coordenador no Brasil. Uma das 

diferenças é que o chefe de ciclo, além de ser responsável por formações e a 

transmissão de qualquer política, também tem que ministrar uma disciplina. As 

escolas contam com mais de um chefe de ciclo, dependendo da quantidade de salas 

de aula. 

Existe a preocupação com a reposição dessas funções desde a formação nas 

universidades e nas escolas do magistério. Para tanto, o país trabalha com a política 

de um quadro de reserva por província, em que o pessoal é preparado para a 

reposição de um quadro de reserva a qualquer momento. Essa prática funciona da 

seguinte maneira: o estágio ocorre na sala de aula com a supervisão de um maestro 

mais experiente; o “aspirante” já vai ministrando as aulas sob a supervisão deste 

docente, que poderá a qualquer momento ser promovido à função de chefe de ciclo; 

então, esse aspirante assumirá a turma e assim sucessivamente.  

Há também a preocupação com os insumos. Materiais didáticos, bem como 

uniformes escolares, são subsidiados pelo governo e vendidos à população a um 

valor simbólico. Livros didáticos de todas as disciplinas, assim como os cadernos de 

apoio, podem ser baixados via downloads27 pela internet. No site do governo 

                                            
27

 A internet não é de fácil acesso em Cuba. É um serviço ainda muito caro e fora da realidade da 
maioria dos cubanos. Sendo assim, não tem a qualidade que conhecemos no Brasil. 
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também se encontram diversos artigos e orientações aos responsáveis sobre a 

conduta educativa com seus filhos. Essas práticas incluem o local onde as crianças 

devem realizar as tarefas, bem como como os pais devem proceder para auxiliar as 

crianças. 

 

 

Figura 16. Aula de matemática em uma escola primária em Havana 

 

Fonte: Acervo da autora. 

Figura 17. Sala de aula de uma escola primária (2018) 
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Fonte: Acervo da autora. 

 

 

 

 

Figura 18. Sala de aula da educação primária (2018) 

 

Fonte: Acervo da autora. 
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Figura 19. Quadra da aula de educação física 

 

Fonte: Acervo da autora. 

 

 

 

Figura 20. Escola de jovens e adultos (EJA) 

 

Fonte: Acervo da autora. 
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Figura 21. Painel da escola de jovens e adultos 

 

Fonte: Acervo da autora. 

 

Figura 22. Painel realizado pelos alunos da EJA 

 

Fonte: Acervo da autora. 

Figura 23. Escola de artes de Havana 
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Fonte: Acervo da autora. 

 

 

 

 

 

Figura 24. Escola de Belas Artes em Havana, ao lado do Centro Universitário 

 



83 
 

Fonte: Acervo da autora. 

Figura 25. Sala de aula na escola especial Dora Alonso, especializada em autismo 

 

Fonte: Acervo da autora. 

 

 

Figura 26. Instalações da escola Dora Alonso (2018) 
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Fonte: Acervo da autora. 

Figura 27. Salas para educação física da escola Dora Alonso  

Fonte: Acervo da autora. 

Figura 28. Observação das atividades na escola Dora Alonso 
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Fonte: Acervo da autora. 

Figura 29. Escola na zona rural de Havana, a última inaugurada por Fidel Castro, que deu a ela o 

nome da esposa 

 

Fonte: Acervo da autora. 

 

 

Figura 30. Apresentação da escola rural primária  
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Fonte: Acervo da autora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31. Registro de uma aula de informática (2019) 
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Fonte: Acervo da autora. 

 

2.4 ATUALIDADES CUBANAS  

 

No atual momento, Cuba passa por algumas alterações que começaram a ser 

implementadas a partir de 2011, englobando a integridade do programa societário 

cubano, e caminham em conjunto com os variados contextos históricos, pensados 

sob as esferas educacionais, políticas e sociais, no entendimento das bases da 

sociedade cubana.  

Entretanto, toda argumentação sobre os caminhos de Cuba tem as suas 

bases elencadas na concepção dos dilemas e das preocupações existentes nas 

diversas etapas das batalhas contra o colonialismo e o neocolonialismo, com os 

seus fundamentos pedagógicos e históricos. Pretendendo a adequação do Sistema 

Nacional de Educação ao programa nomeado como Plano Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social, essas trocas não estão centradas apenas nas 
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hierarquias econômicas, mas também nas infraestruturas políticas e ideológicas, 

com suas conflitivas, não regulares, marcadas por avanços e retrocessos. 

Essas transformações vão ao encontro do desenvolvimento social e humano, 

mas baseando-se nas estruturas da totalidade e gratuidade dos serviços sociais da 

educação e saúde para todos. 

Assim sendo, as transições que ocorrem na esfera macro são pautadas pela 

reorganização no setor estatal e pelo incentivo ao emprego em outros setores, com 

o avanço de variadas práticas, designadas como cuentapropismo28 ou autoemprego, 

ainda que subjugado às normas do Estado.  

Para tanto, no atual momento da sociedade cubana, foram aprovadas 

algumas diretrizes que se encontram nos Lineamentos de la Politica Economica y 

Social del Partido y de la Revolución, aprovadas no 6º e no 7º Congressos do 

Partido Comunista de Cuba, visando os anos de 2011 a 2015 e de 2016 a 2030, 

respectivamente. 

Os objetivos assumidos foram, resumidamente: 

 Entender, no contexto atual, como o processo educativo repercute na 

assimilação e nos ajustamentos das alterações implementadas em Cuba. 

 Debater as possíveis maneiras de superação das contradições emergidas no 

avanço societário, na perspectiva do socialismo que se constrói em Cuba. 

 Ponderar as influências do ideário nacional, arraigado no século XIX e na 

primeira metade do século XX, na prática educacional cubana, enquanto 

transcurso inerente às revoluções desencadeadas na Ilha. 

O modelo educacional na Ilha é universal e gratuito, não podendo ser 

compreendido sem ligações com a trama histórica de Cuba. A conveniência de 

construir um referencial fez da educação e da Revolução, estabelecida em 1953, 

movimentos inclusivos em uma dialética que compreende, simultaneamente, as 

convicções vindas do alto, por conta de alianças firmadas nos primeiros meses após 

                                            
28

 Fenômeno em que os cidadãos cubanos abandonam seus empregos formais no governo em busca 
de outros exercícios profissionais, mesmo que não ligados a sua formação inicial, mas que podem 
acarretar um ganho mais elevado. Normalmente esses serviços estão ligados à área turística. 
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o triunfo do movimento guerrilheiro, e sua face precursora, na pressão vinda de 

baixo, pela apropriação do povo no movimento revolucionário. 

No começo do século XXI ocorreram trocas importantes, mais centradas no setor 

econômico e organizacional da sociedade, chamadas de Proceso de Actualización 

del Modelo Econômico. Essas mudanças ocorreram entre 1997 e 2009, quando 

alterações nos preços de produtos exportados e importados resultaram em um 

déficit para Cuba de 10 bilhões e 900 milhões de dólares em relação aos níveis de 

1997. No mesmo período, Cuba experimentou um endurecimento do bloqueio 

econômico29, comercial e financeiro que já alcançou mais de metade de um século. 

Esse bloqueio é imposto pelos Estados Unidos à ilha caribenha. Nessa fase foi 

necessária, para a garantia da Revolução, a admissão de novos rumos. “Diversos 

fatores, tanto externos como internos, evidenciaram as limitações da economia para 

seguir adiante e levar a via de fato às transformações sociais, que demandam a 

sociedade cubana atual” (ECHEVARRÍA LEÓN, 2015, p. 115). 

Nesse cenário aconteceram as deliberações mais intensas desde a implantação 

do regime: os Lineamentos de la Política Económica y Social del Partido y de la 

Revolución, que serviriam de base política em Cuba a partir de 2011. 

A posição do povo cubano diante dos Lineamentos considerava que a única 

transformação é a do socialismo, iniciada em 1959 e ainda não concluída. Sendo 

assim, documentos oficiais utilizam o termo de atualização para denominar o 

conjunto de alterações econômicas que se pretende colocar em prática. Pressupõe-

se, dessa forma, a consideração de momentos de continuidade e rupturas. 

Esses fatores causaram uma grande pressão em Cuba e, conforme publicações 

sob o título de Conceptiualización del modelo económico y social cubano de 

desarrolho socialista (2017), fizeram com que seus governantes anunciassem 

algumas mudanças: 

 Reorganização das funções hierárquicas do Estado e do governo, bem como 

o fortalecimento das instituições. 

 Extensão nos pagamentos da dívida externa.  

                                            
29

 Consiste em uma interdição de caráter econômico, financeiro e comercial imposta pelos Estados 
Unidos ao governo cubano de 1962, porém esse embargo não impede completamente as relações 
entre os dois países. 
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 Prioridade no desenvolvimento das exportações e alterações no setor de 

importação, bem como a criação de programas que permitam o uso de divisas 

em moedas fortes de maneira descentralizada. 

 Destaque ao plano econômico, que deve ser pautado de acordo com as 

disponibilidades do país. 

 Desenvolvimento de práticas para o consumo racional de energia e a 

organização dos transportes de carga. 

 A fim de alavancar o desenvolvimento do país, foi instituído um importante 

grupo industrial de investimentos estratégicos. 

 Também visando o aceleramento do desenvolvimento da Ilha, foram iniciados 

experimentos de troca de serviços como restaurantes, transportes, obreiros, 

táxis, entre outros, por trabalhadores por conta própria; antes, esses serviços 

eram todos monopolizados pelo governo. 

No início desta década, quando os Lineamentos foram disseminados para o 6º 

Congresso do partido, o setor de compra e vendas de imóveis tornou-se mais 

acessível ao povo cubano, o que causou grande mudança na sociedade 

contemporânea. 

Essa transformação causou um deslocamento dos cidadãos dentro das cidades, 

pois antes dessa medida no setor imobiliário, as crianças frequentavam a mesma 

unidade escolar por toda a vida, o que tornava o vínculo entre docente e discente 

muito mais forte — este professor fazia parte da formação contínua da criança. 

Junto a essas alterações realizadas pelo governo cubano, também houve, nessa 

época, uma aproximação do governo norte-americano na presença do presidente 

Barack Obama, que providenciou medidas facilitadoras para que ocorressem envios 

de remessas financeiras a Cuba, bem como a facilitação das viagens por parte dos 

americanos por razões acadêmicas, religiosas ou culturais. Nesse período também 

foram facilitadas as visitas aos familiares residentes no país. 

Os novos Lineamentos aprovados pelo Partido Comunista no 7º Congresso 

referente ao período de 2016 a 2021 deliberam sobre o comprometimento de Cuba 

para um avanço nos serviços de internet, mas ressalvam que isso só ocorrerá 

conforme as possibilidades econômicas do país. 
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De acordo com Echevarría León (2015, p. 116): 

Ainda que essas transformações estejam se aplicando e seus efeitos 
principais se evidenciem apenas em longo prazo, elas encontraram os 
cubanos em diferentes situações, portanto é de se esperar também que os 
impactos sejam diferenciados. A população economicamente ativa de Cuba 
tem se caracterizado na primeira década do século XXI por um aumento de 
pessoas empregadas e a diminuição de desocupados, processo no qual 
têm participação ativa as mulheres. 

O sistema de ensino cubano neste ano (2020) passa pelo seu III 

Aperfeiçoamento, que se iniciou em 2014 e que deverá ser concluído em 2030. O 

Partido Comunista aprovou as normas da Política Econômica e Social do Partido e 

da Revolução, em que se buscam a continuidade e a melhoria na educação cubana, 

aumentando o rigor no processo educacional e na formação contínua. Dentre essas 

normativas encontra-se a revisão dos programas e cursos superiores a fim de 

conseguir atender às mudanças da sociedade contemporânea. 

No contexto atual de Cuba, os planos demandam o aperfeiçoamento 

curricular com a formação dos professores, bem como a interligação com as 

demandas atuais. 

Essa renovação objetiva fortalecer o melhoramento contínuo da qualidade e a 

permanência de formação integral dos profissionais da educação, a fim de que 

possam dar solução aos problemas frequentes das práticas no cotidiano das escolas 

e círculos infantis. A formação do profissional da educação, inovador e criativo, 

possuidor de uma personalidade integral, de uma cultura científica e pedagógica, 

comprometido com seu próprio desenvolvimento e o do seu contexto social, é o 

objetivo das carreiras pedagógicas fomentadoras de uma cultura de qualidade na 

comunidade universitária (COLECTIVO DE AUTORES, 2019, p. 1). 

Para que o país avance, a formação dos professores é tida como um marco 

importante para o desenvolvimento da sociedade socialista. 

            As trocas estão pautadas em três grupos: 

1. gerais do sistema de educação; 

2. nos modelos de trabalho nas instituições e modalidades educativas; 

3. curriculares. 
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  A qualidade na educação é uma preocupação iminente no país e possui lugar 

de destaque em organismos internacionais, como na Unesco, que reconhecem as 

conquistas cubanas. Mesmo que ainda vivendo em crise econômica, Cuba mostra 

um impacto significativo no sistema educacional. 

Conforme o Ministério de Educação Primária de Cuba, o Plano de Estudos 

que vem sendo implementado no país é denominado Plano E, em sequência aos 

demais, pois em Cuba os planos são nomeados por ordem alfabética. 

Para compreender as mudanças ocorridas nos planos, explanaremos os 

principais tópicos desde a criação destes. 

Quadro 4. Informações sobre as Diretrizes  

 Plano A Plano B Plano C Plano D 

Período 1978-1979 1982-1983 1992-1993 2010-2011 

Objetivo Elevar o nível 

dos egressos. 

Aperfeiçoar a 

formação dos futuros 

profissionais. 

Formação de um 

profissional com 

perfil amplo. 

Elevar o nível 

cultural dos 

egressos. 

Características Plano de 

estudos por 

disciplinas. 

