
N. Cham.: 370.2681 IA66
Título: LDB 20 anos: política,
história e espaços educacionais .

11111111111111111111111111111111111111111111111111
14215548 Ac. 170253

BCCE



A pós d pr~mLllgélçi'\O .c!(1
(()I1StltLIIÇllO clel')BB,
l o 11j o rmo .u HlII e i,I o ( ,,-

jlllltlo 111, drtigu 211, L1m 1l0VO 110-
I i/ 011t () P () 11t ico ()st ,1\1 é1 ,I r iI iar 11()
I~rdsil. A c!PIIHH r.icia anuuti.iv.i
S('IIS primoiros pdSSOS em clirC'ç,,'jo
.io f-sLHlo c!(' direito, ao g,H,1I1-
tir o rl'gillw ele coloboraçào ()Il-
trl" União, ( st aclos l" MLlllicipins. A
distribuicão elc' t ais cornpetênr.ias,
él cell"hr,H o rl"gimo de colabora-
çiio entre os (,Iltes fecler"elos, er"
o mer.auismo constitucional Cjll()
celebrava iI L1niversali/elÇi'\O elo
ensino tund.uuental, sob " res
ponsahilidnde cios municípios e il
graclativa ojprtél cio ensino méclio,
sob ,I n'spolls,ll)iliddcle elos est a
dos e cio Distrito Fecler,,!.

O inicio elél elécld" ele Fll)O
parecia dnLlIKi,1I Lima nova filsl'
110 cellé1rio politiro e educacional
brasileiro. N,'jo obst ante, " vitória,
por meio elE' pleiçôes diretas ele
um 1l0VO presidente, depois de
um longo período de eleições in-
diretas legitim"do pelo regime
ditatorial, "queria o clima de ex-
pcctativa elel sociedade brasileira
pela democracia, onde a retórica
cio crescimento econômico aliada
ao desenvolvimento social, defen-
dida pelos setores progressistas i1
frente da transição de regime po-
lítico, devolvia ,1 sociedade civil e
aos setores r-c.ouôruir os a espe-
r"llçél Iwrelidd dél dér.ada anterior,

. : ,:/1,:",) :\/1 di' !\!Iduuli'





Presidente da República
Michel Temer .

Ministro da 'Educação
Mendonça Filho

Universidade Federal do Ceará
REITOR

Prof, Henry de Holanda Campos

Vice-REIToR
Prot. Custódio Luís Silva de Almeida

Conselho Editorial
PRESIDENTE

Prot. Antônio Cláudio Lima Guimarães

CONSELHEIROS
Profs Ãngela Maria Mota Rossas de Gutiérrez

Prof, Gil de Aquino Farias
Prof. Italo Gurgel

Prof, José Edmar da Silva Ribeiro

Diretora da Faculdade de Educação
Maria Isa bel Filgueiras Lima Ciasca

Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Educação Brasileira
João Batista de Albuquerque Figueiredh

Chefe do Departamento de Fu~damentos da ~ducação
Adriana Eufrásio Braga Sobral

Série Diálogos Intempestivos
COORDENAÇAo EDITORIAL

José Rogério Santa na (EDITOR-CHEFE)
Kelma Socorro Alves Lopes de Matos

Wagner Bandeira Andriola

DR'ANA MARrA Iónro OrAS (UFC)

DR'ÁNGELA ARRUDA (UFRJ)

DR' ÁNGHA T. SOUSA (UFC)

DR. ANTONro GERMANO M. [UNrOR (UECE)

DR'ANTONrA DrLAMAR ARAÚ10 (UECE)

DR. ANTONro PAULrNO DE SOUSA (UFMA)

DR. ANTÓNro ROBERTO XAvrER (UN1LAB)

DR' CARLA VrANA COSCARELLr (UFMG)

DR'CELLrNA RODRrGUES MUNrz (UFRN)

DR' DORA LEAL ROSA (UFBA)

DR' ELrANE DOS S. CAVALLErRO (UNB)

DR. ELrZEU CLEMENTrNO DE SOUZA (UNEB)

DR. EMANUEL t.urs ROQUE SOARES (UFRB)

DR. ENÉAS ARRArs NETO (UFC)

DR' FRANcrMAR DUARTE ARRUDA (UFF)

DR. HERMlNro BORGES NETO (UFC)

OR' lLMA VmRA DO NAscrMENTO (UFMA)

OR' [ATU!tA MENEZES (UFPE)

OR. [ORGE CARVALHO (UFS)

OR. lost ArRES DE CASTRO FrLHO (UFC)

OR. JosÉ GERARDO VASCONCELOS (UFC)

OR. JOSÉ trvr FURTADO SAMPATO (UFC)

OR. JUAREZ OAYRELL (UFMG)

OR. JÚLTO CESAR R. DE ARAÚ10 (UFC)

CONSELHO EDITORIAL
DR. [USTrNO DE SOUSA [ÚNroR (UFC)

OR' KELMA SOCORRO AL~ES LOPES DE MATOS (UFC)

OR' LrA MACHADO Fru~A FIALHO (UECE)

OR' LucrANA LOBO (UFC)

OR'MARIA DE FÁTIMA f DA COSTA (UFC)

OR' MARIA DO CARMO 1t-VES DO BOMFIM (UFP!)

OR' MARrA lZABEL PEDfOSA (UFPE)

DR'MARIA [uRAcr MArA CAVALCANTE (UFC)

OR'MARrA NOBRE OAM['SCENO (UFC)

. OR' MARLY AMARrLHA (f1FRN)

OR' MARTA ARAÚrO (UFRN)

OR. MESSIAS HOLANDA OIEB (UERN)

DR. NELSON BARROS DA COSTA (UFC)

DR. oztn TESSER (UFC)

DR. PAULO SÉRGIO TUMOLO (UFSC)

DR' RAQUEL S. GONÇALVES (UFMn

OR. RArMUNDO ELMO DE PAULA V. [ÚNroR (UECE)

DR' SANDRA H. PETrT (UFC)

DR' SHARA [ANE HOLANDA COSTA AnAD (UFP!)

DR' SILvrA ROBERTA DA M. ROCHA (UFCG)

. DR'VALESKA FORTES DE OLIVEIRA (UFSM)

DR' VERrANA DE FÁTIMA R. COLAÇO (UFC)

DR. WAGNER BANDEIRA ANDRroLA (UFC)



. J=tO~53
. J12J1551.ti
O(Ol/t,OJ+

Francisco Ari de Andrade
José Gerardo Vasconcelos

José Rogério Santana
Raimundo Elmo de Paula Vasconcelos [únior

Rui Martinho Rodrigues
Organiza dores

20ANOS:
Política, História e Espaços Educacionais

ANTONIO GERMANO MAGALHÃES JÚNIOR

ANTÔNIO ROBERTO XAVIER

BRUNA GERMANA NUNES MOTA

CAMILA SARAIVA DE MATOS

CIBELLE AMORIM MARTINS

CRISTlNE BRANDENBURG

DIJANE MARIA ROCHA VICTOR

EDGAR MARÇAL DE BARROS FILHO

ELlONE MARIA NOGUEIRA DIÓGENES

EMANOEL LUís ROQUE SOARES

FLÁYIO MUNIZ CHAVES

FRANCISCA KAliLA BOTÃO ARANHA

FRANClsch ARI DE ANDRADE

FRANCISCO JOEL MAGALHÃES DA COSTA

FRANClscb VALFRIDOBARBOSA·
ISÀBELA RIBEIRO DE CASTRO

JEAN MAC COLE TAVARES SANTOS

JOÃO BATISTA DE AlBUQUERQUE FIGUEIREDO

JOÃO BATISTA DE ANDRADE FILHO

JOSÉ CÂNDIDO LUSTOSA BITENCOURT DE ALBUQUERQUE

JOSÉGERARDO VASCONCELOS

JOSÉ MELlNHO o~ LIMA NETO

JOSÉ RoG~RIO SANTANA

JOSIER FERliÉ1RA DA SILVA

JÚLIO WILSON RIBEIRO
KARINA MARTINS MARQUES

KARLA COLARES VASCONCELOS

KEILA ANDRADE HAIASHIDA

LARISSE BARREIRA DE MACÊDO SANTIAGO

LIA MACHADO FIUZA FIALHO

LORENA BRENDA SANTOS NASCIMENTO

LOURDES RAFAELLA SANTOS FLORENCIO

LUCIANA DE LIMA

LUís TÁVORA FURTADO RIBEIRO

MARIA DE LOURDES DA SILVA NETA

MARIA IRACEMA PINHO DE SOUSA

MARIA KÉLlA DA SILVA

MARIA LENÚCIA DE MOURA

MARIA PATRíCIA MORAIS LEAL

MARTA MARIA DE ARAÚIO
MELlNE MESQUITA DE CARVALHO

MÔNICA MONTEIRO DA COSTA VASCONCELOS

NICOLlNO TROMPIERI FILHO

RAIMUNDO ELMO DE PAULA VASCONCELOS JÚNIOR

ROBSON CARLOS LOUREIRO

RDMEU DUARTE JÚNIOR

RUI MARTINHO RODRIGUES

SCARLETT O'HARA CARVALHO

SUZANA PAULA DE OLIVEIRA PEREIRA

TÂNIA GORAYEB SUCUPIRA

TEREZA MARIA DA SILVA FERREIRA

•f:l)IÇOE.S

UFC
Fortaleza

2016

PERé3,i:\MUM
BCCEfUFC



LDB 20 ANOS: Política, História e Espaços Educacíonais
© 2016Francisco Ari de Andrade, José Gerardo Vasconcelos, José Rogério
Santana, Raimundo Elmo de Paula Vasconcelos [únior e Rui Martinho
Rodrigues (Organizadores)
Impresso no Brasil 1Printed in Brazil
Efetuado depósito legal na Biblioteca Nacional
TODOS OS DIREITOS RESERVADOS
Editora Universidade Federal do Ceará - UFC
.Av.da Universidade, 2932, Benfica, Fortaleza-Ceará
CEP:60020·181- Livraria: (85)3366.7439.Diretoria: (85)3366.7766.
Administração: FonelFax (85)3366.7499 .
Site: www.editora.ufc.br - E-mail: editora@ufc.br
Faculdade de Educação
Rua Waldery Uchoa, nº 1,Benfica - CEP:60020:110 .
Telefones: (85)3366.7663/3366.7665/3366.7667 -Fax:(85J'3366.7666
Distribuição: Fone: (85)3214.5129- E-mail: aurelío-fernandesgiíg.corn.br
Designer da arte da Capa
Rodrigo da Costa Queiroz
Projeto Gráfico e Montagem da Capa .
Carlos Alberto A.Dantas (carlosalberto.adantas@ginail,com)
Divisão de Editoração e Coordenação Bditoríal .
Moacir Ribeiro da Silva
Revisão de Texto
Leonora Vale de Albuquerque
Normalização Bibliográfica
Perpétua Socorro Tavares Guimarães

Editora filiada .à'

1_-,..·1__ ...
Auoclaçáo Brasileira tias

Editora .• unlversHãnaS"

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação
Universidade Federal do Ceará - Edições UFC

A5531 Andrade, Francisco Ari de
LDB 20 anos: política, história eespaços educacionais 1 Fran-

cisco Ari de Andrade, José Gerardo Vasconcelos, José Rogério San-
tana, Raimundo Elmo de Paula VasconcelosIúníor e Rui Martinho
Rodrigues [organizadores]. - Fortaleza: Edições UFC, 2016.

467p.
Isbn: 978-85-7282-708-9
1. Educação - Leis e Legislação - Brasil 2. LDB I. Vasconcelos,

José Gerardo 11.Santana, José Rogério III. Vasconcelos Iúnior, Rai-
mundo Elmo de Paula IV.Rodrigues, Rui Martinho V.Título.



SOBRE OS AUTORES

Antonio Germano Magalhães Júnior - Professor adjunto da
UECE, leciona no programa de Pós-Graduação em Educação da
UECE (PPGE). Graduado em Pedagogia (UFC) e História (UECE).
Mestre e Doutor em Educação (UFC). Pós-Doutor (UFRN).

Antônio Roberto Xavier - Professor Adjunto da UNILAB (Uni-
versidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasi-
leira), lotado no Instituto de Ciências Sociais Aplicadas (lCSA);
Membro Titular do Conselho Superior Universitário (CONSU-
NU; Historiador e Pedagogo; Mestre em Políticas Públicas e So-
ciedade (UECE); Mestre em Planejamento em Políticas Públicas
(UECE); Doutor em Educação (UFC); Pós-Doutorado (em anda- .
mento) pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB); Professor
Permanente do Mestrado Acadêmico em Sociobiodiversidade e
Tecnologias Sustentáveis (MASTS) da UNILAB.

Bruna Germana Nunes Mota - Doutoranda em Educação, Mes-
tra pelo Programa de Pós-Graduação em Educação Brasileira da
Universidade Federal do Ceará (FACED/UFC). Bolsista CAPES.

Camila Saraiva de Matos - Doutoranda em Educação, Mestra
pelo Programa d~ Pós-Graduação em Educação Brasileira da Uni-
versidade Federal doCeará (FACED- UFC).

Cibelle Amorim Martins - Professora Adjunta da Universidade
Federal do Rio Grandedo Norte, Departamento de Práticas Edu-
cacionais e Currículo (l)PEC), área de Tecnologias da Educação.

Cristine Brandenburg ~Doutoranda pelo Programa de Pós-Gra-
duação em Educação Brasileira pela Universidade Federal do
Ceará, Bolsista CNPq. Mestra pelo Programa de Pós-Graduação
em Educação Brasileira pela Universidade Federal do Ceará,
Bolsista CNPq (2Q1S).Possui graduação em Fisioterapia pela Uni-
versidade de Santa Cruz do Sul (aoos). Atuando principalmente
nos seguintes ternas: educação, úlceras por pressão, história da



educação, história oral, práticas educativas digitais, fisioterapia,
incontinência uriná ria, imagem corporal e saúde pública.

Dijane Maria Rocha Victor - Professora Adjunta do Curso De-
sign-Moda do Instituto de Cultura e Arte (ICA) da Universidade
Federal do Ceará (UFC).

Edgar Marçal de Barros Filho - Doutor em Ciência da Computa-
ção pela Universidade Federal do Ceará (UFC). Mestre em Ciên-
.cia da Computação pela UFC (2005), na área de mobile learning.
Professor da Universidade Federal do Ceará, lotado no Instituto
UFC Virtual. Tem experiência na áreade gestão de projetos em
informática na educação, gestão de projetos comerciais e aná-
lise de sistemas, atuando principalmentenos seguintes temas:
computação móvel, mobile Ieaming, análise. de sistemas, enge-
nharia de software e educação a distânciaatravés da Internet.

,':

Elione Maria Nogueira Diógenes - Professora da Universidade
Federal de Alagoas, lotada no Centro de Educação (CEDU), cur-
so de Pedagogia, com 'atuação no Programa de Pós-Graduação
em Educação/UFAL. Graduada em História pela UFC (1992), Es-
pecialização em Planejamento Educacional pela Universidade
Salgado de Oliveira (1996), Mestradoern Avaliação de Políticas
Públicas pela UFC (2005), Doutorado pela UFMA (2010)

Emanoel Luís Roque Soares - Professor adjunto IV da Universi-
dade Federal do Recôncavo da Bahia, ensina filosofia da educa-
ção e filosofia da ancestralidade UFRl3/CrP, professor pemanen-
te PPGEDU/UFBA, professor permanente Mestrado Profissional
História da África CAHL/UFRB, Pós-Doutor. em educaçãotzoiz)
UFPB/FACED, Doutor em EducaçãoIaooê) UFC/FACED.

Flávio Muniz Chaves - Doutorando em Educação pela Linha de
Pesquisa de História e Memória da Educação (NHIME) da Uni-
versidade Federal do Ceará; BolsistaCAPES, Mestre em Educação
- UFC, Especialista em Educação de Jovens e Adultos para o Sis-
tema Prisional (convênio UFC/MEC/SEJUS) e Pedagogo - UFC.
Foi professor substituto da Secretaria de Educação do Estado do



Ceará (SEDUC - CE) no Centro de Medidas Socioeducativas Pas-
saré. Formador do PNAIC - Pacto Nacional de Alfabetização na
Idade Certa - na cidade de Sobral/CE,abordando os conteúdos
de Matemática para os anos iniciais do Ensino Fundamental.

Francisca Karla Botão Aranha - Graduada em Pedagogia pela
Universidade Federal do Ceará (2011.2). Foi bolsista PIBIC/UFC
e PIBIC/CNPq em sua graduação e desde então participa do
grupo de estudo e pesquisa História e Memória da: Universi-
dade Federal do Ceará - NIHME, no qual hoje é Mestra pela
Universidade Federal do Ceará (2012-2014), estudiosa da área
de História da Educação na qual teve o seu projeto financiado
pela FUNCAP.(2012). Doutoranda na Universidade Federal do .
Ceará, linha de pesquisa: História e Memória da Educação -
bolsista FUNCAP.

Francisca Karla Botão Aranha - Graduada em Pedagogia pela
Universidade Federal do Ceará (2011.2).Foi bolsista PIBIC/UFC e
Pibic/CNPq em sua graduação e, desde então, participa do grupo
de estudo e pesquisa HistÓria e Memória da Universidade Fede-
ral do Ceará - NIHN1E, no qual hoje é Mestra pela Universidade
Federal do Ceará (201i,2014), estudiosa da área de História da
Educação na qualteve oseu projeto financiado pela FUNCAP.
(2012). Doutoranda na Universidade Federal do Ceará, linha de
pesquisa: História e Memória da Educação- bolsista FUNCAP.

Francisco Ari de Andrade - Professor Adjunto IV (DE), do Depar-
tamento de Fundamentos da Educação, da Faculdade de Educa-
ção - FACED, da Univer.sidade Federal do Ceará - UFC. Profes-
sor Permanente do Programa de Pós-Graduação em Educação
Brasileira - PPGE (Mestrado e Doutorado), da linha de pesquisa
História e Memória da Educação, do eixo História da Educação,
Política e Sociedade brasileira do PPGE-FACED-UFC. Pós-Doutor
em Educação, pelo PPGt-UFS, Doutor em Educação Brasileira
pelo PPGE-FACED'UFC.Atualmente coordena o Programa de
Pós-Graduação em Educação Brasileira (PPGE-FACED-UFC).



Francisco Joel Magalhães da Costa - Mestre em Educação (FA-
CED/UFC); Especialista em Gestão Escolar (UFC); Pedagogo
(UFC). Participa do Grupo de Pesquisa em História e Memória
da Educação CNPQ/UFC. Atua como professor UVNCETREDE.

Francisco Valfrido Barbosa - Possui graduação em Pedagogia
pela Universidade Estadual do Ceará (1973), graduação em Di-
reito pela Universidade de Fortaleza (1994), mestrado em Educa-
ção pela Universidade Federal do Ceará (1983) e doutorado em
Direito pela Universidade Federal de Pernambuco (2004). Atual-
mente é professor titular da Universidade de Fortaleza, assessor
jurídico da Prefeitura Municipal de Fortaleza, profess.or adjun-
to da Universidade Federal do Ceará, chefe do Departamento
de Direito Público da Universidade Federaldo Ceará e horista
da Faculdade Cearense, atuando principalmente nos seguintes
temas: seleção monitor, professor substituto, seleção, execução
civil e família. .

.; .

Isabela Ribeiro de Castró - GraduandaemArquitetura e Urba-
nismo pela Universidade Federal do' Ceará (2010). Foi bolsista
de iniciação à docência da disciplina de História da Arte, da Ar-
quitetura e do Urbanismo no Brasil r, em 2012. Ocupou o car-
go de estagiária no Departamento de Planejamento Urbano e
Patrimônio da City of Sydney, em Sydney, Austrália, no ano de
2013. Através do programa de mobilidade acadêmica, estudou,
durante um semestre na Escola Técnica Superior de Arquitetu-
ra da Universidade de Granada, Espanha; e, como bolsista do
programa federal Ciência sem Fronteiras, estudou, durante o pe-
ríodo de dois semestres na Faculdade de Arquitetura, Design e
Planejamento da Universidade de SY?nE~Y,Austrália.

Jean Mac Cole Tavares Santos - DOtit'ClIem Educação pela UFPB.
Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ensino - PO-
SENSINO. Coordenador do Grupo de Pesquisa Contexto e Edu-
cação (UERN/CNPq). Coordenador do grupo de extensão Estu-
dos de Indisciplina e Violência na Escola (EiVE).



João Batista de Albuquerque Pigueiredo - Professor Pesquisa-
dor do Programa de Pós-Graduação em Educação Brasileira da
Universidade Federal do Ceará, professor associado do Departa-
mento de Teoria e Prática do Ensino da Faculdade de Educação
da UFC. Cursou Pós-Doutorado em Educação pela Universidade
Federal de Santa Catarina, Doutorado em Ciências (Ecologia e
Recursos Naturais/subárea: Educação Ambiental) pela Universi-
dade Federal de São Carlos (2003), Mestrado em Saúde Pública
pela Universidade Estadual do Ceará (1999). É pesquisador mem-
bro da Associatlon pour Ia recherche Interculcurelle (ARIC).Mem- .
bro do Centro Paulo Freire de Estudos e Pesquisas.

João Batista de Andrade Filho - Possui graduação em Licenciatu-
ra Plena em Filosofia pela Universidade Estadual do Ceará (1995)
e Especialização em Metodologia do Ensino da Filosofia pela
Universidade Gama Filho - RJ. Mestre em Educação Brasileira
pela Universidade Federal do Ceará. Doutorando em Educação
Brasileira pela Universidade Federal do Ceará. Tutor da Univer-
sidade Aberta do Brasil ~UFCVirtuaL Professor Oficial da Rede
Estadual- Secretaria da' ~ducação Básica do Estado do Ceara.

José Cândido Lustosa Bitencourt de Albuquerque - Formado
em Direito pela Universidade Federal do Ceará - UFC, em 1980;
Especialista em Direito Processual Civil pela UFC - 1986; Mestre
em Ordem Jurídica Constitucional, pela UFC, em 2009; Livre-
-Docente pela Universidade Estadual do Vale do Acaraú - UVA,
em 2011; Doutorando.noPrograma de Pós-Graduação em Educa-
ção da Faculdade de Educação - FACED, da Universidade Federal
do Ceará - Uf'Cc.Coordenadcr do Núcleo de Prática Jurídica da
UFC de 2010 a 2011. Desde 2011 é Diretor da Faculdade de Direito
da UFC. ' .•

José Gerardo Vasconcelos- Professor Titular de Filosofia da Edu-
cação da Faculdadede Educação (UFC). Possui Licenciatura em
Filosofia pela Universidade Estadual do Ceará (1988), Bacharelado
em Filosofia Política pela Universidade Estadual do Ceará (1989),
Especialização em Filosofia Política pela Universidade Estadual
do Ceará (1990), Mestrado em Sociologia pela Universidade Fede-



ral do Ceará (1993), Doutorado em Sociologia pela Universidade
Federal do Ceará (1997),Pós-Doutorado em Artes Cênicas, pela Es-
cola de Teatro, da Universidade Federal da Bahia (2002), Pós-Dou-
torado em Educação pela Universidade Federal da Paraíba (2011
- 2012), Pós-Doutorado em História da Educação pelo Centro de
Educação, da Universidade Federal do Rio Grande dó Norte (2015).

José Melinho de Lima Neto - Mestre em Educação Brasileira
pela Linha de Pesquisa de História e Memória da Educação (NHI-
ME) - Universidade Federal do Ceará - UFC, Graduado em Ma-
temática pela Universidade Estadual Vale do Acaraú, Graduando
em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Ceará - UFC.
Foi monitor da Disciplina de Estruturas Metálicas. Atualmente
é Professor - Secretaria Municipal de Educação de Pacajus; com
experiência na área de Matemática, com ênfase em Matemática,
atuando nos seguintes temas: Educação.Cultura e Desenvolvi-
mento Sustentável.

José Rogério Santana - Professor Adjunto do Instituto UFC Vir-
tual da Universidade Federal do Ceará. Professor do Programa
de Pós-Graduação na Linha de PesquísaHístória e Memória da
Educação (NHIME) pela Faculdade de Educação (FACED/UFC).
Professor do Programa dePós-Gradtiação em Educação Brasi-
leira da Universidade Federal do C~atá.Professor do Mestrado
Profissional do Ensino de Ciências e Matemática da Universi-
dade Federal do Ceará (ENCIMA/UFC).Cooi.'denador do Grupo
de Pesquisa e Ensino em Gestão Educacional do Instituto UFC
Virtual (Instituto UFC VirtuallGPEGE); Pós-Doutor em Educação
Brasileira da Universidade Federal da Paraíba (UFPB).

[osier Ferreira da Silva - Doutor em Educação Brasileira pela
Universidade Federal do Ceará - UFC. GeÓgrafo e Historiador,
professor do Curso de Geografia daUniversídade Regional do
Cariri - URCA e do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvi-
mento Regional Sustentável da Universidade Federal do Cariri
- PRODER/UFCA.



Júlio Wilson Ribeiro - Possui Graduação em Engenharia Mecâni-
a-Aeronáutica pelo ITN1978, Mestrado em Engenharia Mecânica

pela UFPb/198S, Doutorado em Ciências pelo ITN1992 e Pós-Dou-
torado em Educação: Currículo/Tecnologia Educacional pela PUC-
·SP/2009/2010. Atualmente é Prof. Associado II do Departamento
de Fundamentos da Educação da UFC, exercendo atividades de
ensino, pesquisa e orientação/UFC (Doutorado em Educação Bra-
sileira, Mestrado de Ensino de Ciências e Matemática).

I<arina Martins Marques - Possui graduação em Pedagogia pela
Universidade Federal do Ceará (2012);Mestra em Educação (2016);
participa do Grupo de Pesquisa em Espaço, Cultura e Educação
CNPQ / UECE; participa do Grupo de Pesquisa em História e Me-
mória da Educação CNPQ/UFC; atua nos seguintes temas: ensino
de história, ensino de geografia e pesquisas geoeducacionais.

I<arla Colares Vascohcelos - Doutoranda em Educação Brasilei-
ra pelo Programa de Pós-Graduação em Educação Brasileira da
Universidade Federal do Ceará. Mestra em Educação Brasileira
(FACED/UFC). Graduada em Pedagogia pela Universidade Esta-
dual do Ceará. Integrante do Núcleo História e Memória da Edu-
cação (NHIME) ..

I<eila Andrade Haiashida - Possui graduação em Pedagogia pela
Universidade Federal do Ceará (UFC) e Mestrado em Educação
também pela Universidade Federal do Ceará (UFC) é Doutora
em Geografia pela Universidade Estadual do Ceará (UECE) e Pós-
-Doutorada em Educação pela Universidade Federal da Paraíba
(UFPB). Professora adjunta da Universidade Estadual do Ceará e
vice-líder do Grtipo de Pesquisa em Espaço, Cultura e Educação
(GPECED/UECE).:Atualmente pesquisa espaço, tempo, cultura e
educação.

Larisse Barreira de Macêdo Santiago - Doutoranda em Educa-
ção Brasileira pelo Programa de Pós-Graduação em Educação
Brasileira da Universidade Federal do Ceará. Mestre em Educa-
ção Brasileira (FACED/UFC). Especialista em Gestão Escolar pelo



Instituto UFC Virtual. Graduada em Pedagogia pela Universida-
de Federal do Ceará. Integrante do Núcleo História e Memória
da Educação (NHIME). Professora Efetiva da Prefeitura Munici-
pal de Fortaleza.

Lia Machado Piuza Fíalho - Professora Adjunta da Universida-
de Estadual do Ceará - UECE, Pós-Doutoranda em Educação -
UFPB, Doutora em Educação - UFC, Mestra em Saúde Coletiva
- UNIFOR, Especialista em Inclusão da Criança Especial no Sis-
tema Regular de Ensino - UFC, Especialista em Psicopedagogia
Institucional e Clínica - FLATED, Especialista em Psicologia da.
Educação - FLATED, Pedagoga- UECE, Pesquisadora líder do
grupo "Práticas Educativas, Memórias e Oralidades" - PEMO,
Editora chefe da Coleção Práticas Educativas chancelada pela
EdUECE, Editora chefe da Revista Educação & Formação.
E-mail: lia_fialho@yahoo.com.br

Lorena Brenda Santos Nascimento - Graduanda de Pedago-
gia pela Universidade Estadual do Ceará- UECE; Bolsista de
Iniciação Científica - UECE, inserida no projeto: Educação e
Educadores(as) no Ceará no Século XX: práticas, leituras e repre-
sentações", membro do grupo de pesquisa "Práticas Educatívas,
Memórias e Oralidades" - PEMO.

. ",

Lourdes Rafaella Santos Florencio ...Graduada em História pela
URCA e em Pedagogia pela FAIBRA.Mestra e Doutora em Edu-
cação Brasileira pela Universidade Federal do Ceará - CE. Atu-
almente está à frente da coordenação do Curso de Pedagogia da
Faculdade Ateneu - CSV. '

Lucíana de Lima - Licenciada em Matem.ática pela Universidade
Federal do Ceará - UFC (1994), Especialista em Psicopedagogia
pela Universidade Estadual Vale do Acaraú.» UVA (2003), Espe-
cialista em Tecnologia com ênfase em Telernática pelo Centro
Federal Tecnológico do Ceará - CEFETCE, (2006), Mestra em
Educação pela Universidade Estadual doCeará - UECE (2008)
e Doutora em Educação, pelo Programa. de Pós-Graduação da



1',culdade de Educação da UFC (2014). Atualmente é Professora
Adjunta da Universidade Federal do Ceará, com lotação no Insti-
luto Universidade Virtual (IUVD.

Luis Távora Furtado Ribeiro - Possui graduação em Ciências
Sociais pela Universidade Federal do Ceará (1983); Mestrado em
Educação pela Universidade Federal do Ceará (1990) e Douto-
rado em Sociologia pela Universidade Federal do Ceará (2002).
Concluiu Estágio Pós-doutoral na École· de Hautes Études en
ciences Sociales (EHESS) sob a supervisão de Michel Li:iwy com

bolsa CNPq. É professor associado da Faculdade de Educação da
Universidade Federal do Ceará, atuando na graduação e pós-gra-
duação (mestrado e doutorado em Educação) nas linhas: Educa-
ção, Currículo e Ensino e História e Memória da Educação. Foi
diretor eleito da Faculdade de Educação da UFC por 2 mandatos
entre 2003-2011 ..

Maria de Lourdes da Silva Neta - Pedagoga, Especialista em
Gestão Educacionale Planejamento, Gestão e Implementação
de Cursos a Distância, Mestra em Educação (PPGE/UECE), Dou-
toranda em Educação WPGE/UECE) e Professora do Instituto Fe-
deral de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE).

. . :

Maria Iracema Pinho de.Sousa - Doutora em Educação pelo Pro-
grama de Pós-Graduação em Educação Brasileira da Universidade
Federal do Ceará (UFC); na linha de pesquisa Avaliação Educa-
cional. Mestra em Educação pela Universidade Federal do Ceará
(2012). Especialista ein Gestão Escolar pela Universidade Federal
do Ceará (2008). Graduada em Pedagogia pela Universidade Fede-
ral do Ceará (2003). Tem experiência na área de Educação, com
ênfase em Gestão Escolar,

Maria Kélia da Silva ~ Mestranda do Programa de Pós-Gradu-
ação em Ensino-POSENSINO, associação ampla UERN, IFRN,
UFERSA Membro do Grupo de Pesquisa Contexto e Educação
(UERN/CNPq)~ Integrante do Grupo de Extensão Estudos de In-
dísciplína e Violência na Escola (EIVE).



- -00

Meline Mesquita de Carvalho - Mestranda em Educação pela
Universidade Federal do Ceará, da Faculdade de Educação (FA-
CED).Especialista em Coordenação Pedagógica pela Universida-
de Federal do Ceará (2013). Possui graduação em Psicologia pela
Universidade de Fortaleza (2007). Él'sicóloga Escolar no Colégio

Maria Lenúcia de Moura - Doutora em História pela Universida-
de Federal de Minas Gerais e mestra em Educação Brasileira pela
Universidade Federal do Ceará. Atualmente é professora assis-
tente da Universidade Estadual do Ceará. Pesquisa a História da
Educação dos municípios da região do Sertão Central com ênfa-
se na pesquisa em História Oral. Discute história oral enquanto
metodologia de pesquisa no grupo de estudos com alunos do
Curso de Pedagogia.Tem experiência na área de Educação, com
ênfase em Teorias da Instrução, História da Educação e Ensino
de História e Geografia. Atua nos seguintes temas: história da
educação, política, financiamento, qualidade, gestão educacio-
nal e formação docente.

Maria Patrícia Morais Leal - Possui graduação em Licenciatura
Plena em Geografia pela Universidade Estadual do Ceará (UECE),
especialista em Metodologia do Ensino Fundamental e Médio,
pela UECE (1999), com pesquisa na área de Educação Ambiental,
Possui mestrado em Geologia pela Universidade Federal do Ce-
ará (2006). Atualmente é professorà da Prefeitura Municipal de
Fortaleza (PMF), cursando Doutorado em Educação na Faculda-
de de Educação da Universidade Federal doCearã,

Marta Maria de Araújo - Marta Maria de Araújo é professora
Associada IV da Universidade Federal do Rio Grande do Norte
(UFRN), graduada em Pedagogia (UFRN;1979), Mestra em Pla-
nejamento (UFRGS, 1986), Doutora em Fundamentos da Educa-
ção e Didática (USP,199S) com pós-doutorado em História das
Ideias Contemporâneas pelo InstitutodeEstudos Avançados
da Universidade de São Paulo (2002). É orientadora de traba-
lhos de Iniciação Científica, além de Mestrado, Doutorado e
Pós-Doutorado no Programa de Pós-Graduação em Educação
da UFRN.



Farias Brito. Tem experiência na área de Psicologia, com ênfase
em Ensino e Aprendizagem na Sala de Aula e como Professora-
-Tutora Assistente do Curso de Especialização em Coordenação
Pedagógica da Universidade Federal do Ceará.

Mônica Monteiro da Costa Vasconcelos - Mestranda em Edu- .
cação pela UFC (2016), possui graduação Superior em Gestão de
Recursos Humanos pela Universidade Estadual Vale do Acaraú
(2015). É Servidora Pública Federal da Universidade Federal do
Ceará, desde 1979, ocupando desde 2003, o cargo de Diretora da
Divisão de Estágios. Tem experiência .na área de Administração,
com ênfase em está~io curricular.

. . .

Nicolino Trompiéri' Filho -Possui graduação em Pedagogia
pela Universidade Federal-do Rio de Janeiro (1972),Mestrado em
Educação pela Universidade Federal do Ceará (2000) e Douto-
rado em Educação pela Universidade Federal do Ceará (2007).
Atualmente é professorAssociado II da Universidade Federal do
Ceará. Atua no Programa de Pós-Graduação em Educação Brasi-
leira da Universidade Federal do Ceará, orientador de mestrado
e doutorado. Tem experiência na área de Educação, com ênfa-
se em Avaliação de· Sistemas, Instituições, Planos e 'Programas
Educacionais, atuando iprincípalmente nos seguintes temas:
avalia cão educacionalavaliação curricular, construtivisrno, en-~ ..:"

sino de matemática, rendimento escolar e análise métrica de
instrumentos de avaliação, formação de professores, economia
política, desenvolvimento sustentável e educação.

Raimundo Blmode Paula Vasconcelos Júnior - Possui gradua-
ção em Licenciatura Plena em Geografia pela Universidade Esta-
dual do Ceará (1992); Mestrado em Geografia pela Universidade
Estadual do Ceará(999), Doutorado em Educação pela Universi-
dade Federal do ceará (2006) e Pós-Doutorado em Educação pela
Universidade Federal da Paraíba (2012). É Professor Associado do
Curso de Graduação em Geografia da Universidade Estadual do
Ceará e Professor do Programa de Pós-Graduação em Educação
na Universidade Federal do Ceará.



Robson Carlos Loureiro - Graduado em Pedagogia pela Univer-
sidade Federal do Rio Grande do Sul (1984), Mestre em Educação
pela Universidade Federal do Ceará (1998) e Doutor em Educação
pela Universidade Federal do Ceará (2010) com o foco de estu-
dos na avaliação e nas relações interpessoais em comunidades
virtuais de aprendizagem. É professor adjunto da Universidade
Federal do Ceará - Instituto UFC Virtual. Tem experiência na
área de educação, com ênfase em análise de Coesão em Comuni-
dades Virtuais de Aprendizagem. Coordena O Setor de Avaliação
do Instituto UFC Virtual e está Coordenador Pedagógico da Uni-
versidade Aberta do Brasil.

RomeuDuarte Júnior - Graduado em Arquitetura e Urbanismo
pelo Curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Fede-
ral do Ceará-UFC em 1985. Possui Mestrado (2005) e Doutorado
(2012) em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade de São
Paulo. É Professor Adjunto do Curso de Arquitetura e Urbanis-
mo da UFC. Atuou como titular da Superintendência Regional
do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional no
Ceará - IPHAN/CE (1997-2008). Professor do Programa de Pós-
-Graduação em Arquitetura, Urbanismo e Design do Centro de
Tecnologia e do Programa de Pós-Graduação em Educação Bra-
sileira da Universidade Federal do Ceará. É também compositor,
escritor e cronista.

Rui Martinho Rodrigues - Possui graduação em Administração
pela Universidade de Fortaleza (1981), graduação em Direito pela
Universidade de Fortaleza (2001), Mestrado em Sociologia pela
Universidade Federal do Ceará (1990) edoutorado em História
pela Universidade Federal de Pernambuco (iOO1). Atualmente é
professor associado da Universidade Federal do Ceará. Tem ex-
periência na área de Educação, com ênfase em História da Edu-
cação, atuando principalmente nosseguintes temas: educação,
história oral, memória, história e história educacional.

;.. .

Scarlett O'hara Carvalho - Graduada em Pedagogia pela Univer-
sidade Estadual do Ceará - UECE; Bolsista de Iniciação Científi-



ca - UECE (2024/2015), membro do grupo de pesquisa "Práticas
Educativas, Memórias e Oralidades" - PEMO.

Suzana Paula de Oliveira Pereira - Graduada em Direito, Especia-
lista em Direitos Humanos pela Universidade do Estado do Rio
grande do Norte - UERN, atualmente cursando Mestrado em En-
sino pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte - UERN

Tânia Gorayeb Sucupira - Doutoranda em Educação no Progra-
ma de Pós-Graduação em Educação Brasileira da Universidade
Federal do Ceará - urc e Faculdade de Educação - FACED.

Tereza Maria da Silva Perreira - Doutoranda em Educação Bra-
sileira pelo Programa dé Pós-Graduação em Educação Brasileira
na Universidade Federal do Ceará-UFC/Bolsista CAPES Reuni,
com linha de pesquisa em História e Memória da Educação e
Mestra pela mesmainstituíção. Possui Especialização em Ges-
tão Escolar pela Universidade Estadual do Ceará - UECE e gra-
duação em Pedagogia pela Universidade Estadual do Vale do
Acaraú- UVA. Tem experiência na área de Educação, com ênfase
em gestão educacional-atuando principalmente nos seguintes
temas: educação infantil, gestão escolar e metodologia do traba-
lho científico. Bolsista Capes Reuni.





ARcidrigo da Costa Queiroz (in memoriam),
autor da arte visual do XVECHE,

sempre pronto a ajudar,
com palavras de ccinforto e carinho.





SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO 1 25
Haimundo Elmo dePaula Vasconcelos [únior

Conferência de Abertura

1990 EM DIANTE: O TREM DESCARRILOU 1 31
/;Uone Maria Nogueira Dió~enes

TEMA 1
Tempo e Espaço em-Suas Múltiplas Interdisciplinaridades

INTERDlSCIPLlNARIDADE, DIALOGICIDADE E LDB, TEMPO E ESPAÇO EM
MÚLTIPLAS EXPRESSÕES 149
João Batista de Albuquerqúe Figueiredo

ESPAÇO, TEMPO E SUBJETIVIDADE NUMA PERSPECTIVA INTERDICIPLlNAR
DE ABORDAGEM GEO-HISTÓRICA DO SEMIÁRIDO 1 68
[osier Perreira da SUva .

ESTRATÉGIAS METClDOLÓGICAS INTERDISCIPLlNARES NO ENSINO DE
HISTÓRIA E GEOGRAFIA I 88
Keila Andrade Hatasniâa '
Maria LenúCÍa de Moura .:

UECE: TEMPOS E ES'PAÇOS DE MEMÓRIA DA EDUCAÇÃO SUPERIOR NO
CEARÁ" I 102
Raimundo Elmo de Paula Vasconcelos [únior
Maria Patrícia Morais Leal
Karina Martins Marques

CIDADE E EDUCAÇÃO: UMA EXPERIÊNCIA DE URBANIZAÇÃO NO CAMPUS
DO BENFICA 1 121
Romeu Duarte [únior
Isabela Ribeiro de Castro



TEMA 2
História da Educação, Formação em Pedagogia

e Instituições Educacionais

ENSAIO SOBRE LITERATURA, ESPAÇO E TEMPO A PARTIR DE JAMES JOYCE,
THOMAS MANN E MARCEL PROUST 1 138
Luís Távora Furtado Ribeiro

UM BALANÇO SÓCIO-HISTÓRICO DO DOCUMENTO A "ESCOLA PÚBLICA: A
.REVOLUÇÃO DE UMA GERAÇÃO': NO CEARÁ 1 153
Francisco Ari de Andrade
Flávio Muniz Chaves
João Batista de Andrade Filho

CONTEXTUALlZANDO A EDUCAÇÃO NO BRASIL: AS ENTRELINHAS DE UMA
HISTÓRIA DE NEGLIGÊNCIA 1 179
José Melinho de Lima Neto
Mônica Monteiro da Costa Vasconcelos
Francisco Valfrido Barbosa

A LDB NO INTERIOR DA ESCOLA ESPAÇO VIDA 1 198
Francisca Karla Botão Aranha
Francisco [oe! Magalhães da Costa

"A PROFESSORA SERÁ DA NOSSA EQUIPE? COMO ASSIM?!": RELATO DE
EXPERIÊNCIA DE UMA NOVA ESTRATÉGIA DE ENSINO 1 208
Dijane Maria Rocha Victor

TEMA 3
Práticas Culturais Digitais, Interdisciplinaridade e Educação

DOCÊNCIA, FORMAÇÃO DE CULTURA E REPRODUÇÂO:I 221
Robson Carlos Loureiro .
Luciana de Lima

A EDUCAÇÃO NA ERA DA GLOBALlZAÇÃO: REFLEXOS E REFLEXÕES 1 241
Tânia Gorayeb Sucupira .
Camila Saraiva de Matos
Bruna Germana Nunes Mota



DlGITALlZAÇÃO E DISPONIBILlZAÇÃO DE FONTES DE PESQUISA HISTÓRICAS
ATRAVÉS DAS TECNOlOGIAS MÓVEIS I 253
Edgar Marçal de Barros Filho
Raimundo Elmo dePauJa Vasconcelos Júnior
Meline Mesquita d~ Carvalho

PRÁTICAS PEDAGÓGICAS E TRANSDl5CIPLlNARIDADE NA INTEGRAÇÃO
DO DESENVOlVIME~TO DA APRENDIZAGEM ASSíNCRONA, CONSTRUÇÃO
DE SABERES PEDAGÓGICOS E TECNOlÓGICOS, AVALIAÇÃO E ESTUDO DE
elETRICIDADE I 268 :
Júlio Wilson Ribeiro '
Maria Iracema Pinho de $ousa
Nicolino Trompieri Filho

AS PRÁTICAS EDUCATIVAS DIGITAIS E A INCLUSÃO DIGITAL: A lDB
E OS PRESSUOSTOS lEGAIS.DA EDUCAÇÃO DIGITAL NOS MUSEUS
VIRTUAIS I 290 "
Karla Colares Vasconcelos, '
Cristine Brandenburg "
Larisse Barreira de Macêdo Santiago
José Rogério Santana, "

lDB 20 ANOS: O QUE MUDOU NA EDUCAÇÃO COM O AVANÇO
TECNOlÓGICO? I 305 '
Cibelle Amorim Martins

TEMA 4
. Narrativas Biográficas, Autoritarismo e Educação

PRÁTICAS PEDAGÓGICAS NO PERíODO DE DITADURA: MEMÓRIAS E
ORALlDADES DE MARIA HELENA DA SilVA I 323
Lia Machado Fiuza Fialho
Lorena Brenda Santos Nascimento
Scarlett O' hara Carvalho

SOBRE O FAZER FORMATIVO NO ENSINO DE FilOSOFIA E SEU ENCONTRO
A LDB I 338
Emanoel Luís Roque Soares



INDISCIPLlNA NA ESCOLA: RELAÇÕES COM AUTORIDADE E AUTORITARISMO
NA PERSPECTIVA DOCENTE I 354
[eati Mac Cole Tavares Santos
Maria Kélia da Silva
Suzana Paula de Oliveira Pereira

IMAGENS DE UM BRASIL AUTORITÁRIO: DESAPARECIDOS NA DITADURA
MILITAR NO BRASIL (1964-1979) I 373
José Gerardo Vasconcelos
Marta Maria de Araújo

TEMA 5
Política, Legislação e Educação

GESTÃO DEMOCRÁTICA NA ESCOLA PÚBLICA: POLíTICA, LEGISLAÇÃO E
EDUCAÇÃO I 389
Antônio Roberto Xavier

FORMAÇÃO DE PROFESSORES NO BRASIL: POLíTICA, HISTÓRIA E ESPAÇOS
EDUCACIONAIS. I 404 .
Antonio Germano Magalhães [únior
Maria de Lourâes da Silva Neta

PARA ENTENDER A LDB I 427
Rui Martinho Rodrigues
José Cândido Lustosa Bitencourt de Albuquerque

A LEI DE DIRETRIZES E BASES E OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO: .
INFLUXOS A PARTIR DA INSERÇÃO DOS ORGANISMOS INTERNACIONAIS NO
BRASIL I 440
Lourdes Rafaella Santos Florencio
Tereza Maria da Silva Ferreira
Francisca Karla Botão Aranha

.'

:.'.



APRESENTAÇÃO

o livro de conferências do XV Encontro Cearense de
Historiadores da Educação - ECHE; o V Encontro Nacional
do Núcleo de História e Memória da Educação - ENHIME
e o IV Simpósio Nacional de Estudos Geoeducacionais - SI-
NECGEO, têm oobjetívo de ensejar visibilidade à produção
acadêmica de pesquisadores experientes e iniciantes, sob di-
ferentes recortes ~.perspectivas, que incidam sobre o tema
educação, em especial a temática geral proposta: LDB 20
ANOS: POLíTICA,H1STORIAE ESPAÇOSEDUCACIONAIS.

Dentre as muitas possibilidades de pesquisas na área
de Educação, comoofício, estão as que permitem falar, con-
tar, narrar a nósmesmos, por meio de nosso passado e do
espaço que produzimos, de nossas matrizes culturais, das
ações e processos educacionais, dos conflitos e resoluções,
pensados a partir de contingências e possibilidades. Aciência
presente nestes estudos busca desvendar e compreender as
entranhas e liames da vida social, em suas dimensões econô-
mica-polítíca e cultural, distendidas no tempo e no espaço.

Para melhor apreensão dos desafios do presente, o
evento espera contribuir para aglutinar iniciativas de pesqui-
sas na área de Educação das diversas universidades, favore-
cendo o fortalecimento de uma rede de ação institucional e
a publicação de resultados de estudos, os quais serão rever-
tidos positivamente para o processo de ensino, formação de
pesquisadores e professores, bem como para o conhecimen-
to do passado e da história local, em conexão com instâncias
nacionais e internacionais.

Os estudos no âmbito da Educação estão, cada vez
mais, pelo contexto sociocultural que contemporaneamente
se delineia, submetidos a novas exigências. Isto porque esse

=:) 2;



campo vem sendo pressionado por imperativos de ordem
científica e profissional, como também de natureza política,
administrativa e econômica, cujas tensões resultantes nem
sempre são decodificadas e analisadas profundamente. No
entanto, a tomada de consciência dos processos que impli-
cam em mudança destas diferentes ordens, atingindo a so-
ciedade, as comunidades, pessoas e instituições pode repre-
sentar um momento privilegiado para abordagens no campo
educacional e construção de novos sentidos dentro das com-
preensões percebidas para os fatos, as relações, os impactos
e as mutações.

Na perspectiva de compreender os fenômenos acerca
do homem e suas relações: consigo, com os outros e com o
mundo, desde 2002, o NHIME vem divulgando suas pesqui-
sas, bem como a de outros grupos afinados com a temáti-
ca relacionada com suas investigações. Por meio do evento
maior, pelo qual registra os resultados em publicações: arti-
gos, revistas e livros, somando doze edições: "História e Me-
mória da Educação no Ceará" (2002); "Biografias, instituições,
ideias, experiências e políticas educacionais" (2003);"Saberes
populares e práticas educativas" (2004); "História da educa-
ção: arquivos,documentos, historiografia, narrativas orais
e outros rastros" (2005); "História da Educação no nordeste
brasileiro" (2006); "Interfaces metodológicas na história da
educação" (2007); "Vitrais da memória: lugares, imagens e prá-
ticas culturais" (2008); "Escola e culturas: política, tempos e
territórios em ações educacionais" (2009); "Tempo, espaço e
memória da educação: pressupostos teóricos, metodológícos
e seus objetos de estudo" (2010);"Cultura, educação, 'espaço e
tempo" (2011);"O real e o virtual em debate" (2012);"50 anos de
Formação Docente" (2013)."Golpe de 1964: História, Geopolí-
tica e Educação" (2014),"Centenário daSeca de 1915:História,
Educação e Literatura".



o encontiode 2016 tem como temática "LDB 20 ANOS:
Política, Histórld e Espaços Educacionais", essas duas déca-
das de vigência da Lei hº 9.394, de 20 de dezembro de 1996,
conhecida comoL~i de Diretrizes e Bases da Educação (LDB),
surge como uma boa. oportunidade para avaliação geral da
educação brasileira. Nesse período, uma dúzia de leis modifi-
cou a LDB.Forarn.itodavia, mudanças pontuais. O espírito da
lei permaneceuintocado. Significa que a lei se mostrou ade-
quada para fixar as diretrizes e bases da educação nacional,
ou o período é ainda curto para uma avaliação dessa nature-
za? Em suma, o evento e o seu livro de conferências se pres-
tam para apresentar o olhar de diversos pesquisadores sobre
a LDB, se através de seu .marco regulatório, ela representou
avanços e/ou entraves para o desenvolvimento da educação
no País.

Prof. Dr. Raimundo Elmo de Paula Vasconcelos [únior
Coordenação Geral
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1990 EM DIANTE: O TREM DESCARRILOU1

Elione Maria Nogueira Diógenes

Palavras de permeio
Uma vez que os pensamentos começassem a atormentá-lo,
será que haveriam de parar algum dia? Não seriam uma
ameaça à existência dele?" (KAFKA,2013,p. 13).

. '. :
'. '. :

Quando a década:"de 1980 deu sinais de esgotamento
e já no horizonte se d.esenhava a de 1990, transformações
profundas tinham-se cristalizado no campo das relações eco-
nômicas, socíaís.vpolítícas, culturais, educacionais etc. Tais
mudanças vieram no interior de alterações não menos pro-
fundas no modo de regulação do sistema capitalista, no que
diz respeito à lógica de expropriação do trabalho humano.