Papel protagonista do 

docente. 

Propor um perfil 

mais amplo aos 

egressos, em que 

o docente se 

prepara para 

ensinar as 

disciplinas nos 

anos da 

educação 

primária. 

A integração dos 

componentes 

acadêmicos com 

o laboral e o 

investigativo. 

O protagonismo 

do estudante. 

Maior 

sistematização 

dos conteúdos, 

porque se 

Plano de 

estudo 

organizado por 

disciplinas. 
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organizam os 

planos de ensino 

pelas disciplinas. 

Pontos 

trabalhados nos 

planos de estudo  

Limitação entre 

a interação da 

teoria e da 

prática. 

Alto nível de 

centralização. 

Concebeu-se 

uma formação 

de nível muito 

baixo com um 

perfil estreito. 

 

Pouca preparação 

para enfrentar 

atividades 

investigativas. 

Pouca atenção ao 

desenvolvimento de 

capacidades e 

habilidades 

pedagógicas dos 

estudantes. 

Centralidade do 

protagonismo no 

professor. 

Excessiva carga de 

informações científicas 

nas disciplinas com 

enfoque acadêmico. 

 

Adequações nos 

cursos escolares 

de 2001-2002, 

2002-2003, 2006-

2007 e 2009-

2010. 

Concepção de 

um perfil 

profissional 

mais amplo. 

Fortalecimento 

do vínculo 

laboral, 

acadêmico e 

investigativo. 

Estratégias 

curriculares. 

Centralização 

e 

descentralizaç

ão. 

Racionalidade. 

 

  

Atualmente Cuba vive o Plano E, que se iniciou em 2014 e terá o seu término 

em 2030. Neste plano está sendo trabalhada a concepção de um perfil profissional 

mais amplo, a autogestão do conhecimento, o fortalecimento do vínculo laboral, 

acadêmico e investigativo, a descentralização e estratégias curriculares. 

 Este plano está em busca de novos métodos, que centrem a atenção na 

autoaprendizagem. As disciplinas devem evidenciar um maior nível de 

essencialidade, focando a atenção nos conteúdos que realmente são fundamentais 

para a carreira.  

 Será introduzido um conceito de currículo base na formação dos docentes e 

este será norteado por meio da Comissão Nacional da Carreira (CNC) e pelo 

Conselho de Educação Superior (CES). 

As premissas básicas desse documento asseguram o processo de formação 

contínua de profissionais cubanos. Esse processo engloba três etapas: 
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1. Cursos de graduação que possibilitem um aprofundamento profissional. 

2. Preparação para o trabalho, centrada nas entidades laborais com a meta de 

continuar a desenvolver o que foi iniciado na graduação. 

3. Pós-graduação voltada ao desenvolvimento de habilidades profissionais e 

capacidades, avançando no campo da pesquisa e inovação, bem como o 

fortalecimento cultural. 

Para que tudo isso ocorra de maneira real e não apenas no desenho da política, 

considera-se a formação continuada como fator primordial a fim de conseguir que os 

estudantes e profissionais assumam papel de protagonistas nesse processo. 
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CAPÍTULO 3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

 

“A pesquisa é talvez a arte de criar dificuldades fecundas 
e de criá-las para os outros; nos lugares onde havia 
coisas simples, faz-se aparecer problemas.”  

Pierre Bourdieu 

 

Para a realização desta pesquisa, começamos o processo por meio da 

seleção de artigos que possuem relevância para a elaboração do trabalho, 

realizando uma investigação de referências acerca da implementação de políticas 

públicas nas bases SciELO, Educa e portal de teses da Capes, em novembro de 

2018, utilizando as palavras-chave “implementação de políticas públicas”; “políticas 

educacionais”; “educação cubana”; “sistema educacional em Cuba”. Ademais, 

utilizamos também outras indicadas pela orientadora e algumas apresentadas pelas 

disciplinas cursadas no decorrer do mestrado. 

Em outubro de 2017 visitamos instituições de ensino cubanas, em diversos 

níveis, iniciando este estudo com base na nossa curiosidade sobre as 

particularidades da educação cubana. Partimos desse ponto em busca de elementos 

que iluminassem os nossos questionamentos. Após esse primeiro contato, 

regressamos a Cuba em 2018 para o Congresso Universidad 2018, que ocorreu em 

fevereiro, onde pudemos confirmar os nossos anseios em estudar a educação 

cubana. Visitamos novamente o país outras vezes para conhecer um pouco mais da 

cultura que havíamos elencado para a pesquisa. Aproveitamos a oportunidade e 

participamos do Congresso Pedagogia 2019, onde realizamos a apresentação do 

projeto de pesquisa. Também participamos de minicursos que foram de grande valia 

na construção deste trabalho, bem como conseguimos, por meio desse evento, 

alguns contatos que foram fundamentais para a realização desta pesquisa. Em 

junho do mesmo ano, retornamos a Havana para realizar a coleta de dados. 

Após as primeiras visitas ao país, as leituras e os estudos no Brasil, as 

questões norteadoras foram aflorando em nosso trabalho e assim fomos montando a 

nossa base da pesquisa.  
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Neste trabalho optamos pela pesquisa qualitativa, como descreve 

Goldenberg: 

[...] Na pesquisa qualitativa a preocupação do pesquisador não é com a 
representatividade numérica do grupo pesquisado, mas com o 
aprofundamento da compreensão de um grupo social, de uma organização, 
de uma instituição, de uma trajetória etc. (GOLDENBERG, 2004, p. 14). 

Referindo-se à abordagem da pesquisa qualitativa, Guerra explica: 

Na abordagem qualitativa, a cientista objetiva aprofundar-se na 
compreensão dos fenômenos que estuda — ações dos indivíduos, grupos 
ou organizações em seu ambiente ou contexto social — interpretando-os 
segundo a perspectiva dos próprios sujeitos que participam da situação, 
sem se preocupar com representatividade numérica, generalizações 
estatísticas e relações lineares de causa e efeito (GUERRA, 2014, p. 11). 

Esta pesquisa parte do embasamento trazido pela literatura, em que se 

mostrou como é relevante o processo de implementação de políticas públicas, e 

como é um processo complexo, no qual diversos fatores exercem influência e por 

vezes podem causar transformações na política. É um processo passível de sofrer 

alterações de aspectos individuais, ou, por vezes, institucionais por parte dos 

agentes implementadores da política. 

Inicialmente queríamos realizar a pesquisa por meio de entrevistas, mas 

tivemos dificuldades de tempo e com o idioma, por isso elaboramos um questionário, 

que foi respondido por 27 professores, considerados agentes implementadores da 

política de alfabetização cubana. Grande parte desses professores tem vasta 

experiência acadêmica, o que foi importante para a pesquisa, visto que eles 

acompanharam as mudanças educacionais ocorridas no país. O alto nível de 

formação deles contribuiu para a compreensão da educação cubana. 

Em Havana, tivemos algumas dificuldades também com o questionário, pois 

ao buscar fazer cópias, descobrimos como esses recursos básicos de papelaria são 

escassos na Ilha. Os cubanos têm muita resistência a tirar várias cópias e tentam 

argumentar sobre o uso racional do papel, visto que eles têm pouco. 

Os questionários foram aplicados em grupos de professores e continham 

perguntas abertas e fechadas, algumas de múltipla escolha. Esse procedimento foi 

realizado no mês de junho de 2019, durante encontros de formação de professores, 

na cidade de Havana, no período que antecede as férias escolares de verão no país. 
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Neste trabalho não entrevistamos pessoas do alto escalão do Ministério de 

Educação cubano, por toda a dificuldade encontrada no país, e nos limitamos a 

tentar compreender, do ponto de vista dos professores da educação primária, como 

ocorre o processo de implementação no “chão da escola”. Sendo assim, nosso 

trabalho será limitado a compreender a visão dos professores sobre a 

implementação da política de alfabetização no país. 

Ressaltamos aqui que tentamos entrevistar pessoas do alto escalão, mas 

sem sucesso, pois os nossos e-mails foram completamente ignorados pelo 

Ministério de Educação de Cuba. 

Durante o momento de aplicação dos questionários, em um primeiro encontro 

com 17 professores que estavam aguardando para receber orientações de formação 

continuada em uma escola no centro de Havana, explicamos a finalidade da 

pesquisa a todos os envolvidos. Antes, fomos levados a uma antessala onde 

tivemos que explicar todo o processo da pesquisa e a finalidade desta. Essa 

explicação ocorreu para professores da Universidade de Ciências Pedagógicas José 

Varona e dirigentes desse espaço, onde se daria a formação dos docentes. 

Somente após essa conversa fomos autorizados a falar com os professores e a 

passarmos os questionários para eles preencherem. Entregamos 17 questionários, 

mas uma professora, no momento da devolutiva, omitiu o documento no meio dos 

seus pertences. Pensamos ser mais prudente não solicitar ou questionar a razão 

desse comportamento. Devido a essa atitude, achamos prudente realizar uma nova 

explanação sobre o que estávamos estudando e quanto essas questões eram 

importantes para o andamento da pesquisa, pois pensamos que assim os docentes 

iriam se sentir mais seguros. 

Os demais questionários foram aplicados na escola José Martí, um espaço 

muito procurado por turistas, pois é uma escola centralizada em Havana, recém- 

reformada e que tem um valor histórico muito grande, por ter tido José Martí como 

aluno. Nessa escola, os questionários foram respondidos no contraturno, pois, como 

já relatado, no contexto histórico o período escolar em Cuba é integral, sendo o 

matutino com as crianças e o vespertino dedicado à realização do planejamento das 

aulas, estudos, orientações e outras tarefas do cotidiano dos docentes. 
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De forma geral, os participantes foram receptivos e mostraram-se 

empolgados em poder colaborar para a pesquisa. Acreditamos que seja pela 

empatia dos cubanos em relação ao Brasil. 

Nesta fase da pesquisa em Cuba, fizemos uso do diário de campo, que foi um 

valioso instrumento, pois por vezes foi a observação de gestos, olhares e atitudes 

que nos auxiliou a entender todo o contexto em que estávamos inseridos naquele 

momento. 

Da mesma forma, foi por meio das anotações do diário de campo que tivemos 

auxílio na tradução dos questionários após o regresso ao Brasil, visto que as 

palavras expressas nas respostas em alguns casos são usuais apenas em Havana, 

e não as encontramos em dicionários. Os registros nos auxiliaram na 

contextualização dessa pesquisa. 

Ressaltamos aqui que para avaliar os dados, fizemos uso da análise de 

conteúdo sob inspiração de Bardin (1977) e de Breches et al. (2018), que 

elaboraram uma proposta de construção de categorias a priori com base em 

literatura sobre temática tratada.  

  Para Bardin (1977), a análise de conteúdos compreende três fases básicas: 

pré-análise, exploração de materiais e tratamento de dados. Nessas fases, 

trataremos de organizar o material a ser analisado com intenção de torná-lo 

funcional, ou seja, é o momento em que sistematizamos as informações obtidas por 

meio da coleta de dados para iniciar as leituras, quando teremos contato com os 

dados coletados para, assim, realizar a interpretação dos dados. 

A análise de conteúdo, para Bardin (1977), é uma técnica para identificar “a 

presença ou ausência de uma dada característica de conteúdo ou de um 

conjunto de características num determinado fragmento de mensagem” 

(BARDIN, 1977, p. 21), sem necessariamente encerrar-se numa métrica de 

frequências, mas pode, com a contribuição de diversos saberes, alcançar o 

entendimento de elementos significativos da comunicação. Para Bardin (1977), a 

categorização possui duas etapas. A primeira refere-se ao isolamento dos 

elementos da comunicação — desmembramento do discurso em unidades de 
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sentido, e a segunda trata-se da classificação dos elementos em grupos a partir de 

certa organização das mensagens. 

Essa fase de exploração de material é fundamental, pois por meio desta 

podemos realizar as interpretações e inferências. Esta é uma fase muito trabalhosa, 

mas importantíssima para a pesquisa. 

Selecionar o material implica isolamento dos elementos para mais adiante 

agrupá-los em categorias que previamente selecionamos para esta pesquisa. 

A classificação dos conteúdos foi empregada no processo para estabelecer 

uma normatização, segundo as categorias prévias estabelecidas. Classificar é o 

mesmo que agrupar os elementos, ideias ou expressões em torno de um mesmo 

conceito que seja capaz de oferecer uma compreensão, um mesmo significado. 

Breches et al. (2018) afirmam que a definição de categorias apriorísticas 

exige dois momentos diferentes, sendo o primeiro para a seleção de referências 

convenientes à pesquisa e um segundo momento em que nos debruçamos sobre o 

referencial bibliográfico e buscamos nesses textos elementos que sejam importantes 

para a temática da nossa pesquisa. 

As questões foram analisadas com base nos apontamentos acima 

mencionados, após as leituras e a classificação das mensagens. Seguindo as 

categorias preestabelecidas, realizamos as análises dos conteúdos rastreando 

aproximações e distanciamentos em relação às categorias, com a finalidade de 

delinear o panorama de implementação das políticas públicas educacionais na fase 

da educação primária. Todavia, o processo de coleta de dados foi um ato de 

comunicação e interação que ocorre em meio a interesses. Em vista disso, pode nos 

levar a descrições enviesadas e irreais, motivo pelo qual se faz uso da estratégia de 

análise por cruzamento de informações, conforme orientação de Ludke e André 

(1986), aspirando reduzir essas variações. De acordo com essa estratégia, cria-se a 

checagem de um dado obtido por meio de informantes divergentes, em situações 

e/ou momentos variados. 

Antecedendo a narração dos procedimentos metodológicos acima apontados, 

é importante apresentar as ideias principais apreendidas nas referências que a 

literatura nos ofereceu e que serviram de base para chegar às categorias prévias. 



100 
 

 Discricionariedade dos agentes implementadores. 