Muitas dessas mudanças foram interpretadas por di-
ferentes estudiosos/as de duas formas centrais: 1) alguns/
algumas deixaram claro que eram alterações complexas na
ordem do sociometabolismo do capital que, acarretava sofri-
mentos e perda de direitos para a classe trabalhadora, cujas
consequências foram assim analisadas: desemprego estrutu-
ral, diminuição do papel do Estado no que se trata da garan-
tia dos direitos sociais básicos como: educação, saúde, traba-
lho e cultura etc. Com isso, recrudescendo a miséria social e
cultural da maioria da classe trabalhadora; 2) outros/as estu-
díosos/asdefendiam que estávamos adentrando o "paraíso"

I Este texto foi escrito com o fim de compor o livro intitulado "LDB20 anos:
Política, História e: Espaços Educacionais" resultado do evento XV ECHE - V
ENHIME - IV SINECGE, que tem como tema central: LDB20 ANOS- Política,
História e Espaços Educacionais que ocorreu na FACED- Faculdade de Educação,
Campus do Benfica da Universidade Federal do Ceará, cidade de Fortaleza, entre
os dias 16,17e 18de novembro.
2 Fala de um personagem de Franz Kafka (1883-1924),no livro "Kafka - um artista
da fome" (2013).
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das mudanças trazidas com o nível avançado das tecnologias
e de seu uso nas fábricas e na sociabilidade humana. Esses/as
adeptos/as da doutrina neoliberal e da globalização financei-
ra acabaram vencendo com um "projeto socíetário" desfavo-
rável às classes trabalhadoras.

É nesse contexto que escrevo este artigo. De um lado,
enfatizo o cenário histórico dessas mudanças; de outro, colo-
co "o como" tais mudanças impactaram a seara da educação
com a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional nº 9394/96. Este é o esteio de todas as transforma-
ções ocorridas no campo educacional do ensino infantil ao
superior, nada ficou de fora. As mudanças foram avassalado-
ras nesta perspectiva. Por isto, justifico a abordagem do pre-
sente texto, tomando de empréstimo a seguinte citação do
escritor espanhol do século XVI:

Desocupado leitor, não preciso prestar aqui um jura-
mento para que creiais que com toda a minha vontade
quisera este livro, como filho do entendimento, fosse
o mais formoso, o mais galhardo, e discreto que se
pudesse imaginar: porém não esteve na minha mão
contravir a ordem da natureza na qual cada coisa gera
outra que lhe seja semelhante; que podia, portanto o
meu engenho, estéril e mal cultivado, produzir neste
mundo, senão a história. de um filho magro, seco e
enrugado, caprichoso e cheio de pensamentos vários,
e nunca imaginados de outra alguma pessoa (CERVAN-
TES, 2014, p. 15).

Nisto, precisei reconverter o "olhar" visto que cada li-
nha escrita, cada teoria tecida acerca da temática em pauta
foi fruto de uma pesquisa realizada no âmbito do doutorado
em Políticas Públicas.' Portanto, ao tecer o presentetexto in-
sisto em avivar a memória doia leitor/ano sentido de que:

1 Desenvolvido no Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas da Univer-
sidade Federal do Maranhão.
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[...] o Escrever passa a ser parte quase índissociável do
nosso 'pensamento', uma vez que o ato de escrever é si-
multâneo ao ato de pensar. Quero chamar a atenção sobre
isso, de 'modo a tornar claro que - pelo menos no meu
modo de ver .; é no processo de redação de um texto que
nosso pensamento caminha [...]. (OLIVEIRA,1996,p, 29).

Foi assimquéme.vi a escrever este texto a partir deste
objetivo: discorrer criticamente acerca, especificamente, da
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9394/96
após vinte anos de sua promulgação, ou seja duas décadas
de vigência da Lc;!i nº 9394/96 é tempo suficiente para se
analisar - criticamente - os impactos que a mesma trouxe
para o Sistema Educacional Brasileiro e para compreender
o desdobramentodessas mudanças na cultura escolar. É sa-
bido que a promulgação da Lei não foi algo consensual, em
verdade, a disputa por projetos societários diferenciados
marcou durante 15 anos o processo de "fazimento" da Lei. A
sociedade civil organizada, de um lado, propunha uma edu-
cação crítica, cidadã, politizada e que o Estado assumisse
sua responsabilidade com a educação pública e não gratuita
(pois é financiada com o dinheiro do contribuinte). Por outro
lado, a cl~sse empresarial e seus lobistas, cujo foco indicava
uma Lei com interesses pautados no mercado capitalista agi-
ram de forma inescrupulosa para fazer valer seus interesses
mercadológicos.

Certo é que estou não apenas tratando de um marco re-
gulatório no campo educacional, acima de tudo, refiro-me ao
fato de que a referida Lei é expressão de um projeto de socie-
dade. Infelizmente, a classe dirigente hegemônica saiu vence-
dora nesse processo. Assim, a Lei nº 9394/96 é "uma colcha de
retalhos", concretamente, é uma Lei "arnorfa" onde cabe de
tudo. De "pt a "Z" tem-se quase um Prankensteitr que torna

4 Nome do personagem de Mary Shelley, escritora britânica, nascida em Londres,
Frankenstein ou o Moderno Prometeu constitui um romance gótico permeado
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difícil sua compreensão. Pior: sua análise. Ao tentar agradar
a gregos e troianos, os legisladores brasileiros "cozinharam a
Lei" durante quinze anos. Somando uma década e meia de
disputa em torno de interesses diferenciados, mais os 20 anos
de vigor da mesma, tem-se três décadas e meia em que o pro-
cesso de elaboração e promulgação da Lei foi tecido. Não é
pouco tempo. No final, avançamos de modo precário.

Neste texto, trabalho esta temática em duas seções.
Esta que escrevo agora e outra, cujo esforço encontra-se em
pensar a Lei por meio de sua expressão material na escola,
trazendo a lume alguns depoimentos de docentes e gestores
escolares acerca dessa. Destaco que este processo foi deter-
minante no "como" construir a textualização final, portadora
a um só tempo, do processo de "entremeio" investigativo e da
articulação entre os procedimentos teórico-metodológicos e
a edificação da escrita posterior.

Ao encerrar este tópico, remeto-me a Bourdieu (1989,p.18)
quando afirmava que "nada é mais universal e universalizável
do que as dificuldades", em verdade, as dificuldades se dese-
nham de múltiplas formas, tomando conta de quem pretende
assumir o ofício de um/a pesquisador/a. Assim, no percurso da
pesquisa, ancorei-me na seguinte frase de Spink (1999,p. 20):

Ametáfora da pintura nos inspira a ideiade uma proje-
ção em que a realidade é captada com cores e matizes
particulares, onde os objetos e as pessoas são reinter-
preta dos e criados num processo de produção artística.

De modo que, este trabalho foi costurado com esta vi-
são: a realidade não é um bloco monolítico, um monumento
feito de um só bloco de pedra, detentor de apenas uma inter-
pretação, mas é multívoca, ou seja, é realmente uma "pintu-
ra" como sugere Spink, pois que formada de cores c ,de mati-

por uma aura romântica. ;!
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zes correspondentes à ideia dos muitos sentidos que carrega
em sua constituição, nisto vale a pena lembrar que:

Ninguém pode construir em teu lugar as pontes pelas
quais precisarás passar para atravessar o rio da vida -
ninguém, exceto tu, só tu. Existem, por certo, atalhos
sem-número, e pontes, e semideuses que se oferece-
rão paralevar-te além do rio; mas isso te custaria a
tua própria; pessoa; tu te hipotecarias e te perderias.
Existe, no mundo, um único caminho por onde só tu
podes passar. Aonde leva? Não perguntes, segue-o [...)
(NIETZSCHE, 2012, p. 25).

Parece óbvioque precisamos entender o campo da pes-
quisa enquanto 'um trabalho de autoria, entretanto, é impor-
tante trazer essa reflexão no presente texto (GONDIM, 1999).
Por fim, é preciso colocar um olhar atento sobre o objeto de
estudo para dele extrair o que não foi dito nem visto antes.
Não porque as pessoas não tenham capacidade para tanto,
simplesmente, porque é através de uma investigação cientí-
fica que se torna possível movimentar as duas dinâmicas dia-
léticas e contraditórias da realidade: a aparência e a essência:
Com este espírito, inicio esta parte do texto, avocando ola
leitorla para penetrar historicamente no ocaso da década de
1980 em diante e aprender a pensar a Lei nº 0304196, pois não
há como ser de outra forma.

LDBENnº-9394/96: duas décadas de tensões, conflitos e
consensos coercitivos

Final do século XX: no Brasil, a ditadura fracamente
arquejava. Nas ruas, as pessoas respiravam os primeiros ares
da redemocratização. No cenário econômico, uma nova elite
político-econômica ascende ao poder. Veja-se que o clima de
euforia nas ruas, nas praças e noutros espaços públicos e pri-
vados no território brasileiro não passa despercebido a qual-
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quer observador menos desavisado. Ao se mirar com mais
cuidado o olhar, parecia que "caras e bocas", num verdadeiro
"frenesi coletivo", queriam dizer a um só tempo: "nada será
como antes amanhã". Este amanhã se constituiu na vitória
de um autêntico representante da burguesia industrial, Fer-
nando Henrique Cardoso. Com um discurso sustentado pelo
termo "mudança", o supracitado ex-presidente conseguiu ele-
ger-se pelo Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) e
ficou à frente da gestão por oito anos. Federação.

Inaugura-se, pois, no Brasil a "gestão das mudanças"
por um novo grupo hegemônico de lideranças que consoli-
dou o seu domínio político por quatro mandatos consecu-
tivos (1995-1998;1999-2002). O "grupo das mudanças" como
assim era conhecido e reconhecido pela população, implan-
tou no Estado um projeto de modernização da administração
pública e um pacote de reformas políticas e administrativas
de caráter neoliberal. No expressar-se de Nobre (1999,p. 72):

O projeto neoliberal tem se consolidado no Brasil des-
de o período do governo Collor até hoje. E ainda, em
alguns aspectos, os 'governos das mudanças' chegam a
se antecipar às reformas e políticas corri esse caráter.

Aforça do "grupo das mudanças" foi.hegernônica ao con-
duzir a inserção do Estado na nova ordem econômica mundial.
Formado por uma elite econômica esclarecída, cuios negócios
econômicos transpunham as fronteiras geográficas brasileiras,
esse grupo tinha a compreensão de que, sem profundas mu-
danças na máquina administrativa do Estado era, simplesmen-
te, impossível lograr êxito. Um dos pontos centrais do projeto
político foi a reestruturação do Estado, em termos de uma mu-
dança de essência na prática política e administrativa,

A preocupação angular consistiu eminvestir na reabili-
tação da competência financeira e adrriiriistr;Hiva da máqui-
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na estatal para encarar as novas configurações do processo
de acumulação capitalista internacional. Isso "atingiu em
cheio" a redefinição da função do poder político 'na econo-
mia, e, a modificação de sua estrutura burocrática, tendo em
vista uma maior eficiência nos trâmites burocráticos e um
funcionamentoeficazda sua dinâmica interna.

Os novos sujeitos sociais da política nacional entraram
em cena com uma proposta política econômica nitidamente
neoliberal, e durante todo o seu percurso pelas trilhas do po-
der buscaram conscili~ar este projetos. Essa nova elite política
e econômica conseguiu o apoio da grande maioria da popu-
lação, para efetivar as mudanças projetadas de modernização
da máquina administrativa. Nesta perspectiva, pôde efetivar
as necessárias alterações que garantiram a sustentação do
ideário neoliberal, na condução das transformações das con-
dições locais, e levaram o Brasil a uma adequação quanto à
nova ordem econômica de acumulação do capital no mundo.

Nesse Estado, a burguesia formula o projeto de domi-
nação baseado numa racionalidade burocrática e apresenta-o
como representação dos interesses gerais da sociedade (GON-
DIM, 2002). As primeiras medidas foram tomadas tendo em
vista a reorganização da máquina burocrática estatal, no qual
se providenciou a reforma administrativa tão propalada. As-
sim, o esforço foi feito com vista ao enxugamento da estru-
tura burocráti~a estatal, com a redução drástica do quadro de
pessoal, e ainda, através da reestruturação e do reaparelha-
mento dos órgãos centrais do governo com um rígido contro-
le dos gastos da máquina pública:

Nesse cenário, em 20 de dezembro de 1996 foi san-
cionada a LDBEN nº 9394, cuja desígnio constituiu-se em
regular um novo sistema educacional brasileiro. A LDBEN

5 Este ideá rio ainda se sustenta até os dias de hoje com menor fôlego.
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nº 9394. Como já foi sublinhado, vivíamos uma época de
contrassensos em que a globalização econômica impera.
Essa nova estrutura capitalista mundializada excludente, traz
como substrato o poder econômico em detrimento às neces-
sidades vitais dos/as trabalhadores/as, fundamenta O princí-
pio da propriedade privada, delimita a liberdade e os direitos
no campo do individualismo e da capacidade de consumir
exacerbada. Neste contexto a LDBEN nº 9394 foi sancionada.
Muitos/as estudiosos/as têm-se debruçado sobre a Lei e seus
impactos no campo educacional, posso citar: Brandão (2003),
Caprioglio (2000), Pimentel (1993), Oliver (1997), Saviani (1997),
Peroni (2003), Brito (2002), Gadotti (2000), Silva (1999) e Demo
(1997) dentre outros.

Esses estudiosos têm pontos convergentes ao analisar
a referida Lei. É importante destacar que, quanto às análises
dos referidos estudiosos, apesar de inexistir um consenso
homogêneo há pontos de encontro. Posso colocar que para
eles/as existem muitos problemas na Lei.

O primeiro está quanto à concepção: inexistia a articula-
ção entre os diferentes níveis de ensino como se cada um fun-
cionasse separadamente. O segundo trata da própria dificul-
dade em criar um Sistema Único Nacional de Educação como
temos em relação à saúde (Sistema Único de Saúde -SUS).

Assim, a Lei em foco erradica a possibilidade de ocorrer
integração entre os diversos níveis de ensino. Outro ponto
preocupante diz respeito à criação do Sistema Nacional de
Avaliação da Escola Básica, que não respeita as diferenças re-
gionais ou locais homogeneizando o currículo de forma au-
toritária. É possível apontar, ainda, que a Lei não esclarece o
que vem a ser o campo da Educação Profissional, criando as-
sim uma situação confusa quanto ao currículo a ser trabalha-
do. Tem outro agravante na Lei: quando inverte os papéis e
coloca sobre a família a responsabilidade pelaescolarízaçãc
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dos filhos e não do Estado. Mais um problema sério: a ênfase
que a Lei impõe ao colocar a educação a serviço do mercado
de trabalho adotar a pedagogia das competências e das ha-
bilidades. Observe que a educação está condicionada para o
trabalho, pois a lei exige que a mesma organize um sistema,
cujo ponto de partida é a formação de trabalhadores/as que
sejam empreendedores/as.

Certo é queé uma Lei nitidamente neoliberal, apesar
de impor responsabilidades ao Estado, mantém-no como re-
gulador e não corno mantenedor central. Esta relação da Lei
com o neoliberalismo ocorre da seguinte maneira: as percep-
ções p.edagógicas tecnocratas, a avaliação escolar externa; a
municipalizaçãoda educação, a exclusão social e cultural das
classes sociais trabalhadoras; conteúdo ideológico (eficiên-
cia, eficácia, qualidade e privatização da educação.

É importante colocar que a Lei é contundente quanto à
gestão democrática do ensino público na educação básica, as-
sim como da autonomia escolar e participação da comunidade
escolar na elaboração do Projeto Político Pedagógico, contudo,
não aponta como esses princípios serão monitorados pelas ins-
tâncias centrais do processo de educação. Não há também es-
tímulo à participação social, apesar de prescrever a existência
de órgãos colegíados deliberativos como o Conselho Escolar.

Outra iniciativa de extrema relevância no desenho ge-. .

ral das mudanças de teor neoliberal implantadas no Brasil,
diz respeito à questão da descentralização. Com a descentra-
lização, o governo de Fernando Henrique Cardoso esperava
consolidar o rol de mudanças estreadas pelo seu grupo polí-
tico a partir do domínio da máquina estatal, em meados de
1990. A descentralização é vista como uma forma de amplia-
ção da capacidade de ação do governo e de redução dos custos
operacionais, por meio do aproveitamento da capacidade de
iniciativa das administrações municipais e das comunidades.

1990 EM DIANTE: o TREM DESCARRIlOU -=:) 39



o processo de descentralização toma uma investida
impressionante no primeiro e segundo governo (1992-2002),
posto que se insere na proposta de desenvolvimento eco-
nômico formulado para o Estado em 1995. Para a equipe de
governo de plantão, a descentralização era essencial para po-
tencializar a ação do governo e melhor motivar os municí-
pios e as comunidades no processo de prestação dos serviços
públicos.

Inicialmente, esse processo se deu na área da saúde, e
depois se estendeu para a área da educação com a municipa-
lização do ensino fundamental; a priorização dos recursos
públicos para o ensino de Ia a 8ª série. Outra iniciativa de im-
pacto imediato nas políticas públicas de educação diz respei-
to à implantação da gestão democrática e da autonomia es-
colar, ancorada no discurso da qualidade do ensino público.

Outras ações do governo em direção à descentralização
dizem respeito à criação dos Conselhos Regionais de Desen-
volvimento Sustentável (CRDI)e os Conselhos de Descentra-
lização. Estes últimos constituíram os Conselhos Municipais
de Desenvolvimento Sustentável (CMDS)e Conselhos Comu-
nitários de Defesa Social (CCDS).

Além dos Conselhos acima relacionados, surgiram na
estrutura concebida pelo governo, os Conselhos de Participa-
ção da Sociedade,de caráter consultivo. Contudo, são os Con-
selhos Municipais de Desenvolvimento Sustentável (CMDS)
que detêm a responsabilidade de operacionalizar as ações de
descentralização propugnadas pela proposta governamental.
Os Conselhos Municipais de Desenvolvimento Sustentável
(CMDS) são uma estrutura de representação, de articulação,
de integração, de acompanhamento e de mobilização da
municipalidade em busca do desenvolvimento sustentado e
compartilhado, segundo a ótica dominante do "governo das
mudanças".
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o "nó górdio"d;:t'Lei está em que o Estado se propõe
a financiar instituições privadas de ensino superior. Nisto,
a educação pública superior e não gratuita acaba por sofrer
consequências negativas nesse tipo de situação. Inegável é
que a gestão do ex~pre~idente Fernando Henrique Cardoso
homologou uma Lei profundamente contrária aos interesses
emancipatórios no campo educacional e as forças políticas
retrógradas dão sustentação à Lei, que está bem ao "sabor"
dos setores neoliberais,

Outra coisa: muitas Ementas demudaram a LDB em vi-
gor nesses vinte anos..a saber: a Lei nº 12.796/2013 que aper-
feiçoou o inciso VIII do Art. 4º da LDB: "atendimento ao edu-
cando! em todas as etapas da educação básica, por meio de
programas suplementares de material didático-escolar, trans-
porte, alimentação e assistência à saúde"; a Lei nº 12.061/2009
que modificou o Art.10 da LDB,aludindo "oferecer, com prio-
ridade, o ensino médio a todos que o demandarem". Há, ~am-
bérn, a Lei nº 11.274que regulamenta o ensino fundamental
de 9 anos. Nesta Lei, o objetivo é garantir aos educandos e às
educandas um maior tempo pedagógico, aumentando, assim
a escolaridade e, com isto, oferecer mais oportunidade de
aprender. Isto é louvável, afinal, nem tudo é ruim, O corre-
to é refletir e lutar por educação pública de qualidade social
excelente;

Conclusão

Pensar e refletir propostas de mudança, particular-
mente no campo da educação, exigiu ter presente o cenário
contemporâneo para resgatar a teia de relações onde tais pro-
postas ganharam sentido. É inegável que o mundo contem- '
porâneo é o cenário de inúmeras transformações, no qual se
promoveram impactos profundos no quadro social e político.
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Por considerar esse contexto contemporâneo, realizei
um estudo sobre a Lei nº 9394/96 que normatiza as políticas
públicas de educação que foram implantadas em meados de
1990 e que permanecem inconclusas.

Na investigação tomei como válido o pressuposto le-
vantado por Bourdieu (2009, p.28): "o real é relacíonal'". Isto
significa dizer que os fenômenos da realidade não constituem
algo solto, isolado, e não podem, portanto, ser apreendidos
em si mesmos. Pelo contrário, a realidade constitui-se numa
teia de relações. Logo, o estudo de qualquer fenômeno pres-
supõe inseri-lo na teia relacional, a qual lhe confere sentido.

O objeto de investigação desta pesquisa está em íntima
relação com a nova configuração social, econômica, política
e cultural do mundo contemporâneo. A partir dessa relação,
tracei o seu delineamento. A fim de compreender a sua tem-
poralidade histórico-social, busquei as pistas analíticas que o
fizeram revelar-se, no sentido de tornar possível a construção
de um conhecimento científico crítico, e por que não dizer
.transformador.

Em verdade, o objetivo desta pesquisa está referido na
desmistificação do discurso da qualidade fortemente veicu-
lado a partir de 1995, com a política educacional "Todos pela
Educação de Qualidade para Todos", através da análise do
discurso dos principais documentos oficiais produzidos na
época. Na condição de pesquisadora, com uma atuação de
origem na área da educação, meu interesse por esta temática
diz respeito à produção e à veiculação do discurso da qua-
lidade em tempos de neoliberalismo, vez que se constituiu
numa doutrina que redefiniu a gestão e dissemina o discurso

6 Para Bourdieu (2009) o "real é relacional". Esta expressão é uma deformação do
autor da seguinte frase de Hegel "o real é racional", ao propor esta deformação.
Bourdieu remete para a compreensão de que só é possível compreender uma dada
realidade se esta for entendida como um "espaço de possíveis", onde está se dando
sua inserção, e em íntima relação com os agentes sociais que dela fazem parte.
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da qualidade, em torno de objetivos a serem alcançados pela
escola como eficiência, eficácia, efetividade, maximização
dos resultados, dentre outros de cunho empresarial. Assim, o
presente estudo está ihScrito no campo de saber da avaliação
de políticas públicas entendida previamente como campo de
estudo da pesquisa social em desenvolvimento.

Ao examinar a questão da Lei na escola pública? trouxe
minha experiência como professora da educação básica, que
foi extremarnenteinstigante e inquietante, posto que ao bus-
car compreenderseus pressupostos teóricos, não conseguia
obter resposta, 'dado que os profissionais envolvidos com a
'sua implantação deixavam transparecer, em suas falas, que
este era apenas um marco regulatório, dando-lhe "ares" de
neutralidade. A meu ver, esta pretensão de neutralidade con-
figura-se como um discurso ideológico que, antes de tudo,
bloqueia as reflexões e discussões.

Assim, como educadora imersa no movimento social e
trabalhando na Secretaria da Educação Básica (SEDUC),senti
a necessidade de aprofundar as intenções subjacentes da Lei,
cuja bússola constitui-se nas suas bases teóricas fundantes.
Coloquei, aqui, o imperativo de se fazer um recorte, exigên-
cia de todo trabalho científico, no esforço da construção do
objeto. Por fim, a Lei, em si, trouxe profundas modificações
para o chão da escola, entretanto, nem todos os professores
assimilaram as determinações dessa. Entrevistando docentes
de quatro escolas públicas do estado do Ceará percebi que
eles desconhecem a Lei seja por negligência ou por resistên-
cia. O'certo é que uma Lei não tece uma manhã, mas ajuda a
compreender novos projetos societários, tendo em vista que
não há lei sem intencionalidade.

7 Minha experiência deu-se a partir de 1998, quando candidata a diretora do Colégio
Estadual Olegário Abreu Memória. Posteriormente como técnica de gestão da Célula
de Articulação Regional (CAGE) da Secretaria da Educação Básica de 2001 a 2004.
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INTERDISCIPLlNARIOADE,DIALOGICIDADE E LDB, TEMPO E ESPAÇO
. EM MÚLTIPLAS EXPRESSÕES

'João Batista de Albuquerque Figueiredo

Vinte anos depois, constatamos que a LDB ainda hoje
está por adquirir materialidade quanto à ínterdisciplinarida-
de. Antes mesmo da Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (LDB), publica da em 1996, já tínhamos uma sinali-
zação que apontava para a relevância e pertinência da inter-
disciplinaridade. Havia forte recomendação para que a mes-
ma pudesse ser incorporada definitivamente no campo da
formação docente, da formação humana. Grave conflito de
interesses e pretensões.

Ainda hoje, a interdisciplinaridade moureja no cam-
po das intencionalidades. Reinaldo Fleuri (1993),em texto
histórico no trato desse tema, intitulado "Interdisciplinari-
dade: meta ou mito?", trazia como elemento que a conjun-
tura social mais ampla e a educacional, em particular, eram
problemáticas para se experimentar realmente a interdisci-
plinaridade. Ele destacava também que,paradoxalmente, a
interdisciplinaridade potencializara um enorme conjunto de
escritos no Brasil, nas últimas três décadas do século vinte.
Tratava-se de um debate árduo em torno da conceituação de
interdisciplinaridade.

Continuou ele argumentando que, em muitos proces-
sos de reforma acadêmica, a interdisciplinaridade apresen-
tava-se como um dos princípios pedagógico-científicos pro-
postos como fundamentais. Mas pergunta: será mesmo uma
metaviável na estrutura acadêmica vigente? Como evitar que
se torne mais um mito ao invés de um fato?

I Artigo ,elaborado com base no texto-roteiro da aula apresentada como prova
didática do Concurso a Professor Titular em Fundamentos Epistemológicos da
Educação, realizada dia 26 de maio de 1993-
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Fleuri (Op. Cit.) nos disse que esse mito serviria para
camuflar contradições estruturais da prática pedagógica e
científica, na manutenção de regras instituídas por um jogo
desigual de saber-poder. Para ilustrar, afirma o número signi-
ficativo de publicações num pequeno lapso de tempo e cita
o trabalho de mestrado de Senão (1994),na qual a autora re-
laciona 116textos publicados entre 1990 e 1993. Destaca que
a maioria desses textos traz como referência de base a teoria
propostas por Hilton Iapíassú (cuja primeira publicação so-
bre o tema foi "Interdisciplinaridade e patologia do saber",
em 1976) e de Ivani Fazenda (cujo trabalho de mestrado foi
publicado em 1979, sob o título "Integração e interdisciplina-
ridade no ensino brasileiro: efetividade ou ideologia?").

Nesse exercício hístoríográfíco, informamos que na-
quela época, segundo Fazenda (1979), interdisciplinaridade
era tema bastante presente e controvertido na Europa e Esta-
dos Unidos. Ela afirma que a busca de uma bibliografia espe-
cializada no assunto revelou a ausência de textos nacionais
ou estrangeiros nas principais bibliotecas e livrarias de São
Paulo e Rio de Janeiro. Ivani Fazenda destaca que somente
foi possível conhecer a bibliografia estrangeira existente a
partir do lançamento da obra pioneira no Brasil, no trato des-
se tema, por Iapiassú.

Lembramos, com base nos estudos da autora citada,
que o movimento em torno da interdisciplinaridade surgiu
na Europa (principalmente na França e na Itália) na década
de 1960, época em que os movimentos estudantis problema-

: '

tizavam a lógica hegemônica e reivindicavam um novo orde-
namento para a universidade e escola. Naquela conjuntura,
Georges Gusdorf, filósofo e epistemólogo francês, em 1961,
apresentou à UNESCO um projeto de pesquisa interdiscipli-
nar para as ciências humanas, associado a importantes estu-
diosos, dentre estes Iean Piaget.
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Vale salientar-que a maiciria desses pesquisadores foi
marginalizada, no contexto de então. Isso se deveu essen-
cialmente com base nas argumentações conceituais. Embo-
ra, em nosso entendimento, as causas reais se ligavam aos
pressupostos da modernidade/colonialidade, da base de uma
sociedade predominantemente capitalista e que se apoia nos
princípios de uma epistemologia única, que traz como prin-
cípio a fragmentação, a hierarquização, dentre outros.

Para Sertão (1994),a controvérsia principal quanto ao
conceito de interdisciplinaridade ocorria no debate entre vê-
-Ia como atitude, postura, novo modo 'de ser e ver o mundo',
enquanto outros a rechaçam, por entendê-Ia como mais um
<modismo> caracterizado pelo desprezo de certo rigor cientí-
fico, como também pela desconsideração dos determinantes
históricos, sociopolíticos, culturais e psicológicos que confi-
guram o.mundo ..

No trato dessa conceituação, essa também continua
como uma tarefa inacabada, pois até o momento continua
uma polifonia e imprecisão na tentativa de se definir o que
vem a ser essavínculação, essa reciprocidade, essa interação,
essa comunidade de sentido ou essa complementaridade en-
tre várias disciplinas (FLEURI,1993).

Em nosso entendimento, bem antes disso, Paulo Freire
já havia orientado para necessidade de uma práxis compro-
metida com a perspectiva de totalidade formadora, de uma .
formação "integral". Nisso, constatamos uma correlação com
a interdisciplinaridade, com a contextualização dos proces-
sos de ensino e de aprendizagem. Pois, segundo Paulo Freire,
se torna inadequado um ensinar que desconsidere a realidade
d@s2 educand@s.

2 Com o "@" utilizamos simultaneamente os gêneros feminino e masculino. Ao
invés de usar os substantivos e complementos nominais no masculino, grama-
ticalmente correto, utilizamos este símbolo para levantar a questão política e
cultural do sexismo de nossa linguagem, que transforma o masculino no genérico.
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Nessa direção, em busca de um conceito, ao se questio-
nar o que é interdisciplinaridade, começamos por retomar um
debate precursor. Disse, então, Fazenda (1979)que a interdisci-
plinaridade era utilizada como remédio para a fragmentação
do conhecimento. Fala de reciprocidade, mutualidade, ruptu-
ra com a lógica hierarquizante do conhecimento, na copro-
dução, na intersubjetividade, sensibilidade. Isso tudo implica,
numa formação habilitadora desse processo. Diz também que
a interdisciplinaridade exige ser vivida e praticada para ser
aprendida. Ou seja, requer uma pedagogia da comunicação.

Ela informa ainda que a atitude interdisciplinar decor-
re naturalmente do próprio ato de conhecer. Nesse movimen-
to, se destaca a integração das disciplinas para sua eferivação.
Porém, isso deveria ser pensado para além dessa integração
de conteúdos ou métodos, tendo em vista um conhecer glo-
bal. Pressupõe novos questionamentos, novas buscas, com
fins na transformação da própria realidade, como nos diria
Paulo Freire (1983).

Nesse relato histórico, lembramos que Iapiassú, ao de-
cidir investigar a Interdisciplinaridade, frequentou durante
dois anos, no final da década de 1960, o espaço onde a Teoria
da Interdisciplinaridade estava sendo gestada, o laboratório
de Iean Piaget. Nessa convivência, a intenção era compreen-
der a discussão que pairava entre os acadêmicos sobre o valor
do conhecimento específico das ciências e a possibilidade de
extrapolar seus limites. Sobre isto, Fazenda (1979,p. 18)infor-
ma que

[...]. Piaget cria o conceito de transdisciplinaridade,
imaginando com ele, a possibilidade de transgressão
dos principais paradígmas fechados das ciências con-
vencionais da época.

Segundo ela, essa ideia se respaldava em: argumentos
propostos por Gusdorf, ao acreditar que isso seria essencial
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para uma existência mais humana, em algo que também nos
remete a Freire (1983).:

Fazenda (1979, p: 18 e 19) lembra que vários dos primei-
ros adeptos dessa.abertura de fronteiras, u••• pagaram com a
vida 'acadêmíca'imaís ou menos como Sócrates, que preferiu
tomar' cicuta a sucumbirao direito de um pensamento livre".
Ela diz que, apesar disso, Georges Gusdorf - um desses mar-
ginalizados - que como Piaget foi precursor nos estudos da
Interdisciplinaridade, é seu mestre e de Japiassú.

Para ela, as obras de Gusdorf são expressões autênticas
na recuperação da essencialidade do ser humano. Gusdorf
acreditava que mais vale uma cabeça bem formada, do que
uma cabeça deformada por excesso de saber inútil. Para ele,
é importante a coerência entre palavras e fatos. Isso implica,
no campo da formação, considerar a impropriedade de um
educador que procede em desacordo com seu discurso. Isso
muito nos lembra de Paulo Freire.

Em 2011, na sexta edição de seu livro clássico de 1979,
Fazenda afirma que trinta anos passados da origem da Teoria
da Interdisciplinaridade já havia uma produção de quase cin-
co mil pesquisas. Mas, também, se constatava o pouco que
isso ressoava como práxis na universidade e na escola.

Na leitura interdisciplinar de Ivani Fazenda, havia ne-
cessidade de se considerar cinco princípios que subsidiariam
a prática docente interdisciplinar: humildade, coerência, es-
pera, respeito e desapego. Inerente a esses princípios havia
de se ter a afetividade e a ousadia como atributos próprios
potencializadores das trocas intersubjetivas, das parcerias.
Ela ressalta que se aprende a interdisciplinaridade na prática,
numa perspectiva situada e datada.

Entraves de natureza política, socíocultural, material
e pessoal podem ser melhor superados por meio de uma lei-
tura histórico-crítica. Como disse Fazenda, a trilha interdisci-
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plinar caminha do ator ao autor. Também concordo com ela
ao afirmar que, diferentemente do que é usual ao negar o ve-
lho substituindo pelo novo, uma atitude interdisciplinar, na
pesquisa e na didática, se propõe a partir do velho recriado,
renovado. Para tanto,alerta para a pertinência de se associar
o homo loquens - aquele que comunica -, ao mecanismo pre-
cursor que o constitui - o do homo quaerens - enquanto ser
que pergunta e da situação específica do ato de perguntar.

Ivani aprofunda mais ainda essa questão, ao destacar
que há de se ter uma distinção qualitativa entre pergunta in-
telectual e pergunta existencial. Enquanto as perguntas in-
telectuais se associam aos limites disciplinares "teóricos", as
questões existenciais implicam em problemas interdiscipli-
nares associados ao viver, ao experienciar.

[apiassú, na introdução do livro de Ivani Fazenda (1979),
nos fala dessa dimensão interdisciplinar, reforça essas afirma-
tivas quanto ao conceito novo que decorre de um reler, ad-
mirar o velho. Segundo ele, o encantamento do novo decorre
dos mil esboços, das mil leituras possíveis, tal como Picasso ao
compor Guernica. Essa totalidade conceitual é gestada pelo de-
sejo transcendente na expressão da liberdade. Isso implica na
potência decorrente desse se libertar dos padrões, das frontei-
ras, das bitolas, o que favorece na expansão dos detalhes. Isso
também integra razão e emoção, luz e sombra. Entretanto, a
educação ainda carece de viver isso. [apiassú também enfatiza
a premência da educação integrar estética, ética, o sagrado ine-
rente ao cotidiano, tal como nos afirmava Freire (1983).

Fazenda e Iapiassú nos informam que a lógica interdis-
ciplinar se identifica com a invenção, com a criação. Iapiassú
(in: FAZENDA,1979)elabora uma argumentação transgressora
na qual destaca a atitude interdisciplinar como fruto do en-
frentamento do drama da incerteza e da insegurança. O que
favorece a libertação do mito do porto seguro.que.nos parece
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instituir a potência fundamental da evolução humana. Auxi-
lia a confecção de uma postura crítica, que leva educador@s
e educand@s a um patamar que rompe com a catequese in-
telectual colonialízante. Uma opção crítica só pode surgir da
incerteza que abre alternativas transcendentes, já dizia Paulo
Freire. Essa viabiliza a maturação científica e intelectual d@s
educand@s no contra ponto a uma pedagogia das verdades
dogmáticas ilusórias. A pedagogia interdisciplinar é uma pe-
dagogia das incertezas.

Concordamos com Japiassú de que uma das condições
para o aprimoramento da capacidade crítica, autônoma e
criativa, de superação da subalternidade é o enfrentamento
do medo da incerteza e do desamparo diante de uma apren-
dizagem que sempre será relativa, até como fator de saúde
intelectual que mantém flexibilidade e amplitude de ação
e reflexão' e tem, como pressuposto, condições de deixar-se
possuir pela vida. Também estamos de acordo que a dimen-
são crítica e a interdisciplinaridade são duas perspectivas
epistemológicas essenciais na superação dos arraigados pre-
conceitos posítívistas e cientificistas que ainda cultivam, so-
bretudo em nossas universidades, a epistemologia moderna
da dissociação e do esfacelamento do saber.

Nessas obras primeiras acerca do tema já encontramos
distinções importantes entre multi, pluri, inter e transdisci-
plinar. Fazenda (1979,p. 54 e 55) afirma que essa distinção foi
primeiramente elaborada por Guy Michaud, em dezembro de
1969, ao propor essa distinção terminológica em quatro ní-
veis. Ele tenta estabelecer o papel da interdisciplinaridade e
suas vinculações com a Universidade, definindo assim:

Disciplina - Conjunto específico de 'conhecímenros
com suas próprias características sobre o plano do
ensino, da formação dos mecanismos, dos métodos,
das matérias.
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Multidisciplina - Justaposição de disciplinas diversas,
desprovidas de relação aparente entre elas.

Pluridisciplina - Justaposição de disciplinas mais ou
menos vizinhas nos domínios do conhecimento.

Interdisciplina - Interação existente entre duas ou
mais disciplinas. Essa interação pode ir da simples
comunicação de ideias à integração mútua dos con-
ceitos diretores da epistemologia, da terminologia, da
metodologia, dos procedimentos, dos dados e da orga-
nização referentes ao ensino e à pesquisa. Um grupo
interdisciplinar compõe-se de pessoas que receberam
sua formação em diferentes domínios do conhecimen-
to (disciplinas) com seus métodos, conceitos, dados e
termos próprios.

Transdisciplina - Resultado de uma axiomática comum
a um conjunto de disciplinas.

Num olhar acadêmico tradicional, uma disciplina pode
ser entendida como algo auto contido e isolado que trata de
determinado domínio da experiência humana. Isso acaba por
definir uma comunidade de especialistas, com metas, concei-
tos, fatos e metodologias. Por sua vez, a interdisciplinaridade
poderia ser associada à conjugação de componentes distintos
de duas ou mais disciplinas na pesquisa ou, na prática em edu-
cação, conduzindo a novos conhecimentos que não seriam
possíveis se não fosse esta integração. Por sua vez, podemos
reconhecer a interdisciplinaridade como esse diálogo possível
entre disciplinas com o intuito de ampliar a leitura de mundo
.e, consequentemente, a ação transformadora diante do mundo.

Nessa vertente interpretativa, lembramos que Leonar-
do da Vinci representou um ideal que no cenário raramente
se poderia mais alcançar, este ser humano. generalista, com
uma perspectiva mais integral, capaz de dominar ao mesmo
tempo inúmeras formas do conhecimento. Na atualidade, é
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improvável que um único cientista possa abranger qualquer
coisa que seja maior que o seu minúsculo campo de espe-
cialidade. Isso se efetiva, principalmente, em decorrência da
fragmentação cada vez maior da ciência e dos campos do co-
nhecimentocientífico. Decorre também da maneira corno a
filosofia moderna opera, ao confundir a realidade com sua
representação da realidade. Nesse sentido, confunde muitas
vezes o que é subjetivo com o objetivo.

Diante da fina complexidade do ecossistema cósmico
e das diversas barreiras metodológicas que existem para o es-
tudo objetivo-subjetivo da estrutura e função universal,isto
requer umacolaboração entre pessoas diferentes, entre mui-
tas disciplinas científicas. E muitas podem dialogar entre si,
convergir e se interconectar em áreas, ciências de fronteira,
temas.

Para ilustrar, destacamos aquela que provavelmente é
uma das maisinterdisciplinares de todas as ciências - a eco-
logia. Ecologia é essencialmente integrativa, porque o seu
sujeito-objeto de estudo (o meio ambiente) é um lugar inte-
grativo, abrangente, envolvendo inúmeras dimensões: social,
ecológica, cultural, biofísica, política ete. Com essa disciplina,
podemos constatar o potencial de uma leitura mais integrada
da realidade, gera triz de um campo interdisciplinar, dialogal.

Com esse exemplo, pretendemos demonstrar o poten-
cial inerente aos problemas concretos implicados no caso de
questões ecológicas para alavancar a práxis interdisciplinar,
dialógica, na feitura de conhecimentos e saberes. Por esse
meio, temos a possibilidade de uma compreensão mais am-
pla do mundo.

Interdisciplinaridade estaria potencialmente presente
na articulação entre as disciplinas, entre conteúdos disci-
plinares para que o conhecimento e a forma de abordagem
seja global, integrada e não fragmentada. Estabelece novas
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competências e habilidades através de uma postura pautada
em uma leitura eco-relacional do conhecimento e dos seres
humanos (FIGUEIREDO, 2007). Viabiliza o diálogo com o di-
ferente e a percepção de ver-se refletido n@ outr@, sem ser
@ outr@. Comporta particularidades, assim como @ outr@
comporta outros elementos que não estão em si. Mas há a
inter-relação, metodologia, sistematização e comunicação
multirreferencial, na qual leituras diferentes associadas a dis-
tintas disciplinas oferecem seus aportes para trabalhar lado a
lado em distintos aspectos de um único problema.

Salientamos que interdisciplinaridade no trabalho so-
cial pressupõe: vinculação, reciprocidade, interação, comu-
nidade de sentido e complementaridade. Diálogo e decisões
compartilhadas, compreendendo-se a contribuição de cada
saber para o enfrentamento dos problemas.

Com a identificação de marcos essenciais acerca da in-
terdisciplinaridade, numa perspectiva mais viável de ser vivi-
da no concreto, somos mobilizados na direção de Paulo Frei-
re. Reconhecemos, em sua obra, similaridades e identificações
fortes e evidentes com a Teoria da Interdisciplinaridade.

Evidenciamos, também, uma similaridade histórica e
temporal entre essa teorização e a "teoria da ação díalógí-
ca" de Paulo Freire (1983).Nas marcações do caminho cons-
tatamos que, nessa proposta praxiológica, há metodologias
concretas para enfrentamento da grave crise civilizatória
atual.

A gravidade das situações ocorridas na sociedade nos
'últimos anos demandam a necessidade de se rever os pro-
cessos educativos formais. E, ainda que os PCN, identifica-
dos com a LDB, apresentem proposta de inserção de temas
transversais no ensino como meio de corpcirificar a interdis-
ciplinaridade, carece de uma perspectiva política mais mate-
rializada. Por sua vez, Freire nos oportuniza uma razão mais
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integrativa e politicamente comprometida com a ideia dos
temas geradores, da dialogicidade.

Dessa maneira, nos parece que a proposta paulofrei-
reana contempla a interdisciplinaridade, viabiliza e poten-
cializa sua realização. Esta escolha implica em colocar-se a
favor de valores e práticas sociais que respeitem a dernocra-
cia, a solidariedade, asustentabilidade planetária, a forma-
ção de pessoas qualificadas para tomada de decisões que
contemplem a participação social parceira. Com esta opção
amplia-se a ideiade "bem viver compartilhado", sumak kaw-
sai, mboraiu, como eixo orientador da educação e da práxis
escolar .

.Nessa perspectiva dialógica, podemos implementar a
dimensão didático-pedagógica da interdisciplinaridade por
meio da interlocução com temas geradores que apresentam
situações-limite e nos oferecem a experimentação de elemen-
tos articuladores da interdisciplinaridade que são os temas
transversais e a contextualização. De acordo com os Parâme-
tros Curriculares Nacionais: terceiro e quarto ciclos (BRASIL,
1997,p. 17):"Os Temas Transversais correspondem a questões
importantes, urgentes e presentes sob várias formas na vida
cotidiana ... devem ser incorporados nas áreas já existentes e
no trabalho educativo da escola. É essa forma de organizar o
trabalho que recebeu o nome de transversalidade."

Essa opção metodológica nos ajuda a ir além de uma
cultura subalternizante, permeada de situações colonializan-
tes e patriarcais (FIGUEIREDO, 2016). Somos, em certa me-
dida, prisioneiros de nossa "própria" cultura, cultura essa já
impregnada de elementos alienígenas eurocêntrico-estadu-
nidenses e isso impacta nossa atual maneira de entender o
mundo, as categorias mentais com as quais organizamos a
percepção do mundo. E, nessa busca de alternativas, um pas-
so adiante é a interdisciplinaridade. Segundo os PCN (1997),
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interdisciplinaridade significa "l...] planejamento e desenvol-
vimento de um currículo de forma orgânica, superando a or-
ganização por disciplinas estanques e revigorando a integra-
ção e articulação dos conhecimentos [...]".

Numa dialogação com a interdisciplinaridade: "Nenhu-
ma ação educativa pode prescindir de uma reflexão sobre o
[ser humano] e de uma análise sobre suas condições cultu-
rais. Não há educação fora das sociedades humanas e não há
homens isolados" (FREIRE,1979,p. 35).

Como nos diz Paulo Freire (1983),essa mudança de per-
cepção é potencializada na problematização de uma realida-
de concreta, e isso implica em "ad-mirá-Ia" em sua totalidade,
o que significa. percebê-Ia por dentro e, desde aí, separá-Ia
em suas partes e voltar a "ad-mirá-Ia", adensando a leitura da
realidade, tornando-a mais crítica e profunda da sua situação
na realidade que, assim não pode condícioná-la.

Nesse movimento interdisciplinar e dialógico, enchar-
cado pelos contributos de Paulo Freire, podemos inserir,
nessa práxis, a postura transdisciplinar, a contextualização,
a percepção multirreferenciada, a utilização da investigação
temática em busca do tema gerador, da resolução de proble-
mas, por meio das redes temátícas, da compreensão compar-
tilhada, das eco-relações, do planejamento dialogado, da in-
tencionalidade parceira.

Nessa conversa entre transdisciplinaridade e transver-
salidade, fazemos alusão ao fato de que a primeira se identifi-
ca mais com a dimensão epistemológica enquanto a segunda
se apresenta mais como instância metodológica. Enquanto a
transdisciplinaridade é usada para a resolução de problemas
vitais e cognitivos, produção de conhecimentos científicos,
tomada de decisão, criatividade, produção de novos obje-
tos, favorecer a integração das aprendizagens e das discipli-
nas; a transversalidade traz os aportes de interlocução entre
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conteúdo - tema gerador, currículo - temas oriundos da vida;
áreas - cursos; pesquisa - projetos; instituições - parcerias.

Podemos identificar o 'trans' diante das transforma-
ções radicais vividas nos últimos anos na sociedade, quan-
do houve a necessidade de se rever os processos educativos
formais. Neste sentido, mobilizados por uma forte demanda
social, emerge a pertinência de mudança de lógica na inter-
locução entre o mundo como um todo e a escola com seus
processos didático-pedagógicos. Nesse movimento interdis-
ciplinar, integramos aprender a ser, a viver, a conviver, a co-
nhecer, a fazer.

Diante das urgências sociais, constatamos que a inter-
disciplinaridade, a transversalidade, a contextualização e a
Dialogicidadepodem - e, em nossa percepção, precisam -
dialogar com o intuito de favorecer esse mundo mais soli-
dário e viável. Nessa direção, nos parece ser imprescindível
reconhecer a premência de integrar objetividade e subjetivi- .
dade, cognição e amorosidade.

Carecemos de um movimento que faculte nosso reen-
contro com uma cultura matrística (FIGUEIREDO, 2016). É no
contexto desta que temos todo o potencial para esse mundo
no qual se torna possível superar as mazelas da modernida-
de, da colonialidade (QUIJAN0, 1991; 2005; LANDER, 2005;
WALSH, 2008; 2009; FIGUEIREDO, 2010; dentre outros). Nes-
se rumo, Freire nos ajuda bastante por meio da amorosidade
que, na leitura de Maturana (1998, 2009), adquire uma potên-
cia transformadora essencial.

Faz-se mister a superação dos obstáculos para a con-
cretização em plenitude de uma comunidade parceira e so-
lidária. Essa possibilidade de ensino e aprendizagem inter-
cultural, dialógica, descolonializante, na educação formal,
favorece a compreensão da realidade numa lógica mais am-
pla ea participação social mais consistente. ° que favorece
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aos estudantes o desenvolver da capacidade de posicionar-se
diante das questões que interferem na vida individual e cole-
tiva, com o intuito de superar a indiferença, parcialidade ou
distanciamento e intervir de forma responsável.

E não se trata de que professor@s de diferentes áreas
devam parar sua programação para trabalhar com os temas
transversais, mas sim de que explicitem as relações entre arn-
bas e as incluam como conteúdos de sua área, articulando a
finalidade do estudo escolar com as questões sociais, possi-
bilitando aos alunos o uso dos conhecimentos escolares em
sua vida extra escolar. Nesse sentido, a interdisciplinaridade
integra o conjunto de especialistas de diferentes áreas para
tratar de uma questão abrangente, transferindo métodos de
algumas disciplinas para outras, identificando novos objetos
de estudo; há interação / integração entre disciplinas; as in-
terações entre disciplinas fazem-se ora por um planejamen-
to integrado das experiências de aprendizagem, em que um
mesmo tema é tratado por diferentes tempos do saber, ora
por interseções próprias entre campos que compartilham
um mesmo objeto de estudo.

A inter/transdisciplinaridade traz esse enfoque eco-re-
lacional do conhecimento que recupera as múltiplas dimen-
sões para a compreensão do mundo na sua integralidade,
transpondo as fronteiras epistemológicas preestabelecidas
nas ciências tradicionais e viabilizando a interlocução entre
informações e conhecimentos advindos de duas ou mais "dis-
ciplinas" para ser estabelecida.

Salientamos que os estudos e pesquisas sobre transdis-
ciplinaridade antecedem e transcendem os da ínterdísciplí-
naridade. Fazenda (2011) cita que Iapiassú, ao trabalhar a no-
ção de sonhos transdisciplinares em 2007, destaca que esse
termo, gestado por Piaget, foi pretendido como a finalidade
do caminho interdisciplinar. Nesse mesmo destino, Basarab
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Nicolescu, desde 1995, se propõe a tecer uma fundamentação
epistemológica com o intuito de viabilizar a unidade do co-
nhecimento nessa feitura transdisciplinar.

Esse processo transdisciplinar, decorrente do diálogo,
mantém a lógica do alargamento dos limites disciplinares e
mesmo científicos na pretensão de um diálogo entre distin-
tos modos de conhecer e forjar conhecimento. Assim, vai em
direção de lógicas de abrangências, incorpora a fertilidade
da autoformação, ecoformação e heteroformação, da mul-
tirreferendalidade, de questões ditas ambíguas, como cura,
amor, espirittialidade, negociação, reconhecimento, grati-
dão, respeito, desapego e humildade, que fazem parte de um
novo sentir-pensar que ressoa sobre a Didática e a Prática de
Ensino (FAZENDA,2011).

. E na confirmação desse fato destacam-se os contribu-
tos de evento ocorrido em Barcelona, em 2007. Nele se sinali-
zam indicativos de dez campos principais de pesquisa:

1- Pressupostos ontológicos, epistemológicos e meto-
dológicos de olhares transdisciplinares; 2 - Projeções
tecnocientíficas no campo da religação de saberes; 3
- Projeção ecossistêmica na relação ecologicamente
sustentável; 4 - Projeção social, como consequência
de uma cidadania planetária; 5 - Convivência e de-
senvolvimento humano sustentável: visão axiológica
e de valores humanos; 6 - Projeção nas políticas de
trabalho e sociais, tendo em vista a satisfação das
necessidades humanas; 7 - Projeção no âmbito da
saúde e da qualidade de vida em busca da felicidade;
8 - Projeção nas reformas educativas em que se bus-
ca formar cidadãos na sociedade do conhecimento;
9 - Projeção na educação, dar respostas a uma for-
mação integradora, sustentável e feliz; 10 - Projeção
nas organizações e no estado de bem-estar, em que
a auto-organização e a dimensão ético-social sejam
atendidas. (FAZENDA,2011, p. 159).
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Essa escolha por uma perspectiva dialógica, intertrans-
disciplinar e descolonializante, implica em: valores e práticas
sociais que respeitem a democracia, a solidariedade, a sus-
tentabilidade planetária, a formação de pessoas qualificadas
para decisões que favoreçam os oprimidos; práxis educativa
que procura integrar a dinâmica da sala de aula ao cotidiano
da vida; integração entre ciência, artes, filosofias, espiritua-
lidades, saberes populares; uma concepção integrada do co-
nhecimento; superação da dicotomia entre ensino, pesquisa
e intervenção no social; ensino e aprendizagem centrados
numa compreensão de que aprendemos ao longo de toda a
vida no contexto das relações. Precisamos manter a U-Topia,
esse não-lugar; esse lugar que ainda será, lugar do porvir; dos
sonhos possíveis.