 Adesão dos agentes implementadores aos objetivos e metodologias de 

operação dos programas. 

 Condições de implementação: fatores favoráveis e desfavoráveis. 

Dentre essas categorias, elencamos a discricionariedade, a adesão, 

condicionalidades, resistências aos métodos e regras aos programas. Para tanto, 

criamos um roteiro pré-estruturado conforme descrito abaixo: 

Quadro 5. Questionário aplicado aos professores cubanos — perguntas e quantidade de 

respostas (em %) 

1) Como elegeu a função que 

exerce hoje? 

100% 

2) Já exerceu outra profissão 

anteriormente? Por quê? 

100% 

3) Por que escolheu ser professor? 100% 

4) Poderia fazer um relato sobre 

suas experiências profissionais na 

educação? 

100% 

5) Poderia descrever brevemente a 

estrutura do Sistema de 

Educação Primária? 

100% 

6) Para você, quais são as fortalezas 

da educação cubana? 

99% 

7) Quais são as dificuldades da 

educação cubana? 

77,7% 

8) Por que essas dificuldades ainda 

não foram superadas, em sua 

opinião, para garantir as ações 

das políticas educativas? 

77,7% 

9) Quais são as maiores dificuldades 

enfrentadas no dia a dia para 

garantir as ações previstas nas 

políticas educacionais? 

48,1% 
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10)  Você poderia citar exemplos? 29,6% 

11)  Você passou por algum tipo de 

curso de capacitação como 

docente? 

70,3% 

12)  Como se evidencia a presença 

dos lineamentos (diretrizes) na 

política educativa e de que 

maneira eles aparecem na sua 

escola? 

48,1% 

13)  Como evoluiu o processo de 

alfabetização na educação 

cubana desde a campanha em 

1961 até os dias atuais? 

55,5% 

14)  Com que frequência se reúnem 

os conselhos? 

70,3% 

15)  Como se organiza a estrutura 

para colocar em prática as 

políticas educacionais para a 

escola primária? 

74% 

16)  Poderia detalhar como se 

organizam os trabalhos 

internamente nas escolas? 

44,4% 

17)  Poderia descrever um pouco da 

equipe escolar e das 

responsabilidades em ações 

concretas dentro das escolas no 

seu dia a dia? 

51,8% 

18)  Quais estratégias, instrumentos, 

mecanismos, metodologias, em 

sua opinião, foram relevantes 

para envolver os agentes 

implementadores no programa de 

políticas educacionais? 

48,1% 
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19)  Como é a organização dos 

cargos na estrutura da escola 

primária e como os professores 

chegam a esses cargos? Quem 

os elege para assumir a função? 

66,6% 

20)  Os professores estão satisfeitos 

com as políticas educacionais? 

62,9% 

21)  Que sugestões você poderia dar 

para melhorar esse quadro?  

55,5% 

22)  Que trocas ocorreram em função 

das evoluções que os professores 

fazem nas políticas educacionais? 

O Ministério de Educação avalia o 

trabalho dos professores? O 

Ministério de Educação avalia o 

nível do conhecimento dos 

alunos? 

55,5% 

23)  Para a implementação das 

políticas, houve necessidade de 

realizar ajustes e adaptações no 

desenho do programa? Quais? 

Como foram feitas e por quem? 

59,2% 

24)  Há muitas trocas nos critérios de 

composição dos quadros diretivos 

do Ministério em longo prazo? Há 

rotação nesses quadros? Qual é 

a razão? 

62,9% 

25)  Você considera que possui os 

recursos humanos, materiais e 

financeiros suficientes para 

exercer as políticas educacionais? 

74% 

26)  Como é a sua percepção atual 

sobre o trabalho do Ministério de 

77,7% 
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Educação Primária? 

Fonte: Elaborado pela autora com base nas questões apresentadas aos professores cubanos (2019). 

 

Quadro 6. Condicionalidades 

Favoráveis Desfavoráveis 

Capacitações e formações continuadas. 
 

Quais as maiores dificuldades para a 

efetivação das ações das políticas no dia 

a dia? Cite exemplos. 

Os pontos positivos da educação 

cubana. 

O que poderia ser melhorado na opinião 

do docente? 

Os professores estão satisfeitos com as 

políticas educacionais? 

As dificuldades do cotidiano escolar  

 Você poderia citar algum exemplo? 

 O que poderia ser melhorado? 

Fonte: Elaborado pela autora com base nas questões apresentadas aos professores cubanos (2019). 

 

Quadro 7. Adesão  

Você considera que possui os recursos humanos, materiais, financeiros suficientes 

para a execução das políticas educacionais na educação primária? 

Como é atualmente a sua percepção sobre o trabalho do Ministério de Educação da 

Educação Primária? 

Fonte: Elaborado pela autora com base nas questões apresentadas aos professores cubanos (2019). 

 

Quadro 8. Discricionariedade 

Que trocas ocorrem em função das evoluções que os professores realizam nos 

lineamentos (diretrizes)? O Ministério de Educação avalia o trabalho dos 

professores e o nível do conhecimento dos alunos? 

Que estratégias, instrumentos, mecanismos, metodologias, em sua opinião, são 

mais relevantes para envolver os agentes implementadores no programa de 

políticas educacionais? 

Para a implementação das políticas houve necessidade de realizar ajustes e 
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adaptações no desenho do programa? Quais? Como foram feitas e por quem? 

Fonte: Elaborado pela autora com base nas questões apresentadas aos professores cubanos (2019). 

 

Com o intuito de melhor definir o profissional entrevistado, abordamos 

também temas como: formação dos pais; tempo de experiência profissional; 

exercício de outras funções; expectativas em relação à profissão e razões pelas 

quais escolheu a docência. 

 

3.1 NOTAS DE CAMPO 

 

Esta pesquisa teve a contribuição do olhar de observação da pesquisadora e 

acreditamos que seja importante esse registro. Para Martins (2004), é necessário em 

qualquer estudo/pesquisa que se relacione com outras pessoas, que o pesquisador 

seja aceito pelo grupo de pessoas que farão parte do trabalho, para que este possa 

ficar na posição ora de partícipe, ora de apenas um espectador. 

Por meio da observação, podem-se apreender acontecimentos e 

comportamentos dos pesquisados no momento em que os dados são produzidos, 

sem a interferência de pessoas ou documentos. Uma observação atenta dos 

detalhes pode colocar o pesquisador dentro do cenário, de maneira a compreender 

a complexidade dos ambientes psicossociais, ao mesmo tempo que permite ao 

pesquisador uma interlocução mais competente (ZANELLI, 2002). 

No entanto, essa observação torna-se mais pertinente com a análise de 

comportamentos espontâneos e de atitudes não verbais. 

Para Gunther (2006), uma vertente importante da observação é o realismo 

imputado à situação estudada, que pode fornecer um indicador para o nível de 

questionamentos, a partir da análise que se estrutura posteriormente ao momento 

da coleta de dados. 

Outra vertente importante do processo de observação é a familiarização do 

pesquisador com o ambiente estudado, pois, por meio das suas observações, é 
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possível preencher algumas lacunas que ficam permeadas nas respostas dos 

participantes.  

Sendo assim, tornaram-se importantes para a pesquisa as observações 

realizadas pela pesquisadora, visto que o país estudado tem um contexto 

sociopolítico muito divergente do Brasil.  

Para tanto, a pesquisadora realizou registros fotográficos e alguns áudios de 

conversas informais, pois estes ajudariam na construção do capítulo sobre o 

contexto do país. Foram realizadas anotações que acreditamos que seriam 

importantes no processo de construção do trabalho. 

Nas cinco visitas ao país, percebemos a mudança política, social e econômica 

pela qual Cuba está passando. Essas alterações mudam o olhar sobre as condições 

do país, pois percebemos uma preocupação iminente dos professores com os rumos 

que a nação está seguindo. É nítida a apreensão destes, pois zelam pela educação, 

mas questionam as possíveis mudanças que podem ocorrer quando o bloqueio 

econômico chegar ao fim. 

A cada viagem percebemos uma mudança comportamental em Cuba, pois 

seus habitantes estão sendo inseridos nos meios midiáticos, mesmo que ainda de 

maneira controlada. Já existe a comunicação por aplicativos como o WhatsApp, o 

que facilita ao cubano a troca de experiências com o mundo, o que até então não 

era permitido. O serviço de correio ou outro meio de troca do povo cubano com os 

demais do mundo praticamente inexistem. 

Essa mudança ainda acontece de maneira precária e para uma parcela 

pequena da população, mas já causa uma alteração comportamental no cubano, 

que reflete a preocupação dos educadores com o futuro da educação no país. 

Durante a coleta de dados, percebemos o comportamento de alguns 

professores mais retraídos. Estes eram pessoas mais velhas e acreditamos que isso 

ainda seja reflexo de um momento político mais rigoroso no qual Cuba já esteve 

inserida. 

Acreditamos que por medo de não estarmos comprometidos com o sigilo de 

suas identidades na pesquisa e com receio de sofrerem alguma represália, os 
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professores preferiram não responder a algumas questões, o que não deixa de ser 

um posicionamento perante a política. 

Tivemos receio de esse posicionamento vir a comprometer a pesquisa e 

termos de mudar os objetivos desta, mas ao analisarmos os questionários no Brasil, 

percebemos que teríamos dados suficientes para concluirmos o estudo. 

Percebemos, durante a coleta de dados e nas outras passagens em 

conversas com docentes cubanos, até mesmo com os que não responderam os 

nossos questionários, que existe ainda uma tensão entre a educação praticada e a 

almejada. Por essa razão, ainda ocorrem os aperfeiçoamentos, com a participação 

efetiva dos docentes, mas, apesar dessa participação, nem todas as decisões são 

acatadas pelo Ministério de Educação, o que acaba, nas falas dos docentes, 

também os desmotivando. 

Um dos questionamentos percebidos é o fato de as decisões serem tomadas 

no Ministério para serem acatadas sem questionamentos ou qualquer ação 

discricionária. 

Essa postura já vem sendo questionada desde o penúltimo aperfeiçoamento e 

ainda está em discussão no aperfeiçoamento que está em trânsito. Mas, conforme 

os docentes, muitas mudanças nesse sentido já ocorreram. Porém, esse início de 

mudança encontra-se em construção, pois o país vive um momento de transição. No 

decorrer dessa pesquisa finalizou-se a era dos Castros e o país hoje é governado 

por um professor. Nas nossas caminhadas por Cuba, percebemos como esse fato é 

importante aos docentes, pois estes se sentem mais representados. 

Essas representação, confiança e satisfação são percebidas também no 

processo de valorização do profissional, pois os docentes receberam um ajuste 

salarial bem elevado em outubro de 2019, o que vem provocando a volta de alguns 

professores que haviam abandonado o magistério em busca de salários mais altos 

no setor de turismo do país. 

Também nota-se a preocupação do presidente com a educação do povo 

cubano assistindo-se à programação da televisão, pois o mandatário encomendou à 

Universidade de Ciências Pedagógicas a criação de um programa em que se 

revisitam os heróis nacionais e que retrate a história cubana, a fim de acabar com a 
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disseminação de falsos fatos históricos. Esses programas têm sido organizados por 

diversos professores doutores de diferentes licenciaturas com a intenção de serem o 

mais fidedignos possível à história cubana. 

O país encontra-se em constante transformação, como qualquer outro no 

mundo, mas neste percebemos que, devido à paralisação no tempo por conta do 

bloqueio e de outras decisões políticas, as transformações acabam tendo um 

impacto mais rápido na população de maneira geral. 

Coube aqui uma síntese das observações realizadas pela pesquisadora, pois 

acreditamos que estas serviram para auxiliar na interpretação dos dados coletados, 

além de serem de alguma importância a este trabalho. 

 Dando início ao processo de análise de respostas e seus conteúdos, 

separando-os por temas relacionados às categorias prévias já mencionadas no 

roteiro semiestruturado com base na literatura e observando categorias novas 

decorrentes desse processo de coleta de dados, buscou-se analisar aproximações e 

distanciamentos dessas categorias, engendradas com base na análise de conteúdo 

de Bardin (1977), com o olhar sobre o referencial teórico dos autores que discursam 

sobre a implementação de políticas públicas. 
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CAPÍTULO 4. ANÁLISE DE RESULTADOS  

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DOS ENTREVISTADOS  

 

Abaixo segue a caracterização dos sujeitos da pesquisa, com informações 

sobre o tempo de atuação dos professores, a formação acadêmica, as razões da 

escolha da profissão e a formação acadêmica dos pais desses docentes. Por razão 

ética, usamos nomes fictícios. 

Talita atua na educação há 15 anos. Seus pais têm nível universitário. Ela 

sempre exerceu a docência e dedica-se à profissão por gostar de atuar em sala de 

aula. Possui nível superior com mestrado. 

Mariana está há 15 anos na área da educação. Não exerceu nenhuma 

atividade anteriormente e encontra-se na profissão por gostar de atuar na sala de 

aula. Seus pais possuem nível universitário e ela tem mestrado. 

Tamara atua na educação há 20 anos. Tem como primeira licenciatura 

Ciências Sociais e exerceu a maestria primeiramente na universidade. Começou a 

dedicar-se à educação primária porque gosta de trabalhar com crianças. Seus pais 

possuem nível universitário e sua formação atual é o mestrado. 

Mari possui 14 anos de docência na educação primária. Não trabalhou em 

nenhuma função antes da maestria como professora primária. Ela não revelou as 

razões pelas quais escolheu essa profissão. O nível de escolaridade dos pais é 

técnico médio. 

Paulo exerce a profissão há 47 anos e vem se dedicando à formação dos 

professores primários. Sua escolha pela educação passa primeiramente pela 

necessidade do seu país e depois por gostar de lecionar. Seus pais têm 

escolaridade secundária básica e o professor atualmente tem o nível de doutorado. 

Cora exerce a função de maestro há 40 anos. Nunca trabalhou em outra área 

e relata ter escolhido a profissão porque se graduou nessa especialidade, por gostar 

da profissão, das crianças e por querer ajudar o seu país. Seus pais possuem 

escolaridade secundária básica e a professora, nível de mestrado. 
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Dora tem 15 anos na função de maestro, nunca tendo exercido outra 

profissão. Escolheu ser maestro por gostar da profissão. Seus pais possuem nível 

de escolaridade técnico médio e a professora, doutorado. 

Eliana atua há 45 anos na profissão. Escolheu a docência por necessidade 

do seu país. Atualmente trabalha na formação de professores e possui doutorado. 

Seus pais possuíam nível universitário. 

Talita atua há 28 anos na função de maestro. Nunca exerceu outro trabalho e 

decidiu pela maestria por gostar da profissão. Seu nível de escolaridade é doutorado 

e seus pais possuem escolaridade secundária básica. 

Célia está há 33 anos na função. Escolheu por gostar da profissão, nunca 

trabalhou em outra. O nível de escolaridade dos seus pais é secundária básica, e o 

da professora, mestrado. 

Janaina tem 34 anos na função. Escolheu por gostar da profissão e por 

querer ajudar o seu país. O nível de escolaridade dos seus pais é secundária básica, 

e o seu, mestrado. 

Nilza tem 39 anos na função. Escolheu por gostar da profissão e por querer 

ajudar o seu país. Ela já possui doutorado e os seus pais têm nível de escolaridade  

secundária básica. 

Joaquim atua há 38 anos como maestro e escolheu exercer a profissão por 

acreditar que pode ajudar o seu país. Nunca exerceu outra função além da 

docência. Seus pais possuem escolaridade técnica média e ele possui mestrado. 

Otávio tem 25 anos de docência. Escolheu a profissão por querer ajudar o 

seu país e por gostar de lecionar. Seus pais possuem escolaridade técnica média e 

ele já concluiu o mestrado. 

Janete tem 15 anos de docência. Escolheu a profissão por gostar dela e 

nunca exerceu outra função. Seus pais possuem nível escolar técnico médio e 

universitário e a docente possui mestrado. 
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Sabrina tem 20 anos de docência. Seus pais possuem nível escolar 

universitário e técnico médio e ela é doutora. Escolheu a profissão por gostar e se 

mantém nela por ter se especializado em educação. 

Ana não informou os anos de experiência, mas registrou que escolheu a 

profissão por gostar e que sempre sonhou em ser professora. Seus pais possuem o 

6º grado, não tendo concluído os estudos. A professora concluiu o mestrado. 

Alice tem 37 anos na profissão, possui doutorado e escolheu a carreira por 

gostar. Não exerceu outra função em sua vida e seus pais possuem nível de 

escolaridade técnico médio e universitário. 

Isa exerce a profissão há cinco anos. Nunca trabalhou em outra área e 

decidiu pela educação por gostar da profissão de maestro. Sua formação é de 

mestre e seus pais possuem escolaridade até o pré-universitário. 

José está há 42 anos na docência, nunca exerceu outra função e escolheu a 

profissão por querer ajudar o seu país, bem como por gostar dela. Não informou a 

escolaridade dos seus pais, já falecidos. Ele possui doutorado. 

Fran tem 47 anos de experiência na educação, possui mestrado e seus pais 

têm nível de escolaridade técnico médio. Nunca exerceu outra profissão e escolheu 

a maestria por gostar dela. 

Dilma tem 39 anos de experiência, possui mestrado e seus pais, nível 

universitário. Nunca exerceu outra função e escolheu a docência por gostar da 

profissão. 

Reginaldo tem 41 anos de experiência, possui doutorado, seus pais têm nível 

de ensino técnico e ele se decidiu pela docência por gostar da profissão.  

Márcia atua há 31 anos como docente, nunca exerceu outra função e 

escolheu a maestria por gostar da profissão. Possui mestrado e seus pais têm nível 

de escolaridade de obreiros qualificados. 

Cleide atua há 45 anos como docente, nunca exerceu outra profissão e 

escolheu ser maestra por gostar e querer ajudar o seu país. Possui mestrado e seus 

pais têm nível escolar pré-universitário e obreiro qualificado. 
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Mercedes atua há 42 anos como docente. Escolheu a profissão por gostar da 

docência. Possui mestrado e seus pais têm nível de escolaridade técnico médio. 

Mercedes nunca exerceu outra função além de maestra. 

Liandra tem dez anos de docência, nunca exerceu outra profissão e escolheu 

por gostar da mesma. Já possui mestrado e seus pais, nível escolar técnico médio e 

universitário. 

Nessa pesquisa contamos com 81,48% de docentes do sexo feminino e 

18,62% de professores do sexo masculino, o que retrata a predominância das 

mulheres nesse mercado de trabalho também em Cuba, como no Brasil. 

O Quadro 9 mostra, resumidamente, o perfil dos entrevistados, com suas 

principais características. 

Quadro 9. Perfil dos professores que responderam ao questionário (no ato de formação dos 

docentes) 

Nome fictício Função 

exercida 

Tempo na 

função 

Formação Formação dos 

pais 

Talita Professora 15 anos Mestrado Universitários 

Mariana Professora 15 anos Mestrado Universitários 

Janete Professora 15 anos Mestrado Mestrado 

Tamara Professora 20 anos Mestrado Universitários 

Otávio Professor 25 anos Mestrado Técnica Básica 

Célia Professora 33 anos Mestrado Secundária 

Básica 

Janaina Professora 34 anos Mestrado Secundária 

Básica 

Joaquim Professora 38 anos Mestrado Técnica Básica 

Cora  Professora 40 anos Mestrado Secundária 

Básica 

Ana Professora __________ Mestrado 6º Grado 

Mari Professora 14 anos Doutorado Técnicos 

Dora Professora 15 anos Doutorado Técnico 

Sabrina Professora 20 anos Doutorado Universitário/ 
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Técnico Médio 

Talita Professora 28anos Doutorado Secundária 

Básica 

Nilza Professora 39 anos Doutorado Secundária 

Básica 

Eliana Formação de 

professores 

45 anos Pós-doutorado Universitários 

Paulo Formação de 

professores 

47 anos Doutorado Secundária 

Básica 

Fonte: Elaborado pela autora com base nas respostas dos questionários (2019). 

 

Quadro 10. Perfil dos professores que responderam ao questionário (na escola primária 

Rafael Maria de Mendive) 

Nome fictício Função 

exercida 

Tempo na 

função 

Formação Formação dos 

pais 

Isa Professora 5 anos  Mestrado Pré-

universitária 

Liandra Professora 10 anos Mestrado Técnico Médio 

Márcia Professora 31 anos Mestrado Obreiros 

qualificados 

Dilma Professora 39 anos Mestrado Universitário 

Mercedes Professora 42 anos Mestrado Técnico Médio 

Cleide  Professora 45 anos Mestrado Pré-

universitário/O

breiro 

qualificado 

Fran Professora 47 anos Mestrado Técnico Médio 

Alice Professora 37 anos Doutorado Técnico 

Médio/Universit

ário 

Reginaldo Professor 41 anos Doutorado Técnico Médio 

José Professor 42 anos Doutorado ____________
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_ 

Fonte: Elaborado pela autora com base nas respostas dos questionários (2019). 

  

Observa-se, no quadro acima, que dentre os 27 professores que 

responderam ao questionário, 16 têm mestrado, dez, doutorado e um cursa o pós-

doutorado. 

Desses 16 que possuem mestrado, 15 são mulheres, com uma variável no 

tempo de docência de cinco anos de prática até quatro décadas. A predominância 

feminina também é notada no doutorado.  

É preciso registrar que dois entrevistados realizam a formação de 

professores, acumulando a atividade com a função de docentes, pois o processo de 

formação contínua nas escolas é realizado por meio do chefe de ciclo e este, por 

sua vez, acumula a função docente de pelo menos uma disciplina. 

4.2 ANÁLISE DAS ENTREVISTAS DE ACORDO COM AS CATEGORIAS 

ESTABELECIDAS 

 

Neste item realizaremos a análise de conteúdos dos 27 questionários 

preenchidos pelos docentes em Havana, a fim de detalhar as categorias 

preestabelecidas e dialogar com a literatura condizente com os temas selecionados.  

4.2.1 Condições de implementação  

 

 Condicionalidades favoráveis 

 Formação dos profissionais 

Louzano et al. (2019), em artigo que trata especificamente de implementação 

de políticas educacionais, afirmaram a relevância da questão da formação dos 

profissionais enquanto base preparatória necessária para a concretização de uma 

política. Darling-Hammond (2015, p. 1), após análise de pesquisas sobre a atuação 

docente, conclui que “a despeito das persistentes críticas à formação docente, o 

peso de evidências substanciais indica que professores mais preparados para 

ensinar são mais bem-sucedidos e confiantes com os alunos do que aqueles que 
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estudaram pouco ou quase nada para se tornarem professores”. Essas referências 

indicam a relevância da formação dos profissionais para o sucesso de políticas 

educacionais que têm foco no ensino, caso da política aqui analisada. O alto nível de 

formação dos profissionais que dão aula na etapa chamada por eles de primária, 

como demonstrado no item anterior, pode, assim, ser considerada uma condição 

favorável para a implementação da política educacional cubana nos anos inicias do 

ensino fundamental. Além da formação inicial, mencionada nos questionários, vários 

professores cubanos responderam que receberam cursos de formação continuada, 

pós-graduação e cursos de aperfeiçoamento. É o caso da professora Nilza, que fez 

o seguinte relato: “[...] sim, recebi cursos de metodologia em investigação educativa 

e atualmente estou cursando o pós-doutorado”. A professora Sabrina também 

afirmou que “[...] sim, quando trabalhei com estrangeiros usei o espanhol como 

segunda língua e passei por cursos de preparação entre os anos de 1985 e 1993, 

quando ingressei no ensino geral”. A professora Isa nos informou que recebeu 

“variados cursos de capacitação em várias especialidades e também em inclusão”. 

Todos os demais professores responderam que receberam, além da 

formação inicial, cursos de aperfeiçoamento durante as suas práticas no decorrer da 

carreira. A seguir, temos os depoimentos, respectivamente, das professoras Eliana, 

Talita, Célia, Janaina e Fran: “Recebi formação continuada aplicada por professores 

mais experientes”; “Fiz vários cursos de capacitação para professores”; “Sim, 

participei de vários seminários, cursos oferecidos por doutores e mestres”; “Muitos 

desses cursos em outros idiomas e especialidades”; “Fiz cursos de capacitação, 

entre eles sobre diagnóstico, inclusão, didática, entre outros”. 

Conforme Hill (2003), com o intuito de obter condições de aplicação de um 

programa ou diretriz, é fundamental que os agentes implementadores compreendam 

seus objetivos e os motivos pelos quais devem realizá-los, e isso pode ser 

alcançado por meio da promoção de conhecimento a respeito do programa a ser 

implementado. Além do mais, temos a necessidade de ordenar habilidades e 

práticas, visando modificar ou completar espaços de saberes. Assim, pode-se 

afirmar que os processos de formação e aperfeiçoamento são importantes para uma 

implementação.  
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Ainda como condição favorável à implementação das políticas educacionais, 

os professores mencionaram a qualidade da educação cubana, valores, preparação 

docente, gratuidade durante todo o percurso educacional e educação para todos. 

Dito isso, evidencia-se que a gratuidade durante todo o percurso educacional 

é considerada pelos cubanos — no caso da pesquisa, pelos professores — como 

sendo uma condição favorável, com relatos de diversos docentes. Foi o que 

declarou Talita: “O ponto positivo foi o encaminhamento das crianças, o ensino dos 

princípios martinianos revolucionários, os ideais solidários e o fato de haver 

gratuidade até a universidade”. E também destacou a professora Liandra: “a 

obrigatoriedade e a gratuidade em toda a educação” e “a gratuidade em todo o 

percurso da educação”. 

Todos os professores que responderam ao questionário tenderam a afirmar a 

relevância da gratuidade como um fator importante na implementação da política 

educacional para os anos iniciais do ensino fundamental, situação que ocorre desde 

a revolução cubana, conforme registros das professoras Tamara e Mariana: “A 

educação ser gratuita até a universidade” e “a gratuidade atendendo ao quarto 

objetivo do desenvolvimento sustentável da Agenda 2030 da Unesco”. 

 De acordo com os professores entrevistados, a qualidade da educação é uma 

vertente favorável para a concretização da educação cubana. Vários docentes 

relataram esse ponto: “A qualidade da educação” (Profª. Cora); “[...] profissionais de 

qualidade” (Profª. Célia); “[...] A equidade e a qualidade dos programas 

educacionais” (Profª. Isa); “[...] programas educativos e o sistema nacional de 

educação muito bem estruturado” (Profª. Liandra). Para os docentes cubanos, a 

qualidade da educação está ligada também a outros dois tipos de condicionalidade 

— os valores e o fato de a educação ser ofertada a todos sem restrições: “O 

comprometimento profissional” (Profª. Célia); “Valores, patriotismo e conhecimento” 

(Prof. Joaquim); “Valores humanísticos e científicos” (Prof. Otávio); “Compromisso 

político” (Prof. José);  “Valores e uma educação humanística” (Profª. Fran).  

Para a professora Dora, o diferencial da educação cubana é o fato de ela 

ocorrer em período integral e ter a garantia de materiais e logística para funcionar. 

Segundo Hogwood e Gunn (1993), é preciso ter precondições para serem satisfeitas 

as condicionalidades para uma implementação adequada, o que muito dificilmente 



116 
 

será atingido. Mas a implementação é possível se as circunstâncias externas ao 

agente implementador não impuserem obstáculos paralisantes, bem como se o 

programa for adequado e possuir recursos suficientes. Conforme Arretche (2001), 

para o êxito da implementação de um programa, é importante dominar os variados 

valores a ele subjacentes e que se traduzem em ações — como as práticas são 

transformadas em ações, como as práticas são construídas e compartilhadas com 

as normas e procedimentos estabelecidos nos setores em que estão inseridos. 