Apoiarmo-nos em saberes tradicionais amplia ainda
mais essa maneira de viver a transdisciplinaridade. Nisso,
para finalizar, lembramos os Guarani com seu 'yvy marã ey'
e 'Mboravu'. Recordamos, dos Quéchua equatorianos com
seu 'Sutnak KawsaV, os Aimará bolivianos com seu 'Suma
Qamana'.

Outra Formação que traz como contributo para a cons-
tituição de um(a) autor(a) epistêmico(a) que se reconhece
capaz de criar e definir seus rumos, no conjunto de uma co-
munidade, de uma sociedade pautada por valores mais soli-
dários. Em um trabalho conjunto com integração e colabora-
ção, saberes curriculares eco-relacionados, articulados com a
ideia de sustentabilidade comunitária.

Certamente, tudo isso potencializa escolas formado-
ras de "cidadãos e cidadãs" identificad@s com o bem viver
compartilhado, com o projeto de uma "cidade" solidária, sem
males. Demarcada pela práxis educativa que procura integrar
a dinâmica da sala de aula ao cotidiano da vida. Integra ci-
ência, artes, filosofias, espiritualidades, saberes populares.
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Supera dicotomia entre ensino, pesquisa e intervenção ao
social. Parceria define e viabiliza a Transdisciplinaridade. Por
uma opção Dialógica, lembramos que compartilhar é o mote.

Numa finalízação, compreendemos que a valorização
da cultura oral e da dialógica freireana favorecem efetiva e
afetivamente a intertransdisciplinarídade, visto que nelas
predomina o argumento centrado no mundo vivido - forte
carga afetiva, por ser fundado em acontecimentos habitados
pelos que os pensam. Daí a importância de conectar proces-
sos educativos aos contextos de mundo vivido, sem deixar
de observar que as práticas de significação devem superar a
fragmentação do olhar. Isso vai definir uma práxis multidi-
mensional, alicerçada numa percepção integral de mundo.
Traz como princípio as relações que se explicitam em uma
prática consciente de que fazemos parte de uma teia de rela-
ções inter-relacionadas e interatuantes. Essa Ecopráxis Edu-
cativa oferece um horizonte que se amplia permanentemen-
te por meio da prática refletida e da reflexão que gesta nova
prática, referenciadas pelo reconhecimento dos múltiplos
fatores que a influenciam e dela decorrem, num realimentar
contínuo.

Essa ecopráxis gesta um saber parceiro, o verdadeiro
saber que potencializa nova práxis social, transformadora
das estruturas e organizações. Saber molhado de autonomia,
de liberdade, de colaboração, de criticidade, potencial de re-
ordenamentos e solidariedade. Os fios da dialogicidade, da
compreensão de teia da vida em que nos reconhecemos par-
cela, oportunizam esperançosamente nosso ser mais, nossa
assunção de seres parceiros na feitura de um mundo em que
é possível amar e tecer o amor.
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ESPAÇO, TEMPO E SUBJETIVIDAD~ NUMA PERSPECTIVA
INTERDlCIPlINAR DE ABORDAGEM GEO"HISTÓRICA DO SEMIÁRIDO

'[osier Petreira da Silva

A dimensão subjetiva na análise espacial

Na abordagem geográfica, não raro, tem se limitado á
valorização da materialidade produzida, omitindo a dimen-
são da subjetividade, marca da pelas experiências do homem
no processo da sua interatividade como o espaço. Nesta ten-
dência, este último ganha o status de produto social eminen-
temente por ser decorrente da produção humana, privile-
giando a matéria sobre os indivíduos.

Nesta perspectiva, a percepção dos sujeitos do meio
em que vivem, são desconsideradas, das análises espaciais,
tornando-se representados, apenas pelo trabalho decorrente
da materialidade dos objetos produzidos, inseridos em varia-
das conjunturas. A racionalidade científica, historicamente
conduziu a geografia a eleger o espaço materializado como
objeto de estudo, e, mesmo considerado como um produto
socialmente construido, durante muito tempo, optou por
abstrair a participação dos sujeitos como pessoas dotadas de
sentimentos e afetividades, cuja vida se manifesta em! inte-
ratividade com o espaço e com ele se relaciona, dotado de
significados culturais nas práticas cotidianas.

Dessa forma, o sentido da vida e a concepção de mundo
se relacionam com a afetividade dos sujeitos diante dos espa-
ços simbólicos por eles construidos, como partes integradas
do ser, dotado de crenças e valores socialmente herdados.
Essa dimensão que sinaliza a interatividade mental entre o
sujeito e a materialidade, com ênfase na percepção e nas ex-
periências vividas no espaço, do qual decorre, na geografia, a
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categoria de lugar é geralmente ignorada pelas investigações
eminentemente tecnicistas do espaço, orientadas, sobretudo
como um modelo adotado pelos projetos governamentais.

As ações cotidianas dos sujeitos demarcam seus espa-
ços de vida, numa base espacial concreta, modelada e adap-
tada funcionalmente á sua existência humana, ganhando sig-
nificados em sintonia com o sentido da vida. No modelo de
desenvolvimento econômico, fora da ótica da sustentabilida-
de, o espaço {estrategicamente planejado e produzido, con-
flitando com os interesses da realização da vida comunitária.

A reivindicação da subjetividade na análise espacial no .
campo da geografia se evidencia a partir da consolidação da
geografia cultural na contemporaneidade, que busca nas suas
interpretações das paisagens, ir além das considerações so-
bre as ações humanas que deixam marcas na natureza, traba-
lhada; como cultura materializada, apesar de esta análise ser
também considerada válida no conjunto de processos volta-
dos para compreensão da humanização da paisagem.

Da ênfase à humanização da paisagem, viabilizada pela
técnica, formas de habitação etc. que demarca o início da
abordagem cultural na geografia, chegamos ao inserção da
subjetividade, a valorização das representações, das simbolo-
gias como contribuição para as análises espaciais. É evidente
que o espaço não existe em função dele mesmo, mas em in-
teratividade com a vida individual e social, daí, ser ele dotado
de funcionalidade, considerado como extensão do próprio
corpo que a ele se integra pela mobilidade e pelos sentidos.

Na condição de espaço vivido, o lugar passe a se consti-
tuir numa categoria geográfica que possibilita a compreensão
do processo interativo entre a materialidade do mundo e os
sujeitos a partir de suas experiências de vida. A interpretação
da espacialidade vivida a partir da experiência individual e
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coletiva promove uma nova realidade, orientada pelos senti-
dos, que evidencia como espaço subjetivo,' que remete, assim
como a história, a uma geografia de vida.A construção subjeti-
va do espaço se manifesta no campo das representações, con-
tudo, não é produto eminentemente da racionalidade, nem
eminentemente do mundo material, mas, do encontro entre
sujeito e matéria, a partir da percepção. A percepção se mani-
festa pelos sentidos, ganha uma conotação espácio-corporal,
sem, contudo, ser possível a sua existência sem a interativida-
de do sujeito com a materialidade do mundo que lhe cerca.

A vida por sua vez, se realiza, recorrendo-se aos espa-
ços mais próximos dos sujeitos, individual ou coletivamente,
onde nele se efetivam as suas atividades cotidianas, como
uma experiência específica e intransferível, afirmando a con-
dição de lugar, como espaço vivido. Aexperiência dos sujeitos
com os lugares envolve a dimensão corporal, os sentidos, que
promovem a elaboração da consciência do exterior ao qual se
integra e nele articula a sua vida no cotidiano. A orientação
dos sujeitos no espaço decorre da consciência do meio, onde
os sujeitos se envolvem, que lhes dão estabilidade no exercí-
cio da mobilidade e no sentido de morar, contribuindo para
a sua estabilidade psicológica. Caso contrário, os sujeitos se
sentiriam perdidos, sem referências espaciais, incapazes de
elaboração de mapas mentais, que permitissem a sua articu-
lação com mundo habitado, e, de nele se reconhecerem.

As dimensões espaciais como vertical e horizontal,
massa e volume são experiências que o corpo conhece
intimamente; são sentidas, também, cada vez que se
finca uma estaca no chão, se constrói uma choça, se
prepara a eira para debulhar os grãos, ou se observa a
formação de Um montão de terra quando se cava um
poço profundo. Porém o significado destas dimensões
espaciais cresce imensuravelmente em poder e clareza
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quando elas podem ser vistas em uma arquitetura mo-
numental e quando as pessoas vivem em sua sombra.
O meio ambiente construido, assim como a linguagem,
tem o poder de definir e aperfeiçoar a sensibilidade.
Pode aguçar e ampliar a consciência. Sem arquitetura,
os sentimentos sobre o espaço permanecem difusos
e fugazes. A forma construída tem o poder de aumen-
tar a consciência de interior e exterior, intimidade e
exposição, e tornar mais nítida a diferença existente
na temperatura emocional entre ambos. E isso não é
vivenciado primeiramente na natureza por esta ser
demasiado dífusa, seus estímulos demasiado podero-
sos e conflitantes, para serem diretamente acessíveis
à mente e sensibilidade humanas. Primeiro o homem
cria o círculo, seja este no plano da tenda do índio
ou o anel para a dança guerreira, e depois disso pode
discernir círculos e processos cíc1icos em qualquer
lugar na natureza. Nas comunidades pré-letradas e
tradicionais, as formas de vida social, econômica e
religiosa estão bem integradas. Já na vida moderna,
que tende a ser compartimentada,o espaço pode ser
planejado e ordenado para chamar nossa atenção para
a hierarquia social, mas a ordem não tem significado
religioso e pode mesmo nem ter uma correspondência
direta com a riqueza. Um efeito é a diluição do signi-
ficado de espaço. (TUAN,1983).

A reivindicação da subjetividade no processo de aná-
lise e entendimento da espacialidade pela geografia fortale-
ceu a promoção da interdisciplinaridade, promovendo a sua
aproximação com outras ciências, até então, desconsideradas
na análise geográfica. Essa tendência tem contribuído para
a superação do seu isolamento em relação a outras áreas do
conhecimento, decorrente da sua abordagem meto do lógica
clássica, centrada no dualismo do físico e no humano, estu-
dados separadamente, sem o envolvimento real dos sujeitos.
O físico torna-se importante, na geografia cultural enquan-
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to realidade que será incorporada aos processos mentais, e
transformada em representações, aetnogeografía.

Nestas condições, abre-se espaço-para a interpreta-
ção, onde os sujeitos emergem I1~0 apenas na condição de
produtores do espaço, mas como: seres 'que os constroem e
os interpretam, condicionados por suas vivências, fazendo. .

surgir uma nova realidade, subjetiva, mas que se dá não no
campo do idealismo, mas comoresultadode um processo de
interatividade dos sentidos com a materialidade do mundo.
Esse espaço não é mais eminentemente objetivo, mas produ-
to das representações que envolvem a experiência cotidiana
dos sujeitos com o meio onde atuam, com a materialidade,
que ganham funções, integradas às concepções de mundo e
aos sentidos de suas vidas.

A abstração dos sujeitos na análise tecnicista do espaço no
semiárido e comprometimento da sustentabilidade das práticas
culturais sertanejas

As abordagens sobre o semiárido brasileiro têm sido
historicamente construídas a partir de uma percepção natu-
ralista, que apresenta a dimensão física da paisagem como
um fator de terminante da realidade social. Trata-se de uma
imagem construída de Nordeste, que elege o sertão como
referência na construção de conceitos sobre a região. Desta
forma, o Nordeste tem sido, nas últimas décadas, denunciado
como uma produção imaginária, que apresenta a natureza
como sujeito histórico, cujas características explicam a reali-
dade social e sevem para compor historicamente o discurso
de canalização de recursos perante o governo.

A tendência de naturalização da história, apoiada na
ênfase das características físicas da região tem, ao longo do
tempo, ignorado o sertanejo nos processos de análise espa-
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cial, não raro considerado apenas mais uma elemento da pai-
sagem, cuja vida e subjetividade são desconsideradas, e, onde
as suas características fisiográficas se sobrepõem à existência
humana. Ou seja, a sua importância é enquanto pobre, que
serve para fortalecer o discurso de reivindicação. Nestas con-
dições, jamais se promoverá pela sua consciência e experiên-
cia de vida nas localidades onde habitam.

Partido desse pressuposto, numa tendência preliminar
de interpretação cultural da paisagem sertaneja pela geogra-
fia, as intervenções humanas sobre elas são traduzidas como
marcas decorrentes de técnicas utilizadas no processo de re-
lações com o meio, nas formas de habitação, nas alternativas
de subsistência etc. Trata-se de uma interpretação da paisa-
gem considerando a cultura materializada, como marca das
relaçõe,s dos homens com o meio e que por estas condições,
ganham o status de paisagens humanizadas.

Contudo, vale ressaltar que a dimensão humana repre-
sentada por uma produção, resultante do trabalho, das suas
ações sobre o meio, este meio está integrado à vida humana,
que alem de produzir é dotada de sentimentos, afetividade e
concepções de mundo que a ele lhes atribui significados. O
cotidiano incorpora a vida aos espaços e os espaços à vida,
numa experiência existencial, onde lugares e objetos cons-
truídos são a eles atribuídos sentidos e significados que dia-
logam com os homens e alimentam o seu espírito, numa di-
mensão de cultura imaterial.

Essa dimensão simbólica do espaço não pode ser inter-
pretadas quando articulada com as experiências do sujeito e
a sua percepção de mundo. A exclusão da percepção termina
por valorizar a materialidade da paisagem, como se ela exis-
tisse em função de se mesma, e não como parte indissociável
da vida dos sujeitos. Esse significado cultural permite uma
maior abrangência de fatores considerados nos processos in-
vestigativos para a compreensão do espaço.
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· .
o tempo e o espaço constituem dimensões indissociá-

veis da vida, e, é na vivência estabelecida em interatividade
com uma base espacial mais próxima aos sujeitos que se esta-
belece o cotidiano, marcado por uma sensação de permanên-
cia dos objetos que constituem o.ineio onde se convive. O
espaço não pode ser considerado apenas na condição de suas
formas e estruturas. A funcionalidade e dimensão cultural
são fatores que dialogam diretamente com a concepção de
mundo, como expressãodo cotidíano-sobretudo em relação
à realização das práticas culturais; .

Nessa perspectiva, a vida, expressa no cotidiano que
ocorre em articulação direta com a sua base espacial mais pró-
xima, e, material e artificialmente construída que recepciona e
reciprocamente interage com a espiritualidade dos sujeitos, é
esse espaço vivido, interiorizado que chamamos de lugar. Essa
interatividade entre o sujeito e a materialidade do espaço que
o cerca é condicionada pela vida, e, ganha significado, decor-
rente afetividade que ele estabelece nessa relação. O arranjo
dos objetos não são alterados bruscamente, o seu envolvimen-
to diário com a vida passa uma sensação de permanência, que
possibilita a sua abstração e a memorização e a elaboração de
mapas mentais. É comum fazermos referência a "história de
vida", da mesma forma, é importante refletimos sobre a exis-
tência de uma "geografia de vida", que emerge, tal como na
história, a partir de ações no espaço próximo aos sujeitos, que
no caso se reivindica como o lugar, onde se dá o acontecer.

Tempo e espaço tornam-se dimensões indissociáveis e
interativas na história, numa condição, em que este último
se projeta como extensão da vida, que não se limita ao corpo,
que se expande além dele, em sua articulação com o meio,
com os quais nos relacionamos no cotidiano.

Em outras palavras, os princípios fundamentais da
organização espacial encontram-se em dois tipos de
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fatos: a postura e a estrutura do corpo humano e as suas
relações (quer próximas ou distantes) entre pessoas. O
homem, como resultado de sua experiência íntima com
o seu corpo e com outras pessoas, organiza o espaço a
fim de transformá-lo a suas necessidades biológicas e
relações sociais. A palavra "corpo" sugere de imediato
antes um objeto que um ser vivo e espiritual. O corpo é
uma "coisa" e está no espaço ou ocupa espaço. Ao con-
trário, quando usamos os termos "homem" e "mundo",
não pensamos apenas no homem como um objeto no
mundo, ocupando uma pequena parte do seu espaço,
mas também no homem como habitando o mundo,
dirigindo-o e criando-o. (TUAN,1983,p. 39).

Os sentidos possibilitam a interatividade dos sujeitos
com o espaço, constituído em relação a eles representações,
a apartir do significado que a eles atribuem nas suas vivên-
cias material e espiritual. Nesta condição, é percebido e ínte-
riorizado, porém não se constituindo eminentemente como
produto da razão nem da objetividade, e sim, de uma nova
realidade processada pelo sujeito ao perceber a materialida-
de do mundo. Esse espaço é o espaço do sujeito, que intera-
ge com as suas vidas, e, que não cabe à academia impor as
"verdades" técnicas às "verdades" do sujeito, mas considerá-
-Ias como fator de dar mais abrangência e aprofundamento à
análise espacial.

Voltando a relação dessa discussão com o Semiárido
brasileiro, existe a tendência de naturalização do conceito
dessa região, construída a partir das condições físicas da sua
paisagem, abstraindo os sertanejos como sujeitos históricos
e culturais. Essa condição corroborou a construção de um
conceito de sertão como produto da natureza, marcada pela
deficiência hídrica e amparado numa produção acadêmica
de teor e tecnicista, como alternativa de solução dos seus
problemas. Nesta análise tecnicista, governamental, ao ele-
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ger a natureza como referência de explicação dos problemas
sociais, os sertanejos foram historicamente ignorados como
protagonistas da história e da cultura-No campo da aborda-
gem geográfica, essa tendência por muito tempo prevaleceu,
desconsiderando a subjetividade, ignorando nas pesquisas,
na análise espacial, a percepção do espaço pelo sertanejo por
que nele habita, convive e lhes dá significado.

Políticas públicas têm, historicamente, patrocinado a
intervenção do Estado na realidade regional amparado no
discurso de progresso. Tais obras 'govemamentais, orientadas
pelo viés tecnicista-acadêmíco, igriora~ comunidades tradi-
cionais, provocando a sua desterrírorialízação, destruindo
lugares e culturas, como espaços de vívências, reelaborando
espaços socialmente construídos orientados de projetos eco-
nômicos e sociais. Para Carlos,

[...) podemos afirmar que os lugares são cada vez mais
marcados por outros ritmos, por outras relações pesso-
ais, por outros símbolos (ou pela substituição destes por
sinais), que ganham novos conteúdos, ora redefinindo
antigos lugares ora criando outros lugares. (2007)

Auge traz uma importante contribuição ao desenvolvi-
mento do tema em questão, mais do que de não-lugares,
fala sobre a "abolição de lugares", apesar de afirmar
que lugar e não-lugar não se opõem. Para o Autor, o
lugar tem um sentido estrito e simbólico, liga-se à idéia
de espaço antropológico, que se refere sempre "a um
acontecimento (que ocorreu) a um mito (lugar dito) ou
a uma história (lugar histórico)". Afirma também que "se
um lugar pode se definir como identitário, relacional e
histórico, um espaço que não pode se definir nem como
identitário, nem como relacional, nem como histórico
definirá o não-lugar" . (AUGE,apud CARLOS,2007)

Cabe, nestas condições, entender o papel positivista,
descritivo, contido nas análises técnicas dos diagnósticos es-
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paciais, que desconsideram a dimensão afetiva dos sujeitos
com seus espaços vividos, marcados por simbologias que ali-
mentam a sua espiritualidade do grupo, comprometendo a .
continuidade a transmissão de saberes e práticas culturais
historicamente herdadas, cuja simbologia está vinculada às
suas localidades de origem.

Geografia e Interdisciplinaridade na abordagem da simbologia
espacial sertaneja: entre o concreto e o imaginário

A identidade sertaneja tem sido construída por um viés
tecnicista e por representações que tomam as condições fí-
sicas do semiárido como referência de explicação da região,
numa perspectiva determinista que naturaliza a sua história.
Trata-se de um imaginário construído intencionalmente com
o objetivo de projetar o déficit hídrico como instrumento de
reivindicação para captação de recursos econômicos pelas
elites nordestinas .

.Nesta interpretação, o sertanejo aparece como vítima
da.natureza, meramente integrante da paisagem, cuja nature-
za, marcada por suas condições climáticas, nessa abordagem,
se sobrepõe a dimensão histórico-social. Na perspectiva geo-
-histórica, deve-se compreender que a relação de interativi-
dade do sertanejo com o meio se operacionaliza não apenas
orientada por fins de sobrevivência material, mas também,
espiritual. O espaço é também uma produção cultural que in-
terage com as crenças, valores e concepções de mundo dos
sertanejos, que se expressam em suas práticas culturais, como
na religiosidade, crenças, nas danças, folguedos, lendas etc.

A percepção dos sertanejos dos seus espaços cotidia-
nos, vividos, permite a sua apropriação mental, através de .
suas experiências corporais que recorrem aos sentidos, per-
mitindo a sua memorização. Através do significado dos lu-
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gares e objetos, eles se reconhecem como o sentimento de
pertencimento, exercendo a sua afetividade, Portanto, o
semiárido tecnicista e governamental nãocorresponde, na
maioria das vezes, ao sertão do sertanejo, marcado por sim-
bologias espaciais articuladas com suasvivências, O sertão é
o lugar dos sertanejos, se em espaçovívido e integrado ao seu
cotidiano, articulado com a sua existência física e imaterial,
interiorizado e memorizado. Ou seja, a sua geografia de vida
que é desconsiderada e desrespeitádapela tecnocracia das
políticas públicas.

A análise do mundo moderna coloca-nos diante de
uma série de desafios de-correntes das transformações
aceleradas provocadas pelo processo de globalização
como produto de desenvolvimento do capitalismo que
destrói barreiras e ultrapassa obstáculos, como conse-
qüência de sua realização. Nesse processo, o espaço tem
um papel fundamental na medida em que cada vez mais
entra na troca, enquanto mercadoria. Isso significa que
áreas inteiras do planeta, antes desocupadas, são divi-
didas entrando no processo de comercialização. Cada
vez mais o espaço é produzido por novas indústrias
como aquela do turismo, e deste modo praias, monta-
nhas e campo entram no circuito da troca, apropriadas
privativamente, enquanto áreas de lazer para quem
pode fazer uso delas. [...]Ainda podemos afirmar que os
lugares são cada vez mais marcados por outros ritmos,
por outras relações pessoais, por outros símbolos (ou
pela substituição destes por sinais), que ganham novos
conteúdos, ora redefinindo antigos lugares ora criando
outros lugares. (CARLOS,2007, p. 63-64).

A insensibilidade, que desconsidera a dimensão afetiva
das comunidades sertanejas com o espaço onde vivem, ou
seja, com o espaço vivido, com o lugar, como categoria geo-
gráfica,é um dos fatores dos quais decorrem conflitos entre
comunidades tradicionais e o Estado que impõe a evidência
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o não-lugar e da desterritorialização que compromete a sus- .
tentabilidade cultural das comunidades atingidas. Provoca a
instabilidade psicológica dos sujeitos pela quebra da estabili-
dade das relações socioespaciais historicamente construídas,
dando-lhes a sensação de insegurança, com a perda do lugar.

Daí, o importante papel da manutenção das comuni-
dades rurais, em suas localidades de origem, como fator de
garantia do universo simbólico, materializado no espaço e
articulado com a vida, como forma de garantia da sua susten-
tabilidade das tradições culturais agrárias, que em si repre-
senta a resistência à massificação da cultura. A partir dessa
observação, percebemos que o lugar, mesmo considerando
a dimensão contemporânea da sociedade global, não perde
a sua importância, visto que é nele onde se dá o acontecer e
onde se estabelece, na prática, a relação direta dos sujeitos
com o mundo.

Além da intervenção da cultura de massa imposta
como produto cultural hegemônico voltado para interesses
comerciais, que impacta com a cultura tradicional agrária,
as próprias políticas públicas intervêm numa ação direta da
destruição de comunidades tradicionais, promovendo para-
doxalmente a morte da matéria e do espírito, respaldada no
discurso da promoção do desenvolvimento e da inclusão.
Diante desta realidade, repensar as formas de abordagens
espaciais presentes na geografia, considerando os sujeitos e
seus lugares, passa a se constituir, também, uma intervenção
política diante do Estado, cujos projetos são engessados pela
tecnocracia que desconsidera o sertanejo.

A interatividade entre o entre o mundo real e o ide-
al é' mediada pela percepção, fazendo emergir um novo es-
paço, mentalizado, subjetivo, que resulta da consciência e
da experiência, da sensibilidade dos sujeitos com o mundo
próximo a eles,cuja interpretação pessoal e coletiva recor-
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re à matena e às ideias,como componentes do processo
de construção das representações; Surge então, um novo
espaço, um espaço subjetivo, percebido, resultante das ex-
periências vividas, útil e necessário para esclarecimento das
abordagens geográficas. . '

Partindo desse pressuposto, amaterialidade do sertão,
secularmente explorada no campo científico, ganha uma
nova perspectiva de fortalecimento ,no entendimento do
semiárido. Nessa abordagem, a condição física da paisagem
e os homens social e culturalmente organizados, se fazem
presentes, num processo de interação mediado pela mente.
Recorre-se à inclusão dos sertanejos, valorizando-se suas ex-
periências com o meio onde vivem; e, com os quais se articu-
lam no cotidiano e que constituem a sua geografia de vida.