Também nesse sentido, Lotta (2014, p. 194) afirma que carecemos “olhar para os 

diversos valores e referenciais existentes na interação entre os atores e para a 

influência dos fatores sobre a construção das ações”. 

 Concluindo as nossas condicionalidades favoráveis à implementação de 

política, perguntamos aos profissionais de educação sobre a sua satisfação com a 

política da educação em questão, pois este é um dado relevante para analisarmos a 

adesão dos agentes implementadores. Analisando as respostas, obtivemos 14 de 27 

professores questionados afirmando que sim, estão satisfeitos com a política 

educacional implementada; mas, dentre os 27, oito não responderam e um afirmou 

não estar satisfeito, sem, no entanto, explanar os motivos da sua insatisfação. 

Quatro foram mais explícitos em suas respostas, como detalharemos na sequência. 

 “Sim, [estou satisfeito] pois os professores participam da preparação dos 

planos de estudo e propõem dando suas opiniões, por vezes se opondo em seus 

territórios” (Profª. Mari); “Não estamos satisfeitos, por isso estamos realizando o 

nosso terceiro aprimoramento para o trabalho no lineamento (diretrizes)” (Profª. 

Fran); “Não todos, porém, ao final do curso, os professores fazem propostas, só não 

sei se as escutam” (Prof. Reginaldo). 

Perguntamos aos professores sobre as condições com relação aos recursos 

materiais, humanos, financeiros, entre outros, que são importantes para a 

implementação da política de forma favorável. Dentre os 27 professores, sete não 

responderam e cinco afirmaram que possuem os recursos necessários: “Sim, 

contamos com todos os recursos necessários para o desenvolvimento das políticas 

educacionais e o trabalho do Ministério é adaptado pelos professores; dessa forma, 

fazemos um trabalho de maneira integrada” (Prof. Paulo); “Sim, contamos com 

recursos humanos, materiais e financeiros e para isso somos capacitados com os 

conhecimentos humanísticos e científicos” (Profª. Célia); “Considero que contamos 
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com esses recursos para que as políticas sejam bem empregadas” (Prof. 

Reginaldo); “Apesar do embargo econômico que assola o nosso país, nunca nos 

faltaram recursos” (Profª. Liandra). 

Observe-se que nem todos os docentes concordam que possuem esses 

recursos. Cinco depoentes relataram possuir recursos, porém com ressalvas, 

conforme afirmam em seus relatos: “Hoje em dia há muitas dificuldades com todos 

os recursos, mas fundamentalmente com os humanos, que, por problemas 

econômicos, abandonam as redes educacionais” (Profª. Nilza); “Há falta de recursos 

humanos” (Prof. Joaquim); “Não são suficientes, mas pelo amor ao trabalho na 

educação, esse aspecto diminui-se” (Prof. José); “Sim, em algumas ocasiões, os 

materiais e o financiamento faltam, bem como os recursos humanos” (Profª. Cleide); 

“Considero que dispomos dos recursos necessários, mas faltam recursos humanos, 

faltam professores” (Profª. Mercedes).  

Contrapondo-se a essas observações, temos a professora Janete, que 

registra: “Considero que arrumam tudo o que podem para promover a melhoria na 

educação”.  

Conforme Hill (2003), tendo a intenção de se conseguir boas condições 

dentro de um programa, é importante que os atores envolvidos nesse processo 

compreendam seus objetivos e fatores para executá-los e isso só poderá ocorrer 

com práticas de promoção e conhecimento a respeito da política a ser 

implementada. Os dados denotam que os professores têm boa formação: quase 

todos os depoentes têm pós-graduação e realizam cursos e treinamentos 

organizados pelo Ministério. Valores se sobressaem também como uma questão 

favorável; os depoimentos de boa parte dos agentes implementadores indicam a 

presença de certa admiração pela política educacional cubana, ao fato de ser 

gratuita, de ser de qualidade, de garantir equidade. Entretanto, observa-se que há 

também um grupo de professores descontentes com vários aspectos, sobretudo no 

que concerne a recursos que garantem o ensino.    

 

 Condicionalidades desfavoráveis 

 

Nas nossas análises também encontramos condicionalidades desfavoráveis à 

implementação das políticas educacionais na visão dos profissionais cubanos, como 

explanaremos neste tópico. As respostas dos professores sinalizam para questões 
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como falta de tecnologia e de outros recursos, baixos salários, preparação de 

professores e bloqueio econômico. 

Para alguns professores, a situação do bloqueio econômico imposto pelos 

Estados Unidos desde o processo da Revolução Cubana é um fator que dificulta a 

prática educacional. Os professores Otávio e Fran relatam que há “falta de 

infraestrutura por conta do bloqueio econômico”. E que “existe a escassez de 

recursos, sem garantia de que essa situação seja amenizada em curto prazo”.  

Ainda quanto às condicionalidades desfavoráveis, há profissionais que 

acreditam que os baixos salários acabam por desestimular a permanência dos 

docentes na carreira, fato mencionado por alguns professores, pois esses 

profissionais com grande desenvolvimento intelectual acabam por evadir, buscando 

outras oportunidades profissionais, com maior remuneração, normalmente na área 

de turismo, em que há mais chances profissionais, com salários mais vantajosos.  

Ratificando essas informações, temos as respostas de outros professores 

como: “Salários baixos que não correspondem ao nível de formação” (Profª. 

Tamara); “Salário dos professores” (Profª. Ana); “O tempo de que necessita o 

professor para a dedicação a sua carreira não corresponde ao salário” (Profª. Alice); 

“São as necessidades dos maestros, como salário e infraestrutura, qualidade e 

preparação, em alguns casos” (Profª. Cleide). 

 Na fala da professora Cleide, encontramos discurso relativo a problemas na 

preparação dos professores. Esse discurso é corroborado pelo professor Joaquim: 

“Dificuldades de formação dos professores”. Ou seja, embora haja evidências da 

boa formação dos professores, não há tampouco convergência total sobre a 

percepção de que se trata de algo totalmente resolvido. A professora Cleide cita 

também a falta de infraestrutura, questão relatada por outros professores: 

“Dirigentes que são educadores e abandonam a carreira na educação para exercer 

outra profissão”. (Profª. Célia); “A falta de professores” (Profª. Janaina); “Dificuldades 

econômicas para manter os professores na carreira” (Profª. Nilza); “A falta de 

professores na educação primária e secundária” (Profª. Isa); “A falta de professores” 

(Prof. José); “Atualmente, a falta de auxiliares” (Prof. Reginaldo).  

Os docentes tratam da evasão de profissionais competentes, que pode gerar 

falta de mão de obra qualificada, como mencionou a professora Célia ou o professor 

Joaquim. Eles relatam que a dificuldade de formação de novos professores está 

relacionada à falta de incentivos econômicos à carreira do magistério. Esse cenário 
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pode estar também ajustado ao embargo econômico, o que acaba por desmotivar os 

jovens a seguir para a formação docente. 

 Nas escolas cubanas que visitamos presenciamos salas de informática de 

uso coletivo bem equipadas durante o período letivo, porém, os dados coletados 

junto aos professores denota ser essa uma situação desfavorável — a falta de 

tecnologia para a aprendizagem dos discentes: “A falta de uso de tecnologia” (Profª. 

Cora); “A falta de tecnologia individual para os alunos” (Profª. Dilma). Portanto, a 

situação que presenciamos nas escolas visitadas pode não estar universalizada na 

rede. Outras pesquisas poderão elucidar a questão.  

 Solicitamos que os docentes emitissem as suas sugestões para que essas 

dificuldades pudessem ser solucionadas ou amenizadas. Não foram trazidas 

sugestões concretas, porém houve novas falas sobre os problemas que parecem 

intransponíveis em face do embargo à Ilha: “Esses desafios ainda não foram 

superados pela situação econômica e a posição social” (Prof. Paulo); “Ainda não 

superamos por motivos externos e por interdependências de outros setores além da 

educação” (Profª. Cora); “As razões são o bloqueio econômico e problemas 

financeiros internos” (Profª. Nilza); “Porque é preciso acesso a um mercado externo” 

(Prof. Joaquim); “Por conta do bloqueio econômico” (Profª. Janete); “Precisamos de 

financiamento externo” (Prof. José); “Pelo posicionamento dos Estados Unidos” 

(Profª. Dilma); “Por conta do bloqueio, o nosso país não pode adquirir recursos” 

(Prof. Reginaldo); “Por causas econômicas que resultam de políticas e ideologias” 

(Profª. Cleide).  

Os dados denotam que se torna inviável, na visão desses docentes, separar a 

política educacional implementada do bloqueio econômico, que acaba por impactar 

as ações do Estado. 

  

4.2.2 Adesão dos agentes implementadores  

 

A fim de compreender quanto os professores sujeitos da pesquisa aderem à 

política educacional na qual são agentes implementadores, questionamos qual é a 

percepção, na visão dos professores, sobre o trabalho do Ministério de Educação na 

implementação da política educacional nos anos iniciais do ensino fundamental. 



120 
 

Dos 27 professores, seis não responderam e 19 avaliam essa atuação de 

maneira positiva. A professora Mariana afirma: “Penso que a educação cubana está 

se preparando ainda mais, crendo que os jovens cubanos terão muitas opções”. De 

acordo com a professora Dora, o Ministério da Educação 

 

[...] É uma estrutura organizada onde se movimentam os estudantes; zela-
se pelo seu desenvolvimento; eles vão logrando estímulos por níveis 
educacionais numa trajetória onde são estimulados tanto os discentes 
quanto os seus pais. E quando já estão lendo, celebram o festival (ya se 
sabe ler, escribir e calcular).  
 

Dora citou uma forma de incentivo aos alunos e à comunidade, de maneira 

bastante positiva, como algo que compõe a ação do Ministério nos anos iniciais do 

ensino fundamental: uma festa que acontece no mês de abril em comemoração à 

aquisição do processo de leitura e escrita das crianças que ocorre no 1º ano.  

A professora Célia também falou positivamente do trabalho que é feito nas 

escolas, mencionando a atuação do Ministério da Educação no processo de 

formação dos professores. 

 

É necessário que se potencialize esse trabalho com recursos humanos bem 
preparados, com categorias acadêmicas, docentes. O trabalho que está 
chegando até nós atualmente está sendo considerado satisfatório, pois o 
Ministério de Educação está realizando a preparação dos professores. 

 

 

Tanto a professora Janete como o professor Joaquim consideram que a ação 

do Ministério para os anos iniciais do ensino fundamental é adequada: “Considero 

adequado e historicamente se mostra adequado”; “Percebo o trabalho do Ministério 

como sendo adequado. Esse trabalho inclui as condições e adaptações para a 

educação que será mensurada nos resultados”.  

A professora Sabrina relaciona a política educacional implementada e a busca 

pela qualidade da educação, segundo ela, levada a cabo pelo Ministério da 

Educação: “a preparação do trabalho é oriunda do Ministério, pois atualmente as 

pessoas na direção do país fazem grandes esforços para que tenhamos, dentro das 

nossas instituições educativas, uma educação de qualidade”.  

A professora Fran considera “que o trabalho do Ministério está sempre 

buscando, junto com professores e alunos, um aperfeiçoamento do docente como 

profissional e como cidadão”.  
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A professora Dilma traz outra dimensão da ação do Ministério: considera que 

a ação educacional se mostra como algo que recebe atenção sistemática: “Muito 

positiva e encontra-se no centro dos problemas como uma atenção sistemática”.  

Os professores Reginaldo e Liandra compartilham a mesma visão sobre a 

política implementada pelo Ministério de Educação: consideram que as ações 

públicas de educação são realizadas sempre com a preparação dos professores do 

país: “É um trabalho excelente, sempre preparando os professores com os melhores 

profissionais do país”. 

Quatro dos docentes (Mari, Janaina, Ana e Mercedes) apenas afirmaram que 

a ação do Ministério é “Satisfatória, adequada e boa”. 

Alguns professores fizeram ressalvas à ação do Ministério na implementação 

da política. Para Cleide, Márcia e Isa, o trabalho realizado pelo órgão gestor da 

política pública poderia ser aprimorado: “Poderia eliminar algo da burocracia”; 

“Considero que é boa, mas pode melhorar a atenção dedicada aos nossos 

professores, para que não afete a qualidade”; “Trabalha-se muito, mas isso é 

insuficiente, já que a quantidade de docentes atenta contra a qualidade da educação 

primária”.  

  Visando captar outra dimensão de adesão dos agentes implementadores, 

pedimos que os docentes detalhassem quais eram as suas maiores dificuldades no 

dia a dia no trabalho docente, na concretização da política educacional. Quatorze de 

27 professores não responderam à questão e os demais registraram que seus 

problemas eram a falta de tecnologia no dia a dia, falta de recursos diversos e falta 

de docentes ou o abandono destes no decorrer da profissão. E, por fim, a falta de 

contextualização nas atividades diárias, conforme mencionam os professores: “A 

falta de contextualização para o nosso dia a dia” (Profªs. Cora e Célia); “Recursos 

complementares para as especialidades docentes” (Prof. Otávio); “Deveríamos ter 

um plano de ações políticas próprio de um país bloqueado para os docentes” (Profª. 

Janete); “Poderíamos ter um espaço para formação dos professores a fim de 

garantir as suas ações” (Prof. José); “Nossas maiores dificuldades se devem a não 

termos uma prática contextualizada para os nossos dias” (Profª. Fran); “Condições 

reais de trabalho” (Profª. Cleide); “Condições de trabalho” (Profª. Liandra). 

Apesar de essas falas não reportarem explicitamente ao bloqueio econômico, 

elas nos remetem à insatisfação dos docentes em relação a não terem condições de 

trabalho. E tratam também do que chamam de falta de contextualização: a realidade 
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de hoje já não condiz com o que se teve no passado, o que exigiria modificações na 

política e programa curricular. Nessas falas, observa-se que há críticas à política e 

que tais críticas parecem ancoradas numa relação inadequada entre o que deve ser 

oferecido aos alunos e o que eles desejam ou precisam receber. Outros estudos 

podem jogar mais luzes sobre esse ponto.  

Quando solicitamos aos docentes cubanos exemplos concretos sobre os 

quais não estão satisfeitos, a maioria preferiu não responder — 18 entre 27. Dentre 

os que responderam, apontaram a falta de recursos, a organização hierárquica, a 

falta de agrupamentos e algumas medidas especiais, sem, no entanto, especificar 

quais seriam.  

 Apenas a professora Cora externalizou “que falta direcionamento no ambiente 

escolar e, além do mais, falta comprometimento pessoal”. Ou seja, embora tenha 

havido um discurso sobre o comprometimento do governo e dos agentes 

implementadores, esta fala mostra que a situação pode não ser tão homogênea.  

   

4.2.3 A discricionariedade na implementação da política para os anos iniciais 

do ensino fundamental em Cuba 

 

Lipsky (1983) e Weiss (1998) relatam que os resultados das políticas públicas 

são tocados pela discricionariedade de funcionários que exercem suas funções 

atendendo diretamente à demanda do serviço público. Para esses autores, as 

escolhas desses profissionais são condicionadas por estruturas institucionais. 

Dentre os pesquisados que responderam a perguntas que buscavam 

informações sobre presença de discricionariedade entre os agentes 

implementadores, o professor José afirmou que: 

Temos os conselhos de direção, onde se ajustam, pois há escolas de 
variadas séries. Esses conselhos respondem pela qualidade de tudo que se 
passa na escola, bem como o que o aluno está aprendendo e que se 
eduque com os valores da sociedade socialista (Prof. José). 

Nessa resposta percebemos haver adaptações na política, porém, há 

evidência de que ocorrem em ambiente já previsto pela política. O professor José 

justifica a existência dessas adaptações em função das distintas demandas de 

alunos de séries diferentes.  
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Dentre as palavras mais repetidas pelos docentes em suas respostas à 

questão sobre adaptação da política estavam “controle”, “adequação” e “ajustes”, 

uma evidência da possibilidade de presença de algum tipo de discricionariedade, 

porém, sem indicações muito claras: “Pela preparação, organização e tendo o 

controle” (Profª. Dora); “Experiência, adequação e preparação das professoras das 

províncias, municípios, e estas se replicam em suas escolas” (Profª. Janaina). 

É na fala da professora Isa que se detecta algo um pouco mais claro sobre 

adaptações nos conteúdos curriculares. Ela afirma haver adaptações “com ajustes 

de conteúdo com desenvolvimento de habilidades, assim como estratégias 

curriculares (adaptações)”.  

A fala do professor José afirma a presença de adaptações, justificando-as 

pelas necessidades concretas do público-alvo:  

Os mecanismos mais relevantes emanam das ações que derivam da 
própria escola a partir das suas necessidades concretas, porque ela auxilia 
os planos de trabalho (anual e mensal) e faz ajustes técnicos e de 
direcionamento, unidos aos conselhos de escola. Deste participam a família 
(Prof. José). 

Esta fala é a que mais apresenta indícios sobre a possibilidade da presença 

da discricionariedade. Segundo Lipsky (2010) e Lotta (2014), a discricionariedade 

pode ser uma forma de o agente implementador oferecer uma solução para os 

beneficiários ou distribuir os serviços de uma forma que considera mais justa ou 

eficiente. 

A professora Dilma afirma que há “ajustes curriculares em que participam [os 

professores]”. Ela informa já ter participado desse processo: “Já participei em 2005”. 

A fala da professora Nilza também indica a existência de adaptações curriculares, 

conforme ela relata: “Sim, fazemos trabalho de adaptações curriculares dos 

programas, assim como do sistema de evolução”. A professora Fran relata mais 

precisamente a existência de adaptações no programa curricular do 3º ano do 

ensino fundamental: “As adaptações existem, como no nosso último currículo de 

matemática no 3º ano” (Profª. Fran) 

Ainda sobre a questão das adaptações, o professor Paulo afirmou: “Sim, [há 

adaptações] no sistema de evolução, pelos docentes e tem um caráter importante no 

seu desenvolvimento”. Endossando essas respostas, ainda temos outros docentes, 
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como a professora Eliana, que afirma que sim, houve adaptações “nos programas, 

orientações metodológicas e nos textos”. Segundo a professora Isa, as mudanças 

realizadas são tomadas por agentes implementadores que estão em “posições mais 

superiores, por sua trajetória educacional”. O professor José reafirma que “sim, há 

mudanças nos desenhos das políticas realizadas pelos professores mais 

experientes”.  

Embora os professores afirmem haver mudanças e adaptações do programa 

curricular, não fica tão claro quanto essa mudança está ou não embutida no 

desenho da política. Ou seja, se é algo que o profissional faz em face de alguma 

necessidade, seguindo seu próprio julgamento, ou se ocorrem em momentos 

previstos pela própria política, com a presença das instâncias que garantem 

decisões conforme o previsto. Por essa razão, não foi possível determinar com 

certeza se os professores fazem uso da chamada discricionariedade.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta pesquisa teve como objetivo analisar a implementação da política 

educacional para a educação primária (anos iniciais do ensino fundamental no 

Brasil) em Cuba. Para tanto, visitamos o país caribenho por cinco vezes, realizando 

a coleta de dados em Havana na quarta visita, quando aplicamos um questionário 

estruturado para 27 docentes que trabalham na referida etapa do ensino 

fundamental. A análise dos dados visou compreender aspectos do seu processo de 

implementação, com base em categorias prévias advindas da literatura sobre 

implementação de políticas educacionais: adesão à política, condições favoráveis e 

desfavoráveis de implementação e discricionariedade por parte dos agentes 

implementadores. 

No que tange à adesão, percebemos, por meio dos dados coletados, que boa 

parte dos docentes pesquisados acredita haver em Cuba uma política que atende 

aos anseios dos professores e às necessidades da comunidade. Constatamos essa 

adesão pelas falas dos docentes, quando sinalizam que o Ministério está presente 

no cotidiano e que busca, juntamente com os docentes, um constante 

aperfeiçoamento da política, desenvolvendo boas estratégias de trabalho e 

favorecendo o processo de implementação da política educacional. Entretanto, a 

avaliação não é unânime e há também apontamentos, em menor quantidade, 

indicando críticas: burocratização excessiva, não dotação das condições de trabalho 

e baixos salários, sobretudo. 

Quanto aos fatores favoráveis, verificamos que, para os professores, a 

formação inicial, bem como a continuada, constituem-se como sendo um dado 

positivo da educação cubana. Efetivamente, os dados coletados denotam que a 

maioria dos professores têm pós-graduação. Foi ainda mencionado que a 

obrigatoriedade da educação, junto com a gratuidade até a universidade e o fato de 

esta ser ofertada em período integral, são fatores que favorecem o trabalho 

cotidiano. Citam ainda o fato de a educação ser de qualidade, com princípios de 

equidade, valores humanísticos e científicos. A análise denota que a maior parte dos 

professores observa a existência de compromisso político dos profissionais com a 

sociedade, outro fator que favorece a implementação da política em questão. Cabe 

mencionar, no entanto, a presença de um discurso menos contundente entre 
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professores que citam falta de compromisso de profissionais e falta de preparação 

como problemas para a implementação da política. 

No que concerne aos fatores desfavoráveis, foram os seguintes apontados 

pelos docentes: a política salarial, pois esta não condiz com os níveis de formação 

dos professores; a falta de recursos materiais e humanos; a falta de tecnologia para 

uso individual; a evasão dos profissionais de educação para outras áreas à procura 

de melhor remuneração; o abandono da carreira; a carga horária de dedicação 

exclusiva à docência; a falta de incentivos para atrair os jovens para a carreira 

docente; e a carência de materiais didáticos, que retrata o contexto enfrentado por 

Cuba, pois se trata do único país a sofrer um bloqueio econômico tão longo na 

América. 

Cabe mencionar que a maior parte dos profissionais relaciona esses fatores 

desfavoráveis ao bloqueio econômico sofrido pelo país, a maioria reconhecendo que 

os governantes pensam e buscam maneiras de superar as dificuldades 

apresentadas. 

A pesquisa mostra que, embora estejamos tratando de um país no qual, 

segundo Carnoy, Gove e Marshall (2009), os professores têm baixa autonomia para 

decidir sobre os processos da política e da sala de aula, é possível que haja algum 

uso de discricionariedade na entrega dos serviços públicos. Os dados, entretanto, 

não são muito claros. Quando falam de adaptações na política educacional, os 

depoentes referem-se especificamente às adaptações curriculares pela adequação 

de programas, textos, no tratamento das informações, no desenho da política pelos 

professores mais experientes, em ajustes de preparação dos docentes para replicar 

a política nas províncias ou municípios, bem como por meio de um sistema diretivo 

junto ao colegiado, que é constituído por um movimento participativo. Entretanto, 

não foi possível verificar se essas adaptações ocorrem controladas pelo desenho da 

política ou se é possível que os profissionais ajam segundo seus próprios valores e 

referências, quando estão diante da entrega dos serviços públicos educacionais.  

Os dados coletados mostram que os docentes participam por meio de 

reuniões nas instituições e ou em formações, processos de aperfeiçoamento e 

ajustes dessa política, pois a educação cubana vem passando por diversas 

transformações desde os anos 2000 e, neste exato momento, o país passa pelo seu 
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terceiro aperfeiçoamento: os livros didáticos estão sendo revistos e há 

transformações curriculares em andamento, com a participação dos docentes. 

Conclui-se, também, pela análise dos relatos compilados e pelas observações 

in loco, que os burocratas de rua, docentes, se mostram engajados em seus 

discursos, buscando variadas formas para que a política educacional seja efetivada. 

Percebemos igualmente que a maior parte dos agentes implementadores considera 

haver um esforço social por parte dos governantes para que a política educacional 

seja efetivada de modo a se alcançar o sucesso almejado durante a formulação 

desta.  

Nosso estudo fez uma revisão de literatura, mas não encontrou outras 

pesquisas voltadas para a educação primária cubana. Apesar de o estudo de 

Carnoy, Gove e Marshall (2009) ter ocorrido há uma década sob outro foco, foi 

importante para verificar a questão da discricionariedade: embora os referidos 

autores tenham obtido evidências de baixa autonomia do professor em sala de aula, 

esta pesquisa notifica, sem ser conclusiva, a possibilidade de uso da 

discricionariedade no que concerne a adaptações curriculares, a ser comprovada em 

outros estudos.  

As observações de campo e dados coletados permitem o esboço de algumas 

sugestões de implementação de políticas educacionais para o nosso país, dentre 

elas, a formação inicial dos professores de educação fundamental com uma visão 

sobre o currículo a fim de melhorarmos os índices de alfabetização no Brasil; 

formação contínua, para trabalharmos a habilidade dos docentes em alfabetizar, 

bem como uma formação universitária mais rigorosa na construção do compromisso 

com o desenvolvimento docente. Também é perceptível a importância do 

diretor/gestor na unidade escolar, como um parceiro pedagógico e não apenas 

administrativo, e o vínculo criado entre o docente e os discentes, pois o docente 

acaba tendo maior tempo de convívio com os discentes. A atribuição segue regras 

divergentes das nossas, pois é realizada pelo diretor e as preferências e afinidades 

do docente; este, por sua vez, passa a acompanhar o discente pelo período de um 

ciclo, ou seja, segue com o discente do 1º ao 4º ano. É possível também sugerir que 

a prática da formulação da política ocorra por meio dos docentes mais experientes, 

que esses sejam ouvidos desde a criação do desenho da política até a sua 
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implementação, pois o agente implementador que trabalha há mais tempo com a 

educação é o mais apropriado para buscar soluções visando sanar os problemas 

educacionais. Seria também importante uma maior participação na implementação 

dessa política, para evitar a falta de adesão. 

 Constância nas políticas voltadas à educação é relevante, pois o que 

percebemos em nossas visitas às escolas cubanas é que as políticas educativas em 

Cuba são lineares e permanentes, havendo ajustes, mas não rupturas. 
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Anexo I 
 

Dados tabulados sobre as condicionalidades favoráveis e desfavoráveis 

N
o

m
e

 

O que são 
para vocês 

as 
fortalezas 

da 
educação 
cubana? 

 

Quais são 
as 

dificulda-
des da 

educação 
cubana? 

Por que 
esses 

desafios 
ainda não 

foram 
superados, 

em sua 
opinião? 

Quais são 
as maiores 
dificulda-

des 
enfrenta-

das no dia 
a dia para 
garantir 
ações 

previstas 
nos planos 
de estudo? 

Você 
poderia 

citar 
exem-
plos? 

 
 
 
 
 
 

Você 
passou 

por algum 
curso de 
capacita-
ção como 
docente? 

O que 
sugere que 
poderia ser 
melhora-

do? 

Você 
considera 

que tem os 
recursos 
humanos, 
materiais e 
financeiros 
suficientes 

para os 
planos de 
estudo da 
educação 
primária? 

Como é 
hoje a sua 

percep-
ção sobre 
o trabalho 

do 
Ministério 

da 
Educação 

de 
Educação 
Primária? 

T
a

lita
 

“O ponto 
positivo foi 
o encami-
nhamento 

das 
crianças, o 
ensino dos 
princípios 
martinia-

nos 
revolucio-
nários, as 

ideias 
solidárias e 

o fato de 
haver 

gratuidade 
até a 

universi-
dade.” 

“Alimen-
tação por 
conta do 
bloqueio.” 