Os espaços humanizados superpõern múltiplas lógicas:
Eles são em sempre parte funcionais, em parte simbóli-
cos. Acultura marca-os de diversas maneiras: modela-os
através das tecnologias empregadas para explorar as
terras ou construir os equipamentos de habitações;
molda-os através das preferências e os valores que
dão às sociedades suas capacidades de estruturar os
espaços mais ou menos extensos e explicam o lugar
atribuído às diversas facetas da vida social; ajuda en-
fim a concebê-los através de representações que dão
sentido ao grupo, ao meio em que vivi e ao destino de
cada um. (CLAVAL,2007, p. 296) "

As variadas localidades do sertão nordestino, condi-
cionadas pelas especificidades do meio físico, ganham o sta-
tus de espaço vivido e simbólico, nos quais as comunidades
criamo sentimento de pertencimento como extensões de
suas vidas, e que com elas interagem, não apenas no sentido
de garantia da sua sustentação material, mas também espi-
ritual a partir da conexão da matéria com a imaginação que
alimenta o seu universo cultural.
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É importante promover a reflexão sobre a incorpora-
ção do espaço no cotidiano dos sujeitos, como fator indis-
sociável da vida, adequado à existência humana e que passa
de uma geração para outra como patrimônio herdado. Nessa
abordagem, abrem-se possibilidades para na análise geográ-
fica, dialogar com outros campos de conhecimentos neces-
sários, tais como políticas públicas, psicologia, antropologia,
história, economia, sociologia, meio ambiente, entre outras.
Espaço e subjetividade emergem neste contexto reivindican-
do outras ciências na perspectiva de atender a complexidade
de suas relações.

Religião e religiosidade na construção simbólica Território no
semiárido

Na composição do universo cultural do nordestino, se
faz presente a religião, consequentemente, esta seapresen-
ta como um fator da consciência do espaço materializado,
que antecede à colonização portuguesa, a partir dos nativos
da América e que exemplifica o processo de incorporação
do espaço e a sua interatividade com a dimensão subjetiva
do homem. Independentemente do modelo de sociedade, a
apropriação simbólica da natureza ou do meio materializado
mediada pelo fator religioso é uma realidade que antecede
a colonização da America. Nesse sentido, é comum, pela tra-
dição marxista, a religião ser reivindicada nas análises como
superestrutura, como condição de legitimação de modelos
de sociedade capitalista. Contudo, o que sinalizamos neste
texto, é que antes do estabelecimento das sociedades mone-
tárias, a apropriação simbólica da natureza já integrava a es-
piritualidade dos nativos. da América.

Num contexto antropológico-cultural, o espaço histori-
camente construido tem recepcionado as marcas das práticas
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da religiosidade, tornando-se uma mat~rialidade integrada à
vivência dos colonizadores e colonizados, demarcando uma
dimensão subjetiva em interatívídade com o meio ambiente,
explícita na produção espacial. POrtanto, a dimensão simbó-
lica do espaço representa a materialidade condicionada pelo
fator religioso imanente às sociedades que o constroem. No
caso do espaço no processo da colonização brasileira vai ga-
nhando forma e funcionalidades de operacionalidade ineren-
tes às práticas católicas que passam ase .estabelecer através
de aldeamentos ou em áreas rurais/onde se erguem capelas
como demarcação simbólica do espaço na legitimidade da
apropriação dos territórios, pela Igreja.

A formação dos núcleos urbanos no serniárido é assim,
marcada pela religiosidade católica que condiciona a cons-
trução de templos católicos, em áreas anteriormente, emi-
nentemente rurais e privadas. Com isto, o espaço ganha uma
condição simbólico-religiosa de prática da fé articulada com
o poder econômico e político, representado do proprietário
que dele se apropria. No desenvolvimento urbano das cidades
sertanejas, a importância da função espiritual destas edifica-
ções construídas, tornam os templos pontos de referência da
hegemonia religiosa católica, que orientam os arruamentos
em seu entorno dando origem aos povoados, vilas e cidades.

A fim de colocar em evidência as diferenças existentes
no espaço vivido pelo homem religioso, escolhemos
o exemplo de uma igreja em nossa sociedade. Para o
devoto, essa igreja participa de um espaço diferente
da rua onde ela se encontra. A porta que se abre para o
interior da igreja significa o limite que separa os dois
espaços, indicando ao mesmo tempo, a comunicação,
a passagem do espaço profano para o espaço sagrado.
Essa passagem vem acompanhada de inúmeros ritos:
fazem-se reverências, variados gestos que exprimem
seus sentimentos. No interior do recinto sagrado o
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mundo profano é transcendido e, como consequência, a
comunicação com o divino torna-se possível. É possível
tocá-lo com a mão. A igreja não é somente o lugar em
que se reúnem os fiéis, mas igualmente o recinto pro-
tegido das influências do meio profano. Inicialmente
por seu aspecto exterior, ela se distingue de outros
locais de reunião e de outros centros da vida coletiva.
(ROSENDAHL,1996, p. 33).

Os núcleos urbanos em formação, como cultura mate-
rializada, resultam da evidência do catolicismo no projeto
colonizador, contudo, estes não podem ser analisados emi-
nentemente considerando a sua dimensão material, devem
ser consideradas as vivências e as experiências culturais e
os significados atribuídos pelos sujeitos em relação a eles.
Deve-se considerar a dimensão imaterial da cultura repre-
sentada por rituais católicos, tais como missas, procissões,
que, como práticas culturais, fazem a conexão e a indissocia-
bílidade entre o sujeito e o espaço orientada pela concepção
de vida e de mundo. Assim, espaço e subjetividade devem
ser considerados como realidades indissociáveis do proces-
so de apropriação e ocupação do semiárido, e, que devem
sempre estar presente nas análises da sua produção hitórico-
-espacial.

O sentido cultural de ruas, templos e sobrados que atri-
buem a característica urbana dos surgimentos das cidades, .
não se limita à sua materialidade, mas também na sua fun-
cionalidade e a abstração que deles fazem pela experiência
das vívências dos sujeitos que habitam estas localidades. A
vivência ea dimensão afetiva que se estabelecer entre os mo-
radores e seus lugares é marcadapela presença de objetos da
organização espacial que ganham significado para a vida dos
moradores, de acordo, tom a sua concepção de mundo e as
representações por eles formuladas.
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Em outra direção os estudos de LEFEBVRE (1976, p.
29'32), consideram o espaço geográfico como espaço
vivido e como consequência da prática social dos
habitantes ao longo da história. Este evidencia-se não
só a partir dos edifícios tombados, mas também no
Centro Histórico enquanto um espaço social, onde foi
construido, produzido e projetado o espaço urbano. O
autor acrescenta ainda quatro hipóteses para o espaço.
Aprimeira é o espaço "puro", transparente e inteligível,
liberto de ideologia, interpretação e sabedoria. Asegun-
da refere-se ao espaço social, produto da sociedade, des-
crição empírica verifícável.e relatos, antes de qualquer
teorização. Essa hipótese é adequada às questões sobre
o patrimônio cultural arquitetõnico, cujas edificações
são produtos da sociedade (habitantes, turistas, patri-
mônio). Na terceira hipótese o espaço aparece como
uma mediação, Ou seja.rum instrumento político, in-
tencionalmente manipuladonO espaço como o mais
importante de todos os instrumentos aprece na quarta
hipótese, sendo o pressuposto de toda produção e de
toda troca. (Apud FIGUEIREDO, 2013,P. 58)

A geo-história permite entender que a evolução urba-
na das cidades se dá, também, norteada pela propagação de
práticas católicas e de simbologias no espaço habitado, mui-
tas delas, inerentes à recorrência da reflexão sobre a morte,
materializando simbologias que representam a passagem da
vida para a morte, num contexto de espiritualidade. A exis-
tência de túmulos no interior de templos, construções de
cemitérios e cruzes em beira de estrada, são dimensões da
materialidade espacial, que representam e sinalizam o ponto
de passagem entre a vida terrena e a vida que se deseja exista
pós a morte. O registro do tempo, tais como finais de séculos
e milênios, também integra a espacialidade como simbologia
religiosa característica das localidades sertanejas.
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Sertões e sustentabilidade cultural

A variação dos tempos se projeta materialmente das
estruturas e arranjos espaciais historicamente constituídos,
que herdam forma do "velho" como representação do pas-
sado, e, que convivem simultaneamente com o novo, com o
presente, marcado pela eminência de novas estruturas espa-
ciais, da pós-modernidade. Assim, não ocorre uma homoge-
neização do processo de inserção do serniárido, ao processo
de globalização, visto que isto só é possível quando os lugares
apresentam objetos técnicos que viabilizem esse processo.

A relação simultânea entre o novo e o velho gera con-
flitos e impacta com as tradicionalidadesagrárias, enquan-
to elementos que demarcam a consciência do seu território
cultural. Esses se impõem aos espaços rurais, não raro, são
ubmetidos a processos de desterritorialização de suas co-

munidades tradicionais. Os próprios municípios, onde estas
estão sediadas, ao se integrarem em redes, perdem a sua auto-
nomia, desvinculando-se da sua história, seus costumes e das
suas tradições, que dão lugar ao "novo", ao "moderno". Dessa
realidade, emerge a necessidade, de se atenuar, num contex-
to humanístico, os impactos negativos da modernidade, com
vistas ao alcance da sustentabilidade ambiental e cultural,
nas localidades urbanas e rurais do serniárido, que se inse- .
rem no contexto de modernidade.

As práticas culturais de tradições agrárias promovem o
sentimento de pertencimento dos sujeitos às suas respectivas
comunidades, e no caso, trata-se de saberes herdados, trans-
mitidos espontaneamente em suas localidades de origem,
sendo, muitas vezes~ ignorados pelos projetos estatais que re-
presentam modernidade, ameaçados de desaparecerem. No
caso, a interverição nó campo deve considerar a dimensão
afetiva dos suieítoscom o espaço vivido, no sentido concei-
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tual de lugar no campo geográfico. Importante focar que os
objetos materiais do meio que circunda os homens em suas
comunidades, dialogam com suas vidas; A estes, os homens
atribuem significados, de acordo com a sua cultura, se cons-
tituindo num espaço material, e ao mesmo tempo, simbólico
pela relação afetiva que exerce com os sujeitos e o sentido
que atribuem às suas vidas.

Assim, o semiárido é lócusde manifestação de cultu-
ras tradicionais, de raiz introduzidas a partir do seu proces-
so históríco-ocupacíonal, que atribuem aos seus habitantes
o sentimento de pertencimento e vinculação à comunidade
na construção das suas historias de vida. Essa característica
se apresenta como contra ponto e ~esistência aos padrões de
vida estandardizados, impostos pelo espírito de mcdernída-
de que nem sempre atentam para a sustentabilidade ambíen-
tal e cultural.

A resiliência cultural e ambíentaldo semiárido deve
ser fortalecida através do caráter de sustentabilidade que
deve nortear as políticas públicas e privadas, incluindo o ter-
ceiro setor, na defesa do patrimônio histórico e natural dos
lugares significantes e que se constituem pontos de apoio da
memória. Dessa forma, lugares e tradições culturais do serni-
árido, como cultura, devem ser preservados, visto que, susci-
tam lembranças que articulam o presente com o passado as-
sumindo um propósito educativo do próprio entendimento
do homem sobre suas vidas no sertão.
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ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS INTERDISCIPLlNARES NO ENSINO
DE HISTÓRIA E GEOGRAFIA

KeilaAndrade Haiashida
Maria Letiúcia de Moura

Introdução

Pensar a educação numa interface interdisciplinar é
nos voltarmos para sua compreensão e ,4a formação do ho-
mem de forma integral, partícipe do.movimento de produção
da vida humana. A partir dessa compreensão, nos dispomos
a.desenvolver no ensino de História e Geografia, uma prática
pedagógica interdisciplinar.

A luz da legislação vigente, LOB nº 9394/96 e Diretri-
zes Curriculares Nacionais para o Curso de Pedagogia, a for-
mação do pedagogo deve ocorrer d.e forma interdisciplinar.
Nessa perspectiva, o Ensino de História e Geografia - discipli-
na do curso de Pedagogia, ministradana Faculdade de Edu-
cação, Ciências e Letras do Sertão Central da Universidade
Estadual do Ceará (FECLESC/UEdE~),aborda os objetos e as
categorias de análise dessas Ciências, de modo a favorecer a
aquisição de uma base teórico-metodológica que assegure ao
professor da Educação Infantil e das séries iniciais do ensino
fundamental os fundamentos necessários para a sua prática
docente nas áreas de História e Geografia.

É necessário frisar, antes de prosseguirmos, que o de-
senvolvimento do trabalho interdisciplinar com a turma re-
quer sem dúvida, o domínio da natureza específica do conhe-
cimento histórico e geográfico pelos discentes, para que a
posteriori possam ser inseridos nas atividades de aprendiza-
gem. Para tanto, uma das primeiras discussões desenvolvidas

1 Instituição de vinculação das autoras.
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n disciplina contempla os objetivos do ensino da História e
da Geografia e a importância dos conhecimentos vinculados
a essas áreas para compreensão da vida humana.

Então, para que mesmo estudar História e Geografia?
No que se refere à História, um de seus objetivos é a contri-
buição na construção das identificações, a identidade nacío-
nal forjada anteriormente pela história já não é mais central.
liA identidade nacional, nessa perspectiva, é uma das identi-
dades a ser construída pela História escolar" (BITTENCOURT,
2004, p. 121)o que, na atual conjuntura enfrenta dificuldades
em ser entendida em sua relação com o local e o mundial.
Compreendemos que a constituição dessas identificações
está intrinsecamente ligada à formação da cidadania que, em
se tratando do atual panorama político, representa um pro-
blema sério a ser enfrentado por nós no cotidiano das salas
de aulas, ou seja, à formação do cidadão político. Nessa árdua
tarefa, de acordo com Segal devemos levar o aluno a:

Ter condições de refletir sobre tais acontecimentos,
localizá-Ias em um tempo conjuntural e estrutural,
estabelecer relações entre diversos fatos de ordem
política, econômica e cultural, de maneira que fique
preservado das reações primárias: a cólera impotente e
confusa contra os patrões, estrangeiros e sindicatos ou
o abandono fatalista da força do destino. (1984,p. lO3).

Em sintonia com a História, na Geografia, a compreen-
são do espaço geográfico é central, perceber como diferen-
tes tempos produzirampaisagens, territórios e lugares que
formam o espaço-mundo que hoje habitamos é vital. Nessa
perspectiva, estudar História e Geografia cada vez mais faz
parte de uma agenda necessária à própria existência humana
enquanto ser social.

Embora a discussão sobre esse prisma seja envolvente,
nos deteremos apenas no conceito de espaço que, de início
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pode parecer diminuto diante do debate exposto, todavia é
um conceito vasto que necessita do olhar atento daqueles
que o pesquisam na educação. Inúmeras áreas do conheci-
mento têm como categoria básica o espaço, da medicina à
física este conceito elucida os mais diferentes objetos, inse-
rindo-se na discussão da emergência dos fenômenos.

Para efeito dessa comunicação, nosso objeto é a cons-
trução de perspectivas interdiscíplinares no estudo do espa-
ço. Por que nos determos no espaço? o 'conceito de espaço é
central tanto na História quanto na Geografia. Para a Geogra-
fia, esse conceito se define como Iierdeiro. das desigualdades
acumuladas pelo tempo (SANTOS,i008) criando uma relação
interdisciplinar com a História,

Haja vista, apreender oespaço estaria a requerer a
apreensão dos processos .hístóricos que nos diversos
tempos e lugares e por vezes.no mesmo tempo e lugar,
construiu e reconstruiu determinadas paisagens e luga-
res. [...] Quanto mais avançamos no conhecimento de
distribuição social dos espaçosda superfície terrestre
mais nos aproximamos dos processos históricos que
os forjaram, ao mesmo tempo em que desvelamos o
caráter ideológico das concepçõese práticas de ensinar
e aprender que tentou dissociar ,o espaço do tempo.
(CARVALHO; MOURA, 20i2, p~47),·

A relação intrínseca entre essas duas áreas do conheci-
mento no que se refere as suas categorias, nos asseguram ex-
trema facilidade no trabalho interdisciplinar, motivo que nos
levou a escolha do espaço enquanto foco deste trabalho. Ade-
mais, por determos nosso foco na educação infantil e ensino
fundamental - fase de construção dos fundamentos escolares
- não podemos desconsiderar a importância desse conceito.
Dessa forma, a aprendizagem desse conceito pelas crianças -
foco de nossas intervenções na aprendizagem - deve utilizar
uma metodologia adequada no seu aprofundamento.
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o espaço como ferramenta de construção de uma leitura de
mundo: perspectivas de entendimento do lugar onde se mora
enquanto apreensão dos problemas globais

Para os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), a
Geografia tem por objetivo,

[...] compreender a dinâmica social e espacial, que
produz, reproduz e transforma o espaço geográfico
nas diversas escolas (local, regional, nacional e mun-
dial). As relações temporais devem ser consideradas
tendo em vista a historicidade do espaço, não como
enumeração ou descrição de fatos que se esgotam em
si mesmos, mas como processo de construção sociaL
(BRASIL,2008, p. 43).

A partir dessa premissa, vislumbramos um trabalho
que assegure a construção do pensamento em movimento,
que possibilite às crianças perceber as ações do homem, situ-
ando-as no espaço e a repercussão destas na vida social. Para
tanto, a apreensão do espaço deve consolidar a visão do lugar
enquanto espaço de socialização.

Nas tarefas de aprendizagem, as situações pedagógicas
devem favorecer a compreensão e explicação dos pro-
cesseshistóricos de transformação do meio natural
pelas ações humanas e como essas ações transformam
o meio natural ao longo do tempo. Ou seja, trata-se de
compreender o papel das sociedades no processo de
produção do .espaço, do território, da paisagem e do
lugar [...] (C*VALHO; MOURA, 2012, p. 53)

A partir deste entendimento desenvolvemos um tra-
balho que tem corno foco o lugar e busque garantir a cons-
truçã~ de um conhecimento globalizante, rompendo com as
fronteiras da disciplina,

Sabemos que o lugar é o resultado das relações estabe-
lecidas entre as pessoas e o ambiente em que vivem, cons-

: .:
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truindo laços de afetividade e identificação, o que para os
historiadores é entendido como construção social e para os
geógrafos como topofilia. Nos primeiros anos escolares, a no-
ção de lugar se estabelece através da experiência cotidiana da
criança. O lugar como porção do espaço' geográfico deve se
efetivar através da intervenção do professor sobre os espaços
ocupados pela criança em sua interaçâocomo meio social.

Uma vez que a criança interagecom o lugar e com o
mundo de variadas formas como: em conversas com adultos,
nos passeios, na literatura, nas mídiassocíais, nas músicas,
dentre outros, construímos uma proposta de trabalho que
acrescente subsídios às experiências das crianças nas dimen-
sões histórica, política, econômica, 'social, cultural, ética, es-
tética e religiosa buscando a apropriaçãodoespaço em sua
totalidade. De acordo com os PCNs,

, '

[...] a análise da paisagem; deve focar as dinâmicas de
suas transformações e não a descrição e o estudo de
um mundo estático. A compreensão dessas dinâmicas
requer movimentos constantes entre os processos so-
ciais e os físicos e biológicos; inseridos em contextos
particulares ou gerais. Apreocupação básica é abranger
os modos de produzir, deexistire de perceber os dife-
rentes espaços geográficos; Como os fenômenos que
constituem as paisagens-se relacionam com a vida que
as anima. Para tanto, é preciso Observar, buscar expli-
cações para aquilo que.jiuma determinada paisagem,
permaneceu ou foi transformado, isto é, os elementos
do passado e do presente que nela convivem e podem
ser compreendidos mediante a análise do processo de
produção/organização do espaço. (BRASIL,1998, p. 4).

A percepção dos modos de produzir e existir requer o
conhecimento da história do lugar, dos seus acontecimen-
tos. Nesse ínterim, o professor deve levar o aluno a perceber
que nenhum lugar é neutro, são repletos de história e situa-
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ç s fisicamente delimitadas no espaço. O aluno deve enten-
d r que o espaço é o resultado da história de nossas vidas,
sendo ator e autor, pois nos dá limites e cria possibilidades.
(CALLAI,2005, p. 5).

Como então estudar o lugar, espaço de vivência, numa
perspectiva interdisciplinar, tendo a História e a Geografia
como diretrizes? Queremos deixar claro que o trabalho in-
terdisciplinar requer algumas iniciativas anteriores como: a
identificação do conteúdo a ser abordado; uma sondagem
prévia sobre o conhecimento dos alunos a respeito do tema;
um levantamento sobre o que o aluno deseja aprender sobre
o assunto; uma enumeração das possibilidades de linguagem
a serem utilizadas e sua relação com o tema na apreensão da
realidade concreta.

Desta forma, passemos as propostas:

• INTRODUÇÃO A LINGUAGEM CARTOGRÁFICA NA APREENSÃO

DO LUGAR ENQUANTO ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA E REFLEXÃO

DOS PROBLEMAS DA REALIDADE OBJETIVA.

Num trabalho interdisciplinar coma utilização da car-
tografia inúmeras.são as possibilidades de reconhecimento
do lugar. Apesar 'de 'consistir numa das maiores dificuldades
na prática de enslno.iacartógrafia pode ser introduzida no
trabalho pedagógico desde a educação infantil, desenvolvida
através de atividades simples, mas que permitam uma leitu-
ra, pela criança, da paisagem e dos lugares.

Esse trabalho deve ser iniciado pela compreensão da
organização e reorganização do espaço feita pelo homem em
sua interação comanatureza, transformando esse espaço
num espaço sociaL Assim, na escola aconselhamos a iniciar
a aprendizagem pela região da escola, partimos desse ponto
por sabermos que.hoie, dentre as necessidades da vida con-
creta, as crianças são desloca das de suas comunidades para
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estudar um pouco distante de suas casas, essa realidade é cor-
riqueira tanto nas capitais quanto no interior". Desta forma,
partimos do espaço comum a todos os alunos.

As visitas assistidas ao entorno da escola são uma exce-
lente estratégia para introdução da cartografia. Nessas visitas
que podemos chamar também de estudo do meio, a interven-
ção do professor deve dar sentido à percepção dos alunos, do
trabalho, das construções, das moradias, dos hábitos cotidia-
nos da comunidade. A visita deve Ser acompanhada de um
relato, feito pelos estudantes, sobre: os aspectos observados.
Após a visita, inúmeras são as alternatívas de trabalho com a
cartografia, desde a montagem de maquetes do entorno da
escola, acompanhada de uma conversa sobre os aspectos re-
lativos ao trabalho e aos tipos de moradias; a escrita coletiva
da história do bairro sem ignorara história do lugar, já an-
teriormente abordada; desenho individual das atividades de
trabalho observadas pelos alunos e a construção do perfil do
trabalhador: como se veste, que ferramentas usa.

A dimensão legal pode ser contemplada também nes-
sa introdução à cartografia; uma abordagem simples e inte-
ressante é o estudo da organização espacial dos arredores
da escola, direcionando para a passagem de pedestres. Essa
atividade pode ser iniciada por um debate sobre as leis que
criam as passagens de pedestres; para que servem e como a
população as utiliza. A construção-de passagens de pedestre -
na ma que te feita anteriormente da vizinhança da escola - de
massinha de modelar chama atenção para o espaço a ser ocu-
pado pela mesma. Não importa se as passagens de pedestres
existem de fato ou não, o trabalho pode ser feito a partir da
sua importância, como ajudam a comunidade, como é o uso
correto da faixa. No caso da inexistência e, se houver necessi-

2 Devido a falta da oferta de vagas, os governos municipais deslocam as crianças
de um bairro a outro e, de uma comunidade a outra.
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d,ldl', P d -se iniciar uma atividade em toda a escola de regu-
1,1111 mtação da faixa. A tarefa pode compreender a escrita de
ti umento pelos alunos, por exemplo, um abaixo-assinado,
requerendo, das autoridades, passagens de pedestre para o
bairro onde está situada a escola.

A dimensão política também pode ser tratada por in-
termédio de uma discussão acerca das necessidades do en-
torno escolar, uma conversa sobre a quem compete na esfera
pública garantir um espaço de lazer à comunidade. A partir
de um desenho coletivo da área de lazer do bairro, as crian-
ças podem apresentar novas possibilidades para este espaço.
Nessa perspectiva, trabalharíamos não apenas a dimensão
política mas também a dimensão sociocultural.

Por fim, esse trabalho pode ser estendido para o entor-
no da casa das crianças. O professor pode solicitar que dese- .
nhem o trajeto de casa à escola, identificando os meios de
transporte utilizados por elas, destacando as semelhanças e
diferenças entre o lugar onde moram e a circunvizinhança da
escola, se os hábitos cotidianos são os mesmos, se as pessoas
se ocupam de atividades de trabalho diferentes. Desta forma,
podemos utilizar a linguagem cartográfíca para compreender
os fenômenos que fazem de cada: espaço, um espaço diferen-
ciado e com historicidade própria .

• O uso DA LITERATURA'NUMA ABORDAGEM ESPAÇOTEMPORAL.

O uso daliteratura por outras disciplinas não é novo,
pela sua próprianatureza interdisciplinar, constitui uma fer-
ramenta eficaz no processo interdisciplinar.

Pensando-em nossa paisagem, abordamos uma litera-
tura que explore aspec,tos semelhantes aos do Ceará, mas, ne-
cessariamente para esse trabalho pode ser utilizada qualquer
literatura que seia adequada para a idade das crianças. Bem
como se o professor quiser introduzir clássicos como Irace-
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ma de José de Alencar, pode íazê-lo com o devido cuidado de
escolher um trecho adequado para o trabalho.

Não podemos perder de vista neste trabalho, que o
espaço social é cheio de contradições, e herdeiro das de-
sigualdades acumuladas pelo tempo: ao trabalharmos as
contradições sociais, fugimos inteiramente do pensamento
recorrente de que a história e a geografia são disciplinas me-
ramente empíricas e descritivas, nas quais a concepção de
espaço na geografia tradicional é tida como imutável. Nes-
se sentido, nos inserimos na leitura dinâmica do lugar e no
aprofundamento de questões cruciaísaofuturo das comu-
nidades. Nesse sentido, concordamos com Paro quando diz,

[...) não precisa tirar um milímetro do currículo que
aí está, mas, por favor, não minimizem aquilo que é a
nossa própria vida, o nosso próprio exercício na con-
dição de humano. Precisamos pensar em métodos que
não sejam tão retrógrados como eisque estão por aí. Se
a criança só aprende se quiser, então precisamos saber
o que é preciso para leva-Ia a querer. Para isso é preciso
saber mais sobre psicologia, sobre antropologia, sobre
sociologia, sobre história; sobre a pedagogia de um
modo geral, sobre todas as ciências que dão subsídios
à educação e nos deixam mais didaticamente prepara-
dos para lidar com a criança, ou com o ser humano em
desenvolvimento. (2009, p. 19).