      

“Até os 
dias 

atuais se 
tem 

garantido 
o material 
escolar, 
como 
livros, 

cadernos, 
lápis e 
outros 

materiais 
escola-

res.” 

M
a

ria
n

a
 

“A 
gratuidade 

até a 
universi-
dade.” 

       

“Penso 
que a 

educação 
cubana 
está se 

preparan-
do ainda, 
mas que 
os jovens 
cubanos 

já 
possuem 

muitas 
opções.” 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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J
a

n
e

te
 

“A 
gratuidade 

até a 
universi-
dade e a 

preparação 
dos 

professo-
res.” 

“Salários 
baixos 

que não 
corres-
pondem 
ao nível 

de forma-
ção.” 

“Reunião 
de pais 
mensal-
mente e, 

se 
necessá-

rio, a 
convoca-
ção dos 
pais.” 

      

T
a

m
a

ra
 

  

“Porque 
precisa-
mos ser 

um pouco 
mais 

exigentes 
conosco.” 

   

“O sistema 
de 

evolução 
de 

professo-
res.” 

“Sim.” “Positiva.” 

O
tá

v
io

 

“Gratui-
dade, 

inclusiva e 
científica.” 

“Bloqueio.” 

“Situação 
econômica 

e a 
posição 
político- 
social.” 

“As 
dificulda-
des estão 
para além 

da 
educação e 

ocorrem 
por conta 

do 
bloqueio.” 

   

“Sim, 
contamos 
com todos 
os recursos 
necessá-
rios para 
os planos 

de estudo.” 

 

C
é
lia

 

“A garantia 
de 

materiais e 
a logística 

para 
assegurar 

a qualidade 
da 

educação.” 

“A falta 
do uso de 
tecnolo-

gia.” 

“Motivos 
externos, 
interde-

pendência 
de outros 
setores 
além da 

educação.” 

“A 
contextua-
lização do 
dia a dia e 

a 
preparação 

dos 
professo-

res.” 

“Falta de 
recursos.” 

“Sim, 
vários 

seminá-
rios, 

cursos 
ofereci-
dos por 
doutores 

e 
mestres.” 

 

   

J
a

n
a

in
a
 

“Educação 
de período 
integral.” 

“As bases 
econômi-

cas.” 

“Relação 
entre 

família e 
escola.” 

 

“Compro-
metimen-
to pessoal 
e direcio-
namento 

no 
ambiente 
escolar.” 

“Muitos 
deles em 

outros 
idiomas e 
especia-
lidades.” 

 

 . 

“É uma 
estrutura 
organiza-

da em 
que se 

movimen-
tam os 

estudantes 
que 

desper-
tam para 

o seu 
desenvol-
vimento e 
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vão 
conquis-

tando 
estímulos 
por níveis 

educa-
cionais e 
por anos, 
estimulan-
do tanto 

os alunos 
como os 

seus 
pais.” 

J
o

a
q

u
im

 

“Valores, 
patriotismo 
e conheci-

mento.” 

  

“O trabalho 
nas 

condições 
atuais.” 

   “Sim.”  

C
o

ra
 

“A 
gratuidade 
em todo o 
percurso 

da 
educação.” 

        

A
n

a
 

“Compro-
metimento 
profissional
e profissio-

nais de 
qualidade 
desde a 
Universi-
dade de 
Varona.” 

“Dirigentes 
que são 
educa-
dores e 
aban-

donam a 
carreira 

na 
educação 

para 
exercer 
outra 

profissão.” 

“Falta de 
condições 
e salários 
baixos.” 

“Mais 
contextua-

lização 
para o 

nosso dia a 
dia.” 

 

“Cursos 
de 

capacita-
ção, entre 

eles 
sobre 

diagnós-
tico, 

inclusão, 
didática, 

entre 
outros.” 

 

“Condi-
ções de 

trabalho.” 

“Sim, 
contamos 

com 
recursos 
humanos, 
materiais e 
financeiros. 
Para isso 

somos 
capacita-
dos com 
conheci-
mentos 

humanís-
ticos e 

científicos.” 

“É boa, 
mas é 

necessá-
rio que se 
potencia-
lize esse 
trabalho 

com 
recursos 
humanos 

bem 
prepara-
dos, com 
catego-

rias 
acadêmi-

cas, 
docentes. 
Ainda que 
o trabalho 
que está 
chegando 

nos 
nossos 

dias seja 
satisfató-

rio, o 
Ministério 

todo é 
que está 
realizan-

do a 
prepara-
ção dos 
profes-
sores.” 
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M
a

ri 

“A 
educação 
para todos 
e a atenção 

às 
dificulda-
des dos 

educandos.” 

“A falta 
de 

professo-
res.” 

“Bloqueio 
econômico 

e 
problemas 
financeiros 
internos.” 

 

“Mais 
participa-
ção nos 

planos de 
estudo.” 

 

“A 
quantida-

de de 
horas de 
trabalho 
deve ser 
revista.” 

“Tudo que 
é 

necessário. 
O Estado 

realiza 
diferentes 
ações para 

pôr em 
prática os 
planos de 
estudo.” 

“Satisfatór
ia.” 

D
o

ra
 

“Gratuida-
de desde 

os círculos 
infantis e o 
sistema de 
ciclos até 

os 12 
anos.” 

 “Dificul-
dades 
econô-
micas 
para 

manter os 
professo-

res na 
carreira.” 

“Porque é 
preciso 

acesso a 
um 

mercado 
externo.” 

“Que o 
pessoal 
docente, 
depois de 

qualificado, 
não 

abandone a 
profissão.” 

  

“A 
capacita-

ção 
docente.” 

“Hoje em 
dia há 
muitas 

dificulda-
des com 
todos os 
recursos, 

fundamen-
talmente 
humanos, 
que, por 

problemas 
econômi-

cos, 
abando-
nam as 
redes 

educacio-
nais.” 

“Bom, 
tratando 
de fazer 
as coisas 

com 
conver-

sas.” 

S
a

b
rin

a
 

“Educação 
para todos 

com 
valores 

humanísti-
cos e 

científicos.” 

“Dificulda
de na 

formação 
dos 

professo-
res.” 

“A 
formação 
docente é 

um 
processo 

longo, 
porém, 

estamos 
no 

caminho 
certo.” 

  

“[...] Sim, 
quando 
trabalhei 

com 
estran-
geiros 
usei o 

espanhol 
como 

segunda 
língua e 
passei 

por 
cursos de 
prepara-
ção entre 
os anos 

de 1985 e 
1993, 

quando 
ingressei 
no ensino 

geral.” 
 

“Nada.” 
“Falta de 
recursos 

humanos.” 

“Percebo 
o trabalho 

do 
Ministério 

como 
adequado. 

Esse 
trabalho 
inclui as 

condições 
e adapta-
ções para 

a 
educação 

ser 
mensura-

da nos 
resulta-
dos.” 
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T
a

lita
 

“É o 
compro-
misso 
político 
com os 

professo-
res desde a 
revolução.” 

“Escas-
sez de 

recursos 
e sem 

garantia 
de que 
essa 

situação 
seja 

ameniza-
da no 
curto 

prazo.” 

 

“Os 
recursos 
comple-

mentares 
para as 

especiali-
dades.” 

 

“Cursos 
de 

capacita-
ção para 
profes-
sores.” 

 

 
“Nem 

sempre 
temos.” 

“Trabalho 
árduo e 
compli-
cado.” 

N
ilz

a
 

“A 
igualdade e 

oportuni-
dades para 
todos e a 

preparação 
docente.” 

Não 
poder 
contar 
com os 

profission
ais 

especialis
tas nas 
escolas. 

“Estímulo 
salarial.” 

“Um plano 
geral de 

ações para 
docentes 
próprio de 
um país 

bloqueado.” 

“Falta de 
agrupa-
mentos, 
tecnolo-

gia e 
laborató-
rios de 

informa-
tica.” 

“[...] Sim, 
recebi 

cursos de 
metodo-
logia em 
investi-
gação 

educativa 
e atual-
mente 
estou 

cursando 
o pós-

doutora-
do.” 

 

 

“Considero 
que 

arrumam 
tudo que 
podem 
para 

suceder a 
melhoria 

na 
educação.” 

“Conside-
ro que é 

adequado 
e histori-
camente 
se mostra 
correto.” 

E
lia

n
a
 

“Sua 
gratuidade; 
todos têm a 

possibili-
dade de 
ascender 

no sistema 
nacional de 
educação.” 

 

“Estão 
trabalhan-
do para a 
solução 

dos 
mesmos.” 

 

“Algumas 
medidas 

especiais.” 
(não citou 

quais) 

“Recebi 
formação 
continua-

da 
aplicada 

por 
professo-
res mais 
experien-

tes.” 
 

“O horário 
dobrado 

de 
trabalho.” 

“Sim.” 

“A 
prepara-

ção é 
oriunda 

do 
Ministério, 
pois hoje 

há 
pessoas 

na direção 
do país 

que fazem 
grandes 
esforços 
para que 

as institui-
ções 

educativas 
— cada 
qual em 
seu nível 

— tenham 
uma 

educação 
de 

qualidade.” 
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P
a

u
lo

 

“Gratuida-
de e 

inclusão.” 

“Salário 
dos 

professo-
res.” 

“Precisa-
mos de 
financia-
mento 

externo.” 

“Não sei 
observar.” 

  
“O espaço 

para 
estudar.” 

“Sim.” “Boa.” 

Is
a

 

“Que todos 
têm direito 

à 
educação.” 

“O tempo 
despen-
dido pelo 
professor 

na 
dedica-

ção à sua 
carreira 

não 
corres-

ponde ao 
salário.” 

“Pelo 
posicio-
namento 

dos EUA.” 

  

“[...] 
recebi 

variados 
cursos de 
capacita-
ção em 
várias 

especia-
lidades e 
também 

em 
inclusão.” 

 

“As 
condições 

de 
trabalho.” 

“Não são 
suficientes, 
mas pelo 
amor ao 
trabalho 

educativo 
se 

diminuem 
as faltas 
nesse 

aspecto.” 

 

L
ia

n
d

ra
 

“A 
equidade e 
a qualidade 

dos 
programas 
educacio-

nais 
humanís-

ticos.” 

“A falta 
de 

professo-
res na 

educação 
primária e 
secundá-

ria.” 

“Por conta 
do 

bloqueio, o 
país não 

pode 
adquirir 

recursos.” 

   
“O 

currículo 
escolar.” 

 

“Trabalha-
se muito, 
mas não 
basta, já 

que a 
cobertura 

de 
pessoal 

docente é 
insuficien-

te para 
uma 

educação 
primária 

de 
qualidade.” 
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M
á

rc
ia

 

“Alcançar 
em cada 

criança os 
valores e 
modos de 

atualização 
que lhe 

permitam 
se integrar 

em 
sociedade.” 

“Falta de 
professo-

res.” 

“Insufici-
ência de 
professo-

res.” 

“Espaço 
para 

superação 
dos 

professo-
res para 

garantir as 
atividades 

dos 
planos.” 

   

“Sim, 
quando 
estão na 

base, 
buscam-se 
alternati-
vas que 

não afetem 
o desenvol-
vimento do 
processo e 
a qualidade 

do 
trabalho.” 

“Muito 
boa e isso 
se avalia 
em cada 
etapa,  

verifican-
do-se os 
resultados 
e obser-
vando-se 
a resposta 

da 
socieda-

de. A 
estratégia 

de 
trabalho é 
boa e com 
a coope-
ração dos 
fatores, 
seguire-

mos 
adiante e, 

por 
suposto, 
seguindo 
os planos 
de estudo 

da 
América e 

do 
mundo.” 

D
ilm

a
 

“Gratuida-
de e 

atende o 
quartoº 

objetivo do 
desenvol-
vimento 

sustentável 
da agenda 
de 2030 

(Unesco).” 
 

“Falta de 
infraes-
trutura 

por conta 
do 

bloqueio 
econômi-

co.” 

“Falta de 
estímulo 
para a 

profissão.” 

“Maiores 
dificulda-

des 
ocorrem 

pela 
contextua-
lização dos 

nossos 
dias.” 

“A falta de 
condi-

ções não 
permite 

ao 
docente 

assistir às 
ações e 
superá-

las.” 

 

“O salário 
e o 

conteúdo 
das 

discipli-
nas.” 

“Considero 
que se dê 
conta com 

esses 
recursos, 
para que 
os planos 
de estudo 
sejam bem 
emprega-

dos.” 

“Conside-
ro que o 
trabalho 

do 
Ministério 

está 
sempre 
buscan-
do, junto 
com os 

professo-
res e 

alunos, 
um 

aperfei-
çoamento 
profissio-

nal e 
também 
enquanto 
cidadão.” 

M
e

rc
e

d
e

s
 

A 
gratuidade 
bem como 
a inclusão 

são 
conquistas 

“Bloqueio 
e a falta 

de 
tecnolo-

gia 
individual 

“Causas 
econômi-
cas que 
resultam 

em 
políticas e 

    

“Sim, em 
cada curso, 

o Estado 
busca a 
ajuda 

necessária 

“Muito 
positiva e 
encontra-

se no 
centro dos 

proble-
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derivadas 
da 

Revolução.  

para 
alunos.” 

ideolo-
gias.” 

para que 
se 

compreen-
da o plano 
de estudo.” 

mas, com 
uma 

atenção 
sistema-

tica.” 

C
le

id
e
 

“Gratuida-
de, 

participa-
ção e que 

todos têm o 
direito em 
diferentes 

níveis.” 

“A hetero-
geneida-
de dos 

docentes; 
a falta de 
compro-
metimen-

to de 
alguns 

docentes 
e a falta 

de 
auxilia-

res.” 

“Falta de 
motivação 

para o 
estudo e 
descom-
promisso 

com a 
função.” 

   

“A situação 
dos 

estudan-
tes com 
necessi-
dades 

especiais.” 

“Sim, em 
certas 

ocasiões 
os 

materiais e 
o recurso 
financeiro 
faltam e 

por vezes o 
recurso 
humano 
também, 

com a falta 
de 

professo-
res.” 

“Minha 
visão 

sobre o 
Ministério 

de 
Educação 
de Cuba é 

boa, já 
que está 

se 
transfor-
mando, 

tendo em 
conta as 
trocas e 

as 
transfor-
mações 

em 
diferentes 

níveis.” 

F
ra

n
 

“Gratuida-
de; 

preparação 
dos 

professo-
res que 

hoje são, 
em sua 
maioria, 

licenciados 
e mestres.” 

“Capaci-
tação e 
integra-
ção nas 
carreiras 
pedagó-
gicas.” 

“Salário 
não é 

suficiente 
para as 
necessi-
dades.” 

“A 
quantidade 
de falta de 
professo-

res por falta 
de 

incentivo.” 

 

“Cursos 
de 

capacita-
ção, entre 

eles 
sobre 

diagnós-
tico, 

inclusão, 
didática, 

entre 
outros.” 

 

 

“Considero 
que 

dispomos 
dos 

recursos 
necessá-
rios, mas 

faltam 
recursos 

humanos.” 

“Conside-
ro que é 
boa, mas 

pode 
melhorar 
quanto à 
atenção 

aos 
professo-
res, para 
que não 
chegue a 
baixar a 
qualida-

de.” 

A
lic

e
 

“Progra-
mas 

educativos 
e sistema 

nacional de 
educação 
muito bem 
estrutura-

do.” 

“São as 
necessi-
dades 
dos 

professo-
res, como 
salários e 
a infraes-
trutura; a 
qualidade 

e a 
prepara-
ção, em 
alguns 
casos.” 

  

Falou que 
já havia 

respondi-
do, está 
em outro 
questio-

namento.” 

 
 
 
 

“O 
movimen-

to do 
aperfeiço-
amento.” 

 

“Sim, mas 
pode 

eliminar 
um pouco 

da 
burocra-

cia.” 

R
e
g

in
a

ld
o

 

“Gratuida-
de e a 

formação 
dos 

professo-
res.” 

  
“Condições 

reais.” 
  

“Mais 
igualdade 

de 
condições.” 

 
“Adequa-

do.” 

J
o

s
é
 

 

“A obrigato-
riedade e a 
gratuidade 
em toda a 
educação.” 

  

“As 
condições 

de 
trabalho.” 

“Organi-
zação 

hierárqui-
ca e 

tecnolo-
gia.” 

 
 
 
 
 

 
“Condi-
ções de 

trabalho.” 

“Apesar do 
embargo 

econômico 
que assola 

o país, 
nunca nos 
faltaram 
recursos 
para os 

planos de 
estudo.” 

“É um 
trabalho 

excelente, 
sempre 
prepa-

rando os 
professo-
res com 

os 
melhores 
profissio-
nais do 
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país.” 
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Anexo II 
 

Dados tabulados sobre o processo de adesão 

 

Nome Os professores estão 
satisfeitos com os planos de 
estudo? 

Como se evidencia a 
presença dos lineamentos 
(diretrizes) na política 
educativa e de maneira 
particular na sua escola? 

Talita   

Mariana  “Os lineamentos se 
evidenciam nas escolas 
desde a planificação 
(planejamento) do plano 
anual.” 

Janete   

Tamara “Sim, pois os professores 
participam da preparação dos 
planos de estudo e propõem, 
dando as suas opiniões e, 
por vezes, se opondo em 
seus territórios.” 

 

Otávio  “A preparação do pessoal 
está empreendida entre 
essas diretrizes educativas e 
queremos para nós um 
serviço de maior qualidade.” 

Célia   

Janaina “Sim, um instrumento.”  

Joaquim   

Cora “Sim.”  

Ana “Geralmente, sim.” “Desde os estágios 
educativos as diretrizes 
trazem livros com as 
disciplinas e os eixos 
temáticos.” 

Mari “Sim, estão satisfeitos.”  

Sabrina “Sim.” “Não se evidencia, não 
deixam ninguém observar a 
escola.” 

Talita “Desde onde conheço, sim.” “Educação inclusiva e 
humanística.” 

Nilza “Sim.” “Manifesta-se desde que se 
cumpram os princípios de 
nossa política educacional e 
que também se encontram 
em nossa constituição.” 

Eliana “Sim.” “Desde os estudos das 
crianças e o trabalho com as 
famílias.” 

Paulo 
 

 “Encontra-se em sua 
conexão em todas as 
atualidades que envolvem a 
instituição.” 

Isa  “Garantindo a supervisão 
sistemática e contínua”.  

Liandra “Sim.”  

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Márcia “Sim.” “Nos fazeres diários.” 

Dilma  “Na universidade existem 
espaços para o 
desenvolvimento das 
políticas e para o 
aprofundamento da teoria.” 

Mercedes “Não, por isso estamos 
realizando o terceiro 
aperfeiçoamento para o 
trabalho.” 

“As diretrizes da política 
educativa se evidenciam em 
ações porque esta ocorre e 
pesa no estado e nos demais 
territórios, como centro 
cultural mais importante da 
comunidade, e sinto grande 
incentivo por parte do Estado 
para o bem dos seus 
cidadãos.” 

Cleide “Sim.” “No próprio desenvolvimento 
do processo de ensino- 
aprendizagem e pedagógico, 
que é centrado nas crianças, 
na família e em diferentes 
agentes da comunidade 
envolvidos no processo 
mencionado, privilegiando 
especialmente cada escola, 
porque temos de ter um 
território feliz por meio de um 
sistema educativo dotado de 
ensinos, necessidades e, 
consequentemente, o 
desenvolvimento de 
habilidades.” 

Fran “Não todos. Porém, ao final 
do curso, os professores 
fazem propostas, só não sei 
se as escutam.” 

“Tendo o envolvimento dos 
alunos e de sua família no 
sistema educativo.” 

Alice “A maioria, sim.” “Seguindo os preceitos do 
Ministério em todo o ensino.” 

Reginaldo “Sim.”  

José “Não.”  
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Anexo III 
 

Dados tabulados sobre o processo de discricionariedade 

 

Nome Poderia falar um pouco da 
equipe escolar e das 
responsabilidades em ações 
concretas dentro das 
escolas, no seu dia a dia? 

Que estratégias, 
instrumentos, 
mecanismos, 
metodologias, em sua 
opinião, foram mais 
relevantes para envolver 
os agentes 
implementadores no 
programa de políticas 
educacionais? 

Que 
trocas 
ocorre-
ram em 
função 
das 
evolu-
ções 
que os 
profes-
sores 
fazem 
nos 
planos? 
O 
Ministé-
rio de 
Educa-
ção 
avalia o 
traba-
lho dos 
profes-
sores? 
O 
Ministé-
rio de 
Educa-
ção 
avalia o 
nível do 
conhe-
cimento 
dos 
alunos? 

Talita    

Mariana    

Janete    

Tamara  “Reuniões metodológicas, 
classes metodológicas 
demonstrativas e evolução 
profissional.” 

 

Otávio  “Por meio das 
preparações 
metodológicas e dos 
aspirantes.” 

 

Célia    

Janaina “Em diretivo e pedagógico.”   

Joaquim “Em equipes responsáveis 
pelo diretivo e pedagógico.” 

“Pela preparação, 
organização e também 
tendo o controle.” 

É 
possíve
l 
perceb
er no 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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sistema 
de 
evoluçã
o. 

Cora  “As estratégias são as 
diretrizes, com base na 
educação social inclusiva, 
ambiental e de equidade.” 
 

“Sim, o 
traba-
lho dos 
docen-
tes é 
avalia-
do 
anual-
mente, 
assim 
como 
os 
alunos.” 

Ana “Grupos metodológicos que 
atendem as escolas e 
realizam a preparação dos 
diretores e chefes de ciclos.” 

“Experiência, adequação e 
preparação das 
professoras das 
províncias, municípios e 
estas replicam em suas 
escolas.” 

“O 
Ministé-
rio 
avalia 
anual-
mente 
o currí-
culo 
com os 
docen-
tes e a 
apren-
diza-
gem 
dos 
alunos 
é ava-
liada 
mensal
mente.” 

Mari    

Sabrina “Diretores, chefes de ciclos, 
subdiretores, que são 
responsáveis pela 
organização das escolas 
administrativamente e 
também pela educação a 
partir do trabalho 
metodológico que 
desenvolvem em cada ano e 
ciclo.” 

 “Sim, 
há 
traba-
lhos de 
adapta
ção 
curri-
cular 
dos 
progra-
mas, 
assim 
como o 
sistema 
de 
evolu-
ção.” 

Talita “Diretor, subdiretor, chefe de 
ciclo, que redimensionam as 
ações pedagógicas.” 

“O sistema diretivo junto 
com o colegiado 
participativo, em que todos 
participam do processo. O 
sistema do trabalho 

“O 
Ministé-
rio 
avalia 
com 



148 
 

metodológico e as suas 
formas coletivas.” 

aplica-
ção de 
instru-
mentos 
de 
quali-
dade 
de 
aprendi-
zagem 
dos 
estu-
dantes.” 

Nilza   “Avali-
am 
cons-
tante-
mente 
a 
evolu-
ção dos 
educan
-dos.” 

Eliana “Diretores de escola realizam 
o planejamento e o controle 
das atividades diárias 
executadas, subdiretores, 
chefes de ciclos e 
professores.” 

“A preparação 
metodológica com o 
sistema de ensino e 
também das tecnologias.” 

 

Paulo 
 

“Conselho de direção, onde 
se ajustam, pois há escolas 
de multigrados 
(multisseriadas). Esses 
conselhos respondem pela 
qualidade de tudo que se 
passa na escola, bem como 
que o aluno aprenda e se 
eduque com os valores da 
sociedade socialista.” 

 “Avali-
am os 
profes-
sores e 
fazem 
um 
contro-
le dos 
municí-
pios e 
dos 
alunos 
tam-
bém. 
Esses 
resul-
tados 
servem 
para o 
Minis-
tério, 
que 
tomará 
as 
medi-
das 
focadas 
na 
escola 
con-
forme o 
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resulta
do.” 

Isa “Diretores, chefes de ciclos, 
docentes e especialistas de 
diferentes áreas.” 

 “Avali-

am-se 
com-
forme 
as vias 
pro-
grama-

das.” 
Liandra “No dia a dia se realiza com 

os professores 
supervisionados pelos chefes 
de ciclos.” 

“Primeiro o fundamental é 
a preparação sistemática 
orientada a resolver os 
problemas emanados da 
prática educativa diária.” 

 

Márcia “Diretor, chefe de ciclos, guia 
base e os professores 
trabalham em tempo 
integral.” 

“Com ajustes de conteúdo, 
com desenvolvimento de 
habilidades, assim como 
estratégias curriculares 
(adaptações).” 

 

Dilma  “Os mecanismos mais 
relevantes emanam das 
ações que derivam da 
própria escola a partir das 
suas necessidades 
concretas, auxiliando os 
planos de trabalho (anual 
e mensal) e de ajustes 
técnicos e de 
direcionamento, unidos ao 
conselho de escola, do 
qual participa a família.” 

 

Mercedes  “A aplicação do trabalho 
metodológico ocorre com 
a supervisão dos 
professores mais 
experientes.” 

 

Cleide  “Os ajustes curriculares 
dos quais participam, 
como também já participei 
em 2005.” 

“As 
adap-
tações 
existem 
como 
no 
nosso 
currícu-
lo de 
mate-
mática 
do 3º 
ano. 
Somos 
avalia-
dos 
anual-
mente 
pelo 
Ministé-
rio de 
Educa-
ção.” 
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Fran  “Direção, preparação, 
trabalho metodológico e 
controle.” 

“Por 
meio 
da 
aplica-
ção do 
docu-
mento 
238/ 
2014 
da 
evolu-
ção 
siste-
mática. 
Avalia-
se o 
docen-
te que 
alcança 
a ínte-
gra da 
sua 
catego-
ria e os 
edu-
candos 
são 
avalia-
dos 
para a 
verifi-
cação 
da 
apren-
diza-
gem e 
sua 
quali-
dade.” 

Alice   “As 
avalia-
ções 
dos 
profes-
sores 
se 
regem 
pelos 
alunos. 
O 
Ministé-
rio de 
Educa-
ção 
verifica 
a 
evolu-
ção das 
crian-
ças 
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quando 
visitam 
as 
escolas 
uma 
vez por 
ano.” 

Reginaldo “Diretores, subdiretores, 
chefes de ciclo e 
professores.” 

 “Atual-
mente 
o 
terceiro 
aper-
feiçoa-
mento 
do 
Siste-
ma 
Nacio-
nal de 
Educa-
ção 
tem 
impor-
tantes 
trans-
forma-
ções e 
um 
vínculo 
organi-
zacio-
nal 
escolar 
etc.” 

José “Diretores, subdiretores, 
chefe de ciclo e professores.” 

“Técnicas e estudos.” “Como 
exem-
plo de 
trocas, 
o uso 
da 
tecno-
logia. O 
Ministé-
rio de 
Educa-
ção 
avalia o 
traba-
lho dos 
profes-
sores 
anual-
mente, 
com 
visitas 
às 
classes 
para 
ver o 
de-
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sem-
penho 
dos 
alunos 
e 
porque 
os 
profes-
sores 
devem 
atender 
as 
diferen-
tes 
neces-
sida-
des, 
respei-
tando 
as 
indivi-
duali-
dades. 
Os 
profes-
sores 
revisam
os 
planos 
de 
classe 
e dos 
alunos 
e 
aplicam 
provas 
de 
classe 
para 
saber 
se 
adquiri-
ram o 
conhe-
cimento 
da 
mesma.” 

 

 

 

 

 

 