Desta forma, o trabalho com textos 'literários pode ser
iniciado pela leitura do livro. Escolhemos, como já frisado
acima, livros que expressem o cotidiano do nosso Estado.
Dentre eles:As garrafinhas de areia colorida, de DanielAdjafre
que relata a história de Francisco; um pescador que, ficando
longe do filho durante o longo período em que o mesmo fica
internado em um hospital da capital, passa a fazer desenhos
em pequenos vidros com a areia colorida do litoral. As gar-
rafinhas fazem sucesso entre os turistas que visitam o lugar
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onde moram. O livro narra uma história de amor e saudade
entre as paisagens da região litorânea.

O estudo do espaço, nessa abordagem, se inicia pela
busca da observação das diferenças entre a paisagem do li-
vro e a paisagem próxima do aluno. Se o aluno vive também
numa região litorânea, poderemos desenvolver a observação
das semelhanças e diferenças de cada lugar. Se tem falésias,
areia colorida, vegetação nativa, dentre outras. Se o aluno
morar na cidade, na zona rural também iniciamos pela paisa-
gem, construindo o conceito a partir da observação e análise
do lugar.

Iniciados os trabalhos e construída a noção de paisa-
gem e, permanecendo na abordagem das semelhanças e di-
ferenças, poderemos utilizar mapas para identificar a loca-
lidade descrita na história e conferir os dados que o mapa
daquela região apresenta. Lembramos que este trabalho pode
ser feito na educação infantil, a partir do Infantil IV e pode
ser usado o globo terrestre, uma vez que o mapa plano difi-
cultaria a abordagem.

A dimensão: social pode ser contemplada através de
análise da incidência de turistas e, a exemplo da estratégia
utilizada no estudo doespaço, abordar semelhanças e dife-
renças entre a cidade e o Campo

Podemos aprofundar a análise da paisagem em interfa-
ce com o tempo, buscando a história do lugar, e as transfor-
mações que porventura se estabeleceram no espaço de tem-
po entre o momento em que o livro foi escrito e o momento
atual. Podemos explorar o conceito de mudança social, numa
perspectiva histórica que está muito atrelada ao de espaço.
Desse modo, torna-se possível investigar as transformações
ocorridas no litoral e as mudanças que possam ser vislum-
bradas no cotidiano dacomunidade que ali vive. Para apro-
fundar as contradições.ié possível estudar as moradias, suas
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formas, seus tamanhos, sua funcionalidade, tornando mais
evidentes as contradições sociais do lugar e as estendendo à
moradia dos alunos.

Na dimerisão estética há a alternativa de abordar as garra-
finhas de areia colorida. O que estas representam para o artesão
que a produz? E para o turista? Que tipo de desenhos ilustram
as garrafas? Por que as moradias simples são valorizadas nos
trabalhos? Aqui, pode ser contemplada também a dimensão
cultural. A observação dos alunos. pode ser direcionada para
o que é social e culturalmente válido. E como essa expressão
cultural é valorizada. Bem como historicízar esse artesanato e
a sua contribuição na construção de .umreferencial de Brasil,
fora de nossas fronteiras. No ensino fundamental podemos
trabalhar também o conceito de tertitório, explorando a sua
dupla conotação, real e simbólica, expresse!nas garrafas.

Como afirmam Carvalho e Móura(2012),
.' ", .

[...) nos primeiros anos do ensino fundamental é essen-
cial o processo de construção de conceitos que serão
utilizados na disciplina durante toda a sua formação
escolar, [...). Nesse nível de escolarízação, a criança já
deve dominar determinadas relações espaciais como
distância, limite, ponto de referência, dentre outras
que permita a introdução de conteúdos que abordam
o particular e o geral, o próximo e o distante, este lugar
e aquele lugar (o aqui e o acolá). [...)Assim, as situações
pedagógicas requerem dei professor e da professora
estratégias de ensino-aprendizagem que possibilitem
ao aluno a articulação necessária entre os conceitos,
os conteúdos e a realidade na qual se insere o aluno,
valorizando a identificação do que permanece, do que
foi alterado nas paisagens dos lugares e os processos
que na atualidade redefínern a paisagem do local, como
lugar do mundo. (p. 46 e 47)..

Outro livro escolhido por nós foi Os pequenos janga-
deiros de Aristides Fraga Lima, que narra a história de Mário
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e seus primos Otávio e Marco Antônio, que resolvem navegar
pelo rio São Francisco nas férias, levados pelo Velho Quin-
quim, um experiente pescador. O trajeto decidido por eles
fica entre as cidades de [uazeiro e Curaçá, na Bahia. Durante
a jornada, os jovens conhecem as maravilhas e a força do rio
e seu entorno, que tornam a viagem uma perigosa aventura.

O trabalho interdisciplinar a partir do livro citado pode
se iniciar também pelo trabalho com mapas. Ao traçar o traje-
to do Rio São Francisco na história, podemos acompanhá-Ia
com o mapa plano, não perdendo a aportunidade de explicar
e explorar o mapa físico, suas características e utilidade. Para .
analisar a dimensão histórica, podemos criar um mapa his-
tórico representando as transformações pelas quais passou
o rio nos últimos anos e pesquisar as mudanças de vida, de
trabalho, de trajeto que ocorreram de acordo com as transfor-
mações pelas quaispassou o leito do rio. O percurso históri-
co do próprio Iívro.terntrês décadas, podemos investigar, a
partir desse marco, histórico as transformações do rio, já que
o livro foi escrito em i984.

Ao enfatiiar o trabalho e o rio como fonte de recursos,
podemos adentrar no conceito de mudança social, explici-
tando as transformações do rio que afetaram a organização
social daqueles que 'dependiam do mesmo, modificando, des-
ta forma o curso dahistória. Lembramos que anteriormente
a essa atividade, faz-senecessário explorar a história do Rio
São Francisco.

Na dimensão legal há a possibilidade de explorar a le-
gislação que assegura ao jangadeiro a aposentadoria. Se esta
é diferente do trabalhador assalariado. Quais as ferramentas
que este trabalhador utiliza: como a mercadoria, o peixe, che-
ga até a nossa mesa e como o trabalho do jangadeiro é explo-
rado pelos atravessadores, A dimensão econômica pode ser
compreendida a partir do preço que o peixe é vendido pelo

.'
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jangadeiro e o preço que o mesmo peixe é vendido ao con-
sumidor. A dimensão cultural pode ser explorada pelo trecho
da história em que os viajantes enfrentam um redemoinho
de água e como seu Quinquin, o jangadeiro, domina a nature-
za trazendo a tranquilidade ao barco,

Considerações finais

o desenvolvimento desta proposta partiu do pressu-
posto que o trabalho interdisciplinar requer integração de
conteúdos, passar de uma concepção fragmentária para uma
concepção unitária do conhecimento. Desta forma, a ação
pedagógica, através da interdisciplinaridade, aponta para a
construção de uma escola participativa e que contribua para
a formação do sujeito social, centradaérn vivências que in-
tercambiem a realidade global às experiências do sujeito
provendo-o de meios para, na condição de sujeito autônomo,
possa intervir na realidade objetiva.

Assim, esperamos suscitar reflexões teóricas e práticas
sobre as categorias fundamentais da história e geografia, ou
seja, seus conceitos estruturantes, mas principalmente pen-
sar alternativas didático-pedagógicas pata iluminar nossa
prática de ensino nos primeiros anos de escolarização de for-
ma interdisciplinar.

Lembramos, porém, que não basta compreendermos
as vertentes teóricas de cada área de conhecimento se não
conseguirmos realizar uma síntese eficiente e que permita
elaborar novos conhecimentos. Nesse sentido, é que provo-
camos os interessados pela temática a refletirem sobre novas
práticas de ensinar e apreender adinâ,miça social através de
uma perspectiva espaçoternporal.
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UECE: TEMPOS E ESPAÇOS DE MEMÓRIA DA EDUCAÇÃO
SUPERIOR NO CEARÁ

Raimundo Elmo de Paula Vasconcelos [úniot
Maria Patrícia Morais Leal

Karina Martins Marques

Neste capítulo, procuro situar a importância de um
estudo das experiências que se constituíram no ensino su-
perior no Ceará e que se tornaram verdadeiros processos
de aprendizagem, tanto na construção de uma possibilida-
de política como na execução da ideia de uma universida-
de estadual no Ceará. Neste caso, a instituição escolhida no
enfoque foi a Universidade Estadual do Ceará, criada pela
resolução n02 de 05 de março de 1975 do Conselho Diretor da
Fundação Educacional do Ceará (FUN;EDUCE),referendada
pelo Decreto nOn.233, de 10 de março domesmo ano. A FU-
NEDUCE seria o órgão mantenedor da nova instituição, que
contaria no ato com a incorpora~ão de oito instituições -
Faculdade de Veterinária do Ceará, Escola de Administração
do Ceará, Faculdade de Filosofia do Ceará (FAFICE),Escola
de Enfermagem São Vicente de Paulo, Conservatório de Mú-
sica Alberto Nepomuceno, Escola de Serviço Social, além da
Televisão Educativa Canais. Ao firmar-se como Universida-
de, transformou as Escolas, acima citadas; em seus primeiros
cursos de graduação aos quais outros, ao longo de sua histó-
ria seriam criados.

A UECE teve sua instalaçãoconcretizada somente em
1977. Neste período de dois anos.idirecionou seu âmbito de
abrangência à consolidação dos cursos que já existiam em
instituições privadas que mantinhamconvênio com o Esta-
do, ou daquelas que funcionavam como autarquias e já eram
mantidas pelo erário público do Estado, à época:
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• Area da Saúde: Enfermagem e Nutrição (criado nesse
mesmo ano);

• Área da Ciências e Tecnologia: Matemática, Física,
Química, Geografia;

• Área das Ciências Sociais - Administração, Serviço So-
cial e Pedagogia;

• Área das Ciências Humanas - Letras, Filosofia, Histó-
ria, Música, Instrumento-Piano e Estudos Sociais;

• Área da Saúde Animal: Medicina Veterinária .
•

É bom lembrar que as autarquias, segundo o direito ad-
ministrativo da época, se configuravam como uma entidade
de direito público, com personalidade jurídica e patrimônios
próprios, destinada à execução de atividades destacadas da
administraçã04ireta, ou seja, éa pessoa jurídica de direito
público, criada por lei é com capacidade de autoadministra-
ção, que visa ao desempenho de serviço público descentra-
lizado mediante controle administrativo. As autarquias só
podem ser criadas e extintas por meio de lei específica. As-
sim, para cada uma deve existir uma lei. Como a Autarquia
tem personalidade jurídica de direito público e presta serviço
público, terá os mesmos privilégios da administração direta.
Assim, as autarquias brasileiras nascem com os privilégios
administrativos da entidade estatal que as institui, auferindo
também as vantagens tributárias e as prerrogativas processu-
ais da Fazenda Pública-além dos que lhes forem outorgados
por lei especial; como necessário ao bom desempenho das
atribuições da Instituição.

Sua autonomia administrativa ocorre quando a autar-
qui a tem liberdade para gerir as suas atividades, por exem-
plo, a autarquia tem liberdade para contratar pessoas, mas
com concurso público e para contratar serviços, mas por li-
citação. Assimyautarquia não age por delegação e sim por
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direito próprio e com autoridade pública. Portanto, sendo
ela um prolongamento do poder público, deve executar ser-
viços próprios.

Na autonomia financeira, a autarquia tem verbas pró-
prias que, em regra, vem do orçamento, mas nada impede
que venha dos serviços por ela prestados, como é o caso de
uma autarquia de ensino, que pode cobrar mensalidade esco-
lar. O controle autárquico é a vigilância, orientação e corre-
ção que a entidade estatal exerce sobre os atos e a conduta
dos dirigentes de suas autarquias. Esse controle é restrito aos
atos da administração superior e limitado aos termos da lei
que o estabelece, para não suprimir a autonomia administra-
tiva dessas entidades.

Sendo assim, a Administração direta não poderá inter-
ferir no mérito dos seus atos, tendo que respeitar a autono-
mia que elas receberam ao serem Criadas. Portanto, as pró-
prias Autarquias respondem por obrigações, compromissos
e prejuízos que causarem a terceiros, por.consequência lógi-
ca da sua autonomia. Vários são os exemplos de autarquias
como federais, estaduais ou municipais. Podemos citar, IN-
CRA,IBAMA,UFC, INSS, ANATEL,ANVISA,etc.

" .

A primeira tentativa de criação da UECE

A criação da Universidade Estadual do Ceará foi uma
dessas ideias que, ainda no goverrioPlácido Castelo (1966-
1971),foi bater na Reitoria da Universidade Federal do Ceará,
solicitada a prestar à Secretaria de Educação do Estado e tam-
bém ao próprio Gabinete do Governador.assessoramento no
projeto de criação e instalação da primeira: universidade esta-
dual no Ceará. Então Reitor Agregado da UFC, Martins Filho
tomou-se de entusiasmo e assumiu de pronto a empreitada.
O relato que faz do episódio é significativo.
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Designado para executar essa tarefa, passei a coligir
a documentação referente a cada uma das autarquias
educacionais que iriam compor a instituição universi-
tária e a promover os necessários contatos com órgãos
vinculados ao empreendimento, na esfera estadual.

Como Coordenador do movimento, já então creden-
ciado pelo Governador, compareci perante o Conselho
Estadual de Educação e ali fiz um pronunciamento
bastante minucioso. A minha argumentação, segundo
observei, não causou um efeito positivo perante o Ple-
nário daquele Colegiado. Notei até mesmo que alguns
Senhores Conselheiros estavam tomando as minhas
palavras à guisa de idealismo, em virtude do trabalho
por mim realizado na esfera federal.

Não obstante, a.minha confiança na possibilidade de
concretízação, aideia não arrefeceu. Cheguei mesmo
a elaborar planos quanto à localização da nova Uni-
versidade.

Neste sentido, visitei o prédio da Cadeia Pública e bem
assim asinstalações da Estação João Felipe da RFFSA
que, no meu entender, poderiam ser transferidas para
Parangaba .,

Na minha concepção, o campus da Universidade Esta-
dualcomeçaría na Santa Casa de Misericórdia, onde
poderiam funcionar os Cursos de Ciências da Saúde,
notadaménte Enfermagem e Nutrição.

. .

No prédio da Cadeia Pública, hoje ocupado pela
EMCETUR, seriam instalados a Reitoria e Orgão da Ad-
ministração Superior da Instituição, bem como vários
cursos do Centro de Estudos Sociais Aplicados, ou seja
- Administração, Serviço Social e outros.

Os cursos de Pedagogia, concentrados na Faculdade
de Educação, deveriam ocupar uma parte da Estação
Ioão Felipe, cuja área daria também espaço suficiente
para os Cursos de Humanidades, Ciências e Tecnologia
e também uma Vila Olímpica.
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o plano seria naturalmente executado a curto, médio
e longo prazos. Ainda hoje, decorridos já tantos anos,
estou convencido de que, o que foipor mim esboçado
naquela época, seria perfeitamente exequível.

É de importância acentuar que estávamos na vigência
da Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1961,que
possibilitava a criação de uma Universidade, pela
"reunião, sob administração comum,' de cinco ou
mais estabelecimentos de ensino superior". Nesse
regime, tudo seria bastante simples, uma vez que
o Estado já contava com quatro autarquias educa-
cionais, necessitando apenas incorporar mais um
estabelecimento de ensino superior a ser escolhido
entre as Escolas ou Faculdades particulares, sediadas
em Fortaleza.

Lamentavelmente comecei a observar que o governador
Plácido Castelo já não mais manifestava seu entusias-
mo, que representava a tônica nas-nossas conversações
anteriores.

Esse arrefecimento deve ter sido resultado do fato
de políticos influentes da Zona Sul do Ceará estarem
convencidos de que eu iria candídatar-rne a Deputado
Federal. Desse modo, exercendo liderança na criação
de mais uma universidade, poderia contar com grande
apoio no Cariri, com prejuízo para as pretensões de
reeleição de alguns parlamentares daquela região.

O governador Plácido Castelo deve ter acolhido, pelo
menos em parte, aquela versão: das minhas pretensões
de natureza política.·

Por isso, o movimento pró-criação da Universidade
Estadual, que eu já considerava vitorioso, ficou confi-
nado ao plano das ideias. Foi uma pena, pois que o meu
amigo governador Plácido Aderaldo Castelo perdeu a
excelente oportunidade. de assinalar, com o marco in-
delével da criação de uma Universidade, a sua passagem
no posto mais altoda Administração Estadual.
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A FUNEDUCE e a criação da UECE

o ideário de criação de uma universidade estadual só
se concretizaria no governo de César Cals, que sucedeu a Plá-
cido Castelo, assumindo o governo, em 15de março de 1971.A
ainda recente e frustrada tentativa de criação de uma Univer-
sidade Estadual, encabeça da por Martins Filho, não aplacara.
definitivamente o entusiasmo daqueles que acreditavam pro-
fundamente na viabilidade do empreendimento. Era apenas
uma questão de oportunidade, e esta surgiria com o novo
governo. O depoimento do professor João Teófilo Pierre, tes-
temunha dos acontecimentos, reproduz com rara fidelidade
o sentimento que movia os defensores de uma instituição de
ensino superior do Estado.

. : .

No limiar dosanos setenta, descortina-se uma verdadei-
ra revolução'educacíonal, colocando o Estado do Ceará
numa perspectiva completamente inovadora por defi-
nir a opção política do Governo e das elites intelectuais
pela criação de uma universidade. Foi o primeiro passo
para 'a ímplemenração de nosso sistema de ensino
superior. Definiam-se, então, as condições necessárias
à obietivação de uma universidade a ser mantida pelo
Tesouro Estadual, os graus e passos requeridos para
fazê-ia aprovada pelo Ministério da Educação, a quali-
dadeprogramática de suas ações futuras.

Prim:eira constatação capital: a magnitude do ernpre-
endímento, face ao qual não deveria esmorecer ao
ânimo dó grupo envolvido com esse desiderato. O Ceará
contava.naqueles idos, com uma universidade federal,
aliada.'desde sua primeira hora, com os projetos de
desenvolvimento do Estado e de promoção de nossa
gente. Havia, ainda, algumas escolas de ensino superior,
isoladas e particulares, todas enfrentando dificuldades
de manutenção e de satisfação dos requisitos postos

. pelo MEC.
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Segundo dado essencial: a criação de uma universidade
estadual exigia, então, em virtude dos meios financei-
ros disponíveis e das incertezas que grassavam entre
alguns grupos de intelectuais, que se operasse uma
verdadeira ruptura, para se assegurar um desejado salto
qualitativo no processo de educação superior estadual.
Somente uma ruptura com o comodismo a que nos
habituaram a existência de algumas escolas de nível
superior e nossa submissão a padrões educacionais,
marcados pela tradição de práticas pouco inovadoras,
poderia assegurar a integração de uma universidade
estadual em uma realidade nova, fator de progresso e de
desenvolvimento social, político, econômico e cultural.

As contradições fundamentais vistas por alguns des-
crentes, de outro lado pareceram ao grupo de trabalho,
encarregado de planejar e viabilizar a criação de uma
universidade estadual, nada mais do que determinantes
de sua objetividade, viabilidade ~ necessidade. Não havia
para os educadores e profissionais liberais envolvidos
com o projeto de criação da universidade estadual, nada
mais do que conflitos secundários, passíveis de serem
vencidos pela pertinência da vontade política do Go-
verno do Estado e daquele corajoso grupo de trabalho.

É preciso enfatizar as contradições e dificuldades que
estavam na base do projeto de criação de uma universi-
dade estadual, que eram-tantas no início da década de
setenta, para que possamos, hoje, avaliar a importância
daquele ato de fé do grupo de intelectuais e políticos
que arrostaram todos os percalços para dar concretude
à sonhada instituição de ensino superior, pedra ma-
tricial do atual sistema educacional universitário do
Estado do Ceará.

Os planos, sonhos, programas, projetos e utopias,
que antecederam a criação da primeira universidade
estadual, ganharam consistência e impulso com a pu-
blicação do Decreto EstadualNo. '10.625, de 14 de maio
de 1973,que instituiu o Grupo de Trabalho encarregado
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de elaborar a justificativa de criação da universidade a
ser mantida pelo Governo do Estado. Este Decreto foi
assinado pelo governador César Cals. Por uma questão
de justiça, cabe lembrar a inestimável contribuição
de Elno Quinderé Moura, cujas ponderações sobre a
conveniência de o Estado bancar a criação de sua uni-
versidade pesaram muito nas mentes de muitos líderes
políticos e empresariais, e, principalmente, junto ao
governador César Cals.

Em 18de outubro do mesmo ano, com a Lei nº 9.753, o
governador César Cals, cria.a Fundação Educacional do Ceará
- FUNEDUCE, queseria a instituição mantenedora da futura
Universidade EStadual do Ceará; Em 18 de maio de 1974, a
educadora Maria Antoríieta Cals de Oliveira, irmã do gover-
nador, é nomeada presidente da FUNEDUCE, com mandato
de quatro anos. ' .

O Grupo de Trabalho foi logo instalado e, nos meses
que se seguiram,: elaborou um circunstanciado relatório de-
monstrando à sociedade a viabilidade, necessidade e oportu-
nidade de criação dauniversidade estadual. Ao fim dos traba-
lhos, o GT apresentou-seu relatório, documento que contou
com as contribuições decisivas de Iérson Braga Vieira da Fon-
seca, Silvio Braz Peixoto da Silva, Tereza Maria Carvalho Lei-
te, Rosa Maria Fittermán e da própria Maria Antonieta Cals,

Respaldado-pelo Governador do Estado, no dia 5 de
março de 1975 o Conselho Diretor da FUNEDUCE aprovou,
com base na Lei nº 9.753, de outubro de 1973, a Resolução
de criação da Universidade Estadual do Ceará, transcrita a
seguir.

RESOLlJÇÃON° 02/75, de 05 de março de 1975
Cria' a Universidade Estadual do Ceará e dá outras
providências -.
O Conselho Diretor da Fundação Educacional do Estado
do Ceará, tendo em vista o disposto no art. 2° e § 2° do
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art. 7°, da Lei n? 9.753, de 18 de outubro de 1973, e no
uso da atribuição que lhe confere o art.rz, item III, do
seu próprio Estatuto,
RESOLVE:
Art. 1° - É criada a Universidade Estadual do Ceará, a
ser mantida pela Fundação Educacional do Estado do
Ceará, nos termos da Lei n? 9.753, de 18de outubro de
1973, e do próprio Estatuto desta Instituição.
Art. 2° - Fica aprovado o Estatuto da Universidade
Estadual do Ceará, que a esta acompanha, sujeito à
aprovação do Governador do Estado e, posteriormente,
do Conselho Federal de Educação.
Art. 3° - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua
publicação no Diário Oficial do Estado, revogadas as
disposições em contrário.
Sala das Sessões do Conselho Diretor da Fundação
Educacional do Estado do Ceará, em Fortaleza, 05 de
março de 1975.
Maria Antonieta Cals de Oliveira
Presidente

o apoio político do governadorCésar Cals foi funda-
mental para a criação da Universidade Estadual do Ceará.
Assediado constantemente pelos diretores das escolas esta-
duais em busca de recursos, César Cals abraçou a ideia de
criação de uma instituição estadual de ensino superior. César
Cals cobrou do Grupo de Trabalho; por ele instituído, uma
proposta factível em torno de umafederação de escolas ou
de uma universidade, segundo lembra. Maria Antonieta CaIs.
Vingou a segunda opção, inclusive com o apoio das direções
das escolas que seriam incorporadas ànova instituição.

AResolução do Conselho Diretor da FUNEDUCE, crian-
do a Universidade Estadual do Ceará" fOI homologada pelo
governador César Cals mediante o Decreto N° 11.233, de 10 de
março de 1975.
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No dia 14de março de 1975,o Conselho Diretor aprovou
a Resolução N° 03, que "incorpora os Estabelecimentos de
Ensino Superior que indica e dá outras providências", tudo
com base na Lei N° 9.753, nesse documento citada várias ve-
zes. O apoio das direções das escolas incorporadas fica claro .
no preâmbulo da Resolução, quando diz: "I...] tendo em vis-
ta o assentimento manifestado por escrito pela Direção das
respectivas Entidades interessadas". Ficaram, então, incorpo-
radas à Universidade Estadual do Ceará a Escola de Serviço
Social de Fortaleza" a Escola de Enfermagem São Vicente de
Paulo e o Conservatório de Música Alberto Nepomuceno, ins-
tituições particulares que se juntaram às instituições manti-
das pelo Estado 'para dar.início à UECE.

A incorporação da Faculdade de Filosofia Dom Aure-
liano Matos, autarquia educacional fundada em 6 de janeiro
de 1967,com sede em Limoeiro do Norte, foi prejudicada por
força do artigo 15da Resolução N° 29/74 do Conselho Federal
de Educação. A autarquía passou, então, à condição de esta-
belecimento isolado, de ensino superior, integrante da estru-
tura da FUNEDUCEi

Nesse mesmo ano, a FUNEDUCE apresentou ao Con-
selho Federal de Edu~ação o pedido de reconhecimento da
Universidade Estadual do Ceará, cujo processo superficial-
mente analisado pela Assessoria Técnica fora devolvido para
uma ampla e necessária reformulação, tudo de acordo com a
nova sistemática do Conselho. O Governo César Cals chegava
ao fim e Maria Antonieta Cals, cumprido o propósito que a
levara à Presidência da FUNEDUCE - a criação da UECE -,
afastou-se do cargo. o trabalho ficaria, então, a cargo de uma
nova gestão.
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Reconhecimento e instalação

A escolha do novo presidente da FUNEDUCE, a quem
caberia encaminhar os processos de reconhecimento e insta-
lação da Universidade Estadual do Ceará recairia sobre o go-
verno de Adauto Bezerra (1975- 1978)que nomearia o profes-
sor Antonio Martins Filho, fundador da Universidade Federal
e considerado o primeiro articulador do projeto;

Ao assumir a presidência da FUNEDUCE, Martins Filho
constatou que os recursos então disponíveis não atendiam
ao montante de encargos de custeio das quatro autarquias
estaduais e três escolas particulares encampadas pela Fun-
dação, com base na lei que a instituiu. Acrescente-se que a
TV Educativa, também vinculada à instituição, se encontra-
va em situação ainda mais difícil do que as próprias escolas.
Com efeito, a presidência da FUNEDUCE teria de promover
gestões para, em curto prazo, fortalecer a situação financeira
da instituição e, principalmente, sanar o desequilíbrio orça-
mentário verificado em relação à TVE,cujos compromissos
se avolumavam, sem o correspondente.suporte de recursos
para o atendimento dos gastos, alguns írreversíveis, que teria
de realizar. Tornou-se imperativo darinício a uma política
de captação de recursos de diferentes procedências, notada-
mente a Caixa Econômica Federal, a Presidência do Banco
do Brasil, o Conselho Federal de Cultura ,e outros órgãos do
Governo da União. Os seis primeiros meses do ano de 1976fo-
ram quase que totalmente reservados a esse trabalho de sane-
amento das finanças da FUNEDUCE, tarefa que não contou
com a colaboração esperada dos órgãos pagadores do Estado.

Como se não bastassem os problemas de ordem or-
çamentária da FUNEDUCE, chegou ao conhecimento de
Martins Filho que havia sido admitida a possibilidade de
encampação da Faculdade de MedicinaVeterinária pela Uni-
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versidade Federal do Ceará. O assunto estava sendo apreciado
pelo Governo do Estado e pelo Ministério da Educação e Cul-
tura, através do Departamento de Assuntos Universitários.

Sem perda de tempo, Martins Filho fez ver ao governa-
dor Adauto Bezerra que aquela operação não seria aconselhá-
vel, se efetivamente se pretendia a criação da Universidade
Estadual. Como argumento decisivo, mencionou o prejuízo
que acarretaria para o Estado a transferência ao patrimônio
da UFC não só das instalações da Faculdade de Medicina Vete-
rinária, mas, principalmente, de uma área de 103 hectares, em
que estava instalada, situada no bairro Itaperi. A área, ponde-
rou Martins Filho, poderia perfeitamente se transformar no
campus da Universidade Estadual, tendo em vista a sua exten-
são e o seu fácilac~sso para a comunidade universitária. Os
argumentos foram imediatamente acolhidos pelo governador
Adauto Bezerra, que logo desistiu da ideia da transferência
para a UFC da Faculdade de Medicina Veterinária.

Outra providência relevante da presidência da FUNE-
DUCE durante o ano de 1976, foi a preparação do processo
de reconhecimento da-Universidade Estadual do Ceará, a
ser encaminhado ao Conselho Federal de Educação. A tarefa
contou com a colaboração do professor [érson Braga Vieira
da Fonseca, da Faculdade de Filosofia do Ceará, que já havia
orientado a elaboração do primeiro processo apresentado ao
Conselho Federal de Educação e que retomou à FUNEDUCE
para ser reformulado e completado. Martins Filho solicitou
e obteve, o apoio do professor Edson Machado de Souza, Di-
retor do Departamento de Assuntos Universitários do MEC,
que designou o professor Antonio Gomes Pereira, também
integrante do corpo docente da Faculdade de Filosofia do Ce-
ará, para fazer a avaliação dos recursos humanos disponíveis
pela FUNEDUCE, quanto à questão do corpo docente para
os vários Centros, bem como para a revisão de programas e
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adoção de metodologias e sistemas a serem introduzidos na
estrutura do novo Instituto da Universidade.

Visitas sucessivas foram feitas pelo professor Gomes
Pereira à sede da FUNEDUCE, notadamente nos meses de ju-
lho a setembro de 1976,onde realizava encontros, simpósios
e seminários, tendo em vista a elaboração de um processo de
reconhecimento da UECE, já em consonância com a orienta-
ção do Governo, de modo a ser bem acolhido pelo Conselho
Federal de Educação.

O tombamento do acervo bibliográfico da Universida-
de Estadual foi outro processo que mereceu a atenção pesso-
al de Martins Filho. Para a constituição da Biblioteca Central,
seria necessário um acervo de, no mínimo, 25 mil títulos, ex-
cluídos revistas e outros periódicos especializados. Os dados
coligidos nas várias bibliotecas setoriais apresentavam um
total de, aproximadamente, 18mil títulos. Para o cumprimen-
to da exigência, foi providencial a ajuda do Departamento de
Assuntos Universitários do MEC, que concedeu à FUNEDUCE
a importância de 1,5 milhão de cruzeiros. Com esse recurso,
foi possível atingir-se um total de i6.874 títulos, correspon-
dente a um número superior a 32 milvoltimes e mais um
acervo de periódicos, totalizando i.oioríiulos. A Biblioteca
Central foi instalada e todas as bibliotecas setoriais dos Cen-
tros providas de novos elementos: bibliográficos, móveis,
utensílios e equipamentos, em quantidade suficiente ao seu
normal funcionamento.

Quanto aos recursos humanos disponíveis, fundamen-
tal item para o processo de reconhecimento de uma univer-

. , . .

sidade, a equipe da FUNEDUCE conseguiu reunir mais de
100 processos de Indicação de Professor, os quaís, antes de
serem remetidos para Brasília, foram rigorosamente exami-
nados pelo professor Martins Filho, Supridas as deficiências
e corrigidas as falhas, esses processos foram rapidamente
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.iprovados pelo Conselho Federal de Educação. Com essa
pr vicl ncia, a capacidade docente da Universidade Estadual
li u demonstrada, pois que havia, para cada disciplina dos
vários cursos em funcionamento, pelo menos um professor
I galmente habilitado para responderporsua titularidade.

Depois de dez meses na Presidência da FUNEDUCE,
Martins Filho finalmente conseguiu reunir toda a documen-
tação que iria fundamentar o processo de reconhecimento
da Universidade Estadual-do Ceará, perante o Egrégio Conse-
lho Federal de Educação. O memorial e toda a documentação
que o instruiu foram encaminhados no dia 2 de outubro de
1976, constituindo o processo N° 4.421/76, do Conselho Fede-
ral de Educação, 'despachado para a Assessoria Técnica, onde
iria permanecer junto com mais dez outros processos de cria-
ção e reconhecimentode universidades, cuja tramitação nem
mesmo chegara a ser iniciada.

Foi quando surgiu mais um obstáculo, com a anuncia-
da expedição de um Aviso do Ministro da Educação e Cul-
tura, solicitando ao Presidente do CFE, entre outras provi-
dências, ade sustar o andamento de processos relativos à
criação ou reconhecimento de novas universidades. Não é
de estranhar a surpresa que a medida provocou, pois se a
UECE fosse por-ela atingida, estaria irremediavelmente com-
prometido todo o esforço feito no sentido do rápido reco-
nhecimento da Universidade .. '

Valeu-se Martins Filho do argumento, junto ao Presi-
dente do Conselho, padre José Vieira de Vasconcelos, de que
o processo da UECE não poderia ser abrangido por aquela
providência restritiva, já que, em dezembro de 1975,a FUNE-
DUCE havia apresentado ao CFE o pedido de reconhecimen-
to da Universidade Estadual, que fora devolvido para refor-
mulação. Eis o relato do professor Martins Filho.
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Com a minha investidura na Presidência da FUNEDU-
CE, consegui recompor o pequeno Grupo de Trabalho
encarregado da montagem do processo.
Mercê de uma experiência de mais de dez anos como
membro do CFE,adotei o método que me pareceu mais
aconselhável na execução de trabalho dessa natureza,
ou seja, o exame a priori das principais peças dos autos,
de acordo com a jurisprudência e as normas especiais
baixadas pelo CFE e aplicáveis à matéria.

Para executar este objetivo solicitei a ajuda do De-
partamento de Assuntos Universitários, sendo pron-
tamente atendido pelo Professor Édson Machado
de Souza, Diretor-Geral, e, nesta qualidade, membro
nato do CFE.
A nova documentação apresentada.iportanto, estava
tão perfeita quanto possível, inclusive o Estatuto e
o Regimento Geral da UECE, ambos redigidos com a
audiência do meu prezado amigo, Prof. Pe. Francisco
Baptista da Luz, o sempre prestimoso e prestigiado Pe.
Luz, da Universidade Federal do Ceará.
Com tais argumentos, absolutamente verdadeiros, o
Senhor Presidente do CFE,Conselheiro Pe.Vasconcelos,
aquiesceu em mandar instruções à Assessoria do Cole-
grado, no sentido do exame e tramitação do processo
da UECE, desde que fosse determinada pelo ministro
Ney Braga a necessária prioridade.

Entendi-me diretamente com o ministro, reproduzindo,
num melhor estilo, toda a-argumentação já articulada
perante o CFE. '

Tornei-me quase insistente esó saí do Gabinete do
Titular da Pasta quando Sua Excelência houve por bem
exarar um despacho que, de certomodo.transfería para
a Presidência do Conselho a deliberação do atendimen-
to, ou não, da prioridade por mim solicitada.

Devo fazer justiça ao presidente Pe. Vasconcelos que,
em companhia do Diretor do DAU, demonstrou ao
ministro a procedência éveracídade dos argumentos
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por mim invocados, sendo tudo inteiramente ratificado
pelo Prof. Édson Machado de Souza.

Em tais condições, concordou o ministro Ney Braga em
completar o seu despacho, passando a fundamentá-lo
comas informações fornecidas pelo Departamento de
Assuntos Universitários.
Estavaconsequenternente vencido mais este obstá-
culo, graçasà compreensão do ministro Ney Amintas
de Barros Braga e da inestimável cooperação que me
prestaram os Conselheiros Édson Machado de Souza, e
Pe. José Víeira de Vasconcelos, aos quais expresso aqui
os mais efusívos agradecimentos, no meu próprio nome
e também 1)0 dos alunos e professores que integram a
Universidade Estadual do Ceará.

A partir dodespacho ministerial, o processo passou a
tramitar normalmente e, no dia 21 de outubro de 1976, foi
baixada portaria do presidente do CFE designando os pro-
fessores Marcellode Vasconcellos Coelho, da Universidade
Federal de Minas Gerais, Wilson Chagas de Araújo, da Uni-
versidade Federal do Rio de Janeiro, e Ernesto Guilherme
Ahrens, da Universidade Federal de Santa Maria, para, sob a
presidência do primeiro, constituírem a Comissão Verificado-
ra das condíçõesm toco para o funcionamento da Universida-
de Estadual do Ceará ...

O Conselho Federal de Educação, reunido em sessão
plena, no dia 15:de dezembro de 1976, acolhendo o Processo
n? 4.362/76, originário da Câmara de Ensino Superior, 1° Gru-
po, delibero IIpor unanimidade aprovar o pedido de reconhe-
cimento da Universidade Estadual do Ceará, mantida pela
Fundação Educacional do Estado do Ceará (FUNEDUCE), e
em consequência, ainda, seus Estatutos e Regimento Geral
na forma como foram apresentados.

A notícia da aprovação do reconhecimento da UECE
teve grande repercussão e foi efusivamente recebida no
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Ceará. Ainda no calor do entusiasmo, a FUNEDUCE intensi-
ficou as providências para a instalação oficial e a gradativa
implantação da nova Universidade. Com base no decreto de
reestruturação do quadro de pessoal da FUNEDUCE, de 28 de
dezembro de 1976, pleiteado pelo reitor Martins Filho junto
ao governador Adauto Bezerra, foram nomeados pro-tempore,
no dia 3 de janeiro de 1977,os professores Júlio César do Mon-
te, para exercer, em comissão, o cargo de Diretor do Centro
de Ciências Sociais Aplicadas; Luiz Moreira, para Diretor do
Centro de Humanidades; e Emmanuel Maiados Santos Lima,
para Diretor do Centro de Ciências da Saúde. Depois, foi tam-
bém nomeado o professor Caio Lóssio Botelho para o cargo
de Diretor do Centro de Ciências e Tecnologia.

O Decreto Presidencial nº 79.172, de 26 de janeiro de
1977, concedeu o reconhecimento oficial à Universidade Es-
tadual do Ceará, passando, assim, a vigorar o Estatuto e o Re-
gimento Geral da UECE.Apartir de então, teve início a difícil
fase de implantação da nova sistemática, isto é, a instituição
do ciclo básico, a estruturação e funcionamento dos Centros,
a composição dos órgãos da Administração Superior da Uni-
versidade, o efetivo funcionamento da Reitoria, com os seus
departamentos e serviços previstos no Quadro de pessoal já
em vigor.

Depois de sucessivos entendimentos com o governa-
dor do Estado e com o titular da Secretaria da Educação, a
Universidade Estadual do Ceará foi solenemente instalada
em sessão realizada no Palácio da Abolição, no dia 10 de maio
de 1977.A UECE durante muito tempo foia única universida-
de estadual do Nordeste trilhando, a partir da anexação da
FAFIDAM- Faculdade de Filosofia Dom Aureliano Matos, em
1981,em Limoeiro do Norte, um process~ de interiorização
do ensino superior no Ceará, e COnta hoje com unidades em
Crateús, Quixadá, Itapipoca e Iguatu, Durante as décadas de



1980 e 1990, a UECE foi a grande semeadora na capital, quan-
to em suas unidades no interior do Estado, da formação de
professores em nível superior.

A distância d~sses fatos em relação aos que hoje tra-
balham e estudamna UECE e desconhecem a sua história,
nos fez, também, missionários na tarefa de apresentar uma,
das muitas histórias e memórias daquele tempo. Como frisou
Habsbawm:

A destruição do passado - ou melhor, dos mecanis-
mos sochisque vinculam nossa experiência pessoal
à da~ gerações passadas - é um dos fenômenos mais
característicos e lúgubres do final do século XX.Quase
todos osjovens de hoje crescem numa espécie de pre-
sente contínuo, sem qualquer relação orgânica com o
passado público da época em que vivem. Por isso os
historiadores, cujo ofício é lembrar o que os outros
esquecem, tornam-se mais importantes que nunca no
fim do segundo milênio. (HABSBAWM, 1995, p. 13).

Poderíamos completar que nestes dezesseis anos do
século XXI, o denominado presente contínuo está cada vez
mais presente na sociedade contemporânea. Certamente fru-
to, também, da' complexidade e intensidade de veículos de
comunicação que' bombardeiam a sociedade com informa-
ções e.notícias a todo instante, não havendo possibilidade de
escolha e posterior armazenarnento em nossa memória do
que seria importante em relação ao que poderia ser descarta-
do, entre o real e o virtual, o local e o global.

Atualmente a UECE, de acordo com o Ranking Univer-
sitário da Folha de São Paulo (RUF) de 2015, é considerada a
7ª melhor universidade estadual do Brasil, sendo a melhor
universidade estadual das regiões Norte, Nordeste e Centro-
-Oeste. Por este mesmo ranking, é a 50ª melhor universidade
brasileira. Em 2013, foi a instituição de ensino superior do Es-
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tado melhor avaliada no Exame Nacional de Desempenho de
Estudantes (Enade). Além disso, os cursos de Administração,
Psicologia e Ciências Contábeis figuraram entre os melhores
do país.
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CIDADE E EDUCAÇÃO: UMA EXPERIÊNCIA DE URBANIZAÇÃO NO
; CAMPUS DO BENFICA

Romeu Duarte [únior
Isabela Ribeiro de Castro

Introdução

Fortaleza é umacídade que, assim como outras me-
trópoles brasileiras; passou por um processo de crescimento
populacional e urbano acelerado e desenfreado nas décadas
finais do século XX. O planejamento urbano não ocorreu de
forma concomitante a, esse crescimento e as consequências
desse desencontro são perceptíveis nas muitas barreiras, que-
bras e ausências que.espalhadaspor seu território, se manifes-

'. .
tam de formas variadas. A junção de todos esses aspectos em
um mesmo contexto urbano contribui para afastar as pessoas
dos locais de usocomum: diminui a convivência e as trocas so-
ciais; desestimula aS experiências de formação humana e edu-
cação informal que têm no espaço público o seu lugar natural.

O presente estudo, portanto, objetiva discorrer sobre mo-
delos de intervenção urbana para uma área da cidade de Forta-
leza, cujo potencial dos espaços públicos é extremamente mal
aproveitado (o campus do Benfica, da Universidade Federal do
Ceará, a UFC), tendo como principal fundamentação os prin-
cípios definidores do movimento das Cidades Educadoras]
- iniciado em 1990, em Barcelona e formalizado em 1994, em
Bolonha. Os ideais propagados pelo movimento estimulam o
entendimento da cidade como um território educativo. Nele,
seus diferentes espaços, tempos e atores são compreendidos
como agentes pedagógicos que podem, ao assumir uma inten-

] Disponível em: http://educacaointegraJ.org.br/glossario/cidade·educadora/

, ,
CIDADE E EDUCAÇÃO: UMA EXPERI~NCIA DE URBANIZAÇÃO NOCAMPUS DO BENFICA ~ 121



cionalidade educativa, garantir a perenidade do processo de
formação dos indivíduos para além da escola, em diálogo com
as diversas oportunidades de ensinar e aprender que a comu-
nidade, rotineiramente, oferece.

Percebe-se a interseção que há entre o conceito das "Ci-
dades Educadoras" e as funções que podem ser trabalhadas
nos espaços intersticiais do campus do Benfica, que não são
desenhados de maneira a fomentar a fruição e a convivência
entre os diferentes públicos que habitam o bairro. A ressigni-
ficação dos espaços sociais situados no campus e no seu en-
torno, que objetiva permitir que suas funções originais de
conexão, incentivo aos encontros e às trocas entre pesso-
as sejam retomadas, se configura também como uma impor-
tante estratégia de estímulo ao aprendizadovivencial. Assim,
é possível pensar esses espaços como locais de extensão do
ensino que, atualmente, já é provido pela Universidade, com-
plementando a educação formal com a informal.

Universidades: evolução histórica
. .

Como o objeto deste estudo é um campus,considera-se
pertinente a remontagem dos cenários que, de alguma for-
ma, influenciaram o desenvolvimento das universidades no
Brasil. Por conta disso, optou-se por resgatar a sua história a
partir da segunda metade do período medieval, de quando
data, segundo vários estudiosos do tema, a origem das bases
para os centros universitários ocidentais do mundo atual.

É consensual situar o processo de desenvolvimento
urbano e cultural, na Europa Ocidental, por volta do século
XII. Das corpo rações de ofício organizadas nesse período, a
mais relevante, para este estudo, éa de mestres e estudan-
tes (denominada, à época, uníverstrcs iou studium). Nesse
período de surgimento das universitas, em que não havia a
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divisão em graus, 'classes ou grupos de pessoas com conhe-
cimentos e faixa etária similar, também não havia prédios
específicos para: o funcionamento das aulas; o ensino ocorria
nas próprias casasdos mestres. (PINTO & BUFFA,2009).

É notável o grande contraste entre a origem modesta
das universidades eo seu desenvolvimento posterior, ten-
do as suas transformações mais significativas se concretiza-
do ao longo do séctlloXV, período em que o ensino univer-
sitário se aproximou de um modelo proposto pela nobreza
(VERGER,1999).Esse processo redundou na aristocratização
crescente das universidades, passando, o ensino, a ocor-
rer em edifícios novos, majestosos, de grande riqueza estilís-
tica, construídos com o fim de servir à nascente instituição.

Nos Estados. Unidos, surgem novas características que
diversificam as tipologias, até então, existentes para os cen-
tros universitários. Fundados ainda no período colonial, os
primeiros collegesamericanos, diferentemente dos britâni-
cos, foram concebidos como comunidades neles mesmos;
isto é, como cidades microscópicas, inaugurando, genuina-
mente, o "compus" (PINTO & BUFFA,2009).

Os campi universitários norte-americanos, por serem
idealizados como cidades em miniatura, requeriam, em seu
processo de planejamento, um desenho urbanístico ade-
quado. É muito clara, pela organização e conformação dos
espaços, a relevância que as universidades norte-americanas
atribuem às atividades extracurriculares de seus alunos. Lo-
cais que estimulassem um uso recreativo, abertos, verdes e o
constante contato com elementos da natureza eram diretri-
zes marcantes na construção dos espaços entre as edificações
componentes dessas universidades (PINTO & BUFFA,2009).

No Brasil, o ensino superior leigo iniciou-se com a
chegada da família real portuguesa, em 1808. A princípio,
os cursos superiores que formavam os quadros para o Esta-
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do concentravam-se em Salvador e no Rio de Janeiro. Após
décadas de estruturação do ensino superior brasileiro em es-
tabelecimentos isolados e independentes, em 1920, inaugura-
-se a Universidade do Rio de Janeiro, a primeira instituição
superior do Brasil que vingou com O nome de universidade. A
organização universitária, porém, só se torna predominante
a partir da segunda metade do século XX,em 1954.

No contexto nacional, a maioria dos campi - indepen-
dentemente do fato de serem territórios fechados e delimita-
dos ou de estarem situados em meio à cidade - era, e ainda é,
extremamente distanciada da ideia de formação integral dos
.seus usuários e de diálogo com o território onde estão inse-
ridos. Os espaços públicos entre as edificações não ganham
o tratamento urbanístico adequado; configuram-se como o
mero negativo do espaço construído; os resíduos que sobram
quando as edificações são erguidas. A potência social - e,
consequentemente, de fomentação da educação informal,
através das experimentações e das trocas de vivências e co-
nhecimentos entre os indivíduos - que esses locais possuem
é subvalorizada, estando os espaços educativosrestritos aos
prédios constituintes dos centros universitários.

> .

Das idades do espaço público

Segundo Torres y Moranta (2012), é consensual entre
diversos estudiosos situar na Grécia Clássica a primeira dis-
tinção, no âmbito das cidades, entre o público e o privado. A
Agora, caracterizada por Mumford (1991) como "o centro dinâ-
mico da cidade grega" (MUMFORD, 1991, p. 166), representava
o espaço de convivência específico ao qual.a democracia esta-
va vinculada, sendo marcante a diversidade de funções urba-
nas importantes que se combinavarri e se entrelaçavam nesse
espaço. No entanto, apesar de caracterizar-se como coletivo,
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aberto e manifesto, o espaço público grego não era inclusivo,
já que era de acesso restrito aos cidadãos membros da pólis.
Dessa forma, estavamexcluídos dos importantes processos
coletivos que ocorriam. na Agora as mulheres, os escravos, os
estrangeiros e os.menores de 21 anos.

Torres y Moranta (2012) afirmam que, em contraposi-
ção à Agora, a praça pública medieval não possuía um marco
arquitetônico que reaÍizasse a separação entre o espaçopú-
blico e os bairrosresidenciais. As ruas se conectavam dire-
tamente às praças eo formato destas era irregular, definido
pelas edificações implantadas nas proximidades. No espaço
público medieval.os conceitos de aberto e acessível se des-
tacam, uma vez qu~ diferenciam os espaços de uso comum e
particular. Segundo Mumford (1991), a praça de mercado me-
dieval, na realidade, r'einvestiu as funções da antiga Agora;
era o local de reuniãodas corporações de ofício, de ocorrên-
cia dos castigos públicos, dos torneios esportivos, dos encon-
tros, das vendas e trocas comerciais, dentre outros.

Na Idade Moderna, o conceito de espaço público ad-
vém da Ilustração e das transformações sofridas pelas cida-
des durante o Renascimento, ocorridas principalmente nos
bairros centrais, onde passaram a predominar os palácios;
monumentos e as praças projetadas com rigor geométrico,
amplitude e foco na exuberância. É durante esse período,
ademais, que desponta a sociedade dos cafés, definidos por
Torres y Moranta (2012) como os espaços em que se produzia,
predominantemente, a comunicação livre. Guedes (2010) des-
taca que a esfera pública burguesa da modernidade não era
inclusiva, sendo formada por um público de ilustrados, leito-
res, exclusivamente masculino e de elite, deixando de fora as
mulheres, os escravos e os homens em geral.

, Segundo Guedes (2010), atualmente, a pluralidade dos
espaços públicos vem como exímio retrato da nossa realida-
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de social, em que classes de pessoas diversas convivem e se
relacionam. Tratando da dimensão física dos espaços públi-
cos das cidades contemporâneas, Gehl (2014) inicia seu livro
Cidades Para Pessoas, ressaltando que:

por décadas, a dimensão humana tem sido um tópico
do planejamento urbano esquecido e tratado a esmo,
enquanto várias outras questões ganham mais força,
como a acomodação do vertiginoso aumento do tráfego
de automóveis. Além disso, as ideologias dominantes
de planejamento - em especial, o modernismo - de-
ram baixa prioridade ao espaço público, às áreas de
pedestres e ao papel do espaço urbano como local de
encontro dos moradores da cidade. (GEHL, 2014, p. 3).

A função social do espaço urbano como local de en-
contro, trocas e permanência, nas últimas décadas, passou
por um gradativo processo de negligência, gerado por fatores
diversos. Dentre eles, estão: a adaptação da cidade e de seus
componentes à escala, velocidade e necessidades dos auto-
móveis; a disseminação da arquitetura introvertida, fenôme-
no no qual se dá uma grande ênfase ao trato dos ambientes
internos, deixando o espaço do entorno em uma posição
totalmente secundária; a insegurança pública, processo que
vem como consequência das abismais e históricas desigual-
dades socioeconômicas vivenciadas, preponderantemente,
pelos países subdesenvolvidos; a baixa variedade de ofertas
de atividades no espaço urbano comum, dentre outros,

Iacobs (2010), nos anos 1960; já alertava para a varie-
dade de funções a que o espaço público, em sua totalidade,
deve servir.

As ruas das cidades servem a vários fins além de com-
portar veículos; e as calçadas - a parte das ruas que cabe
aos pedestres - servem a muitos fins além de abrigar
pedestres. Esses usos estão relacionados à circulação,
mas não são sinônimos dela,.e cada um é, em si, tão
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fundamental quanto a circulação para o funcionamen-
to adequado.das cidades. (JACOBS,2011, p. 3).

É essencial destacar também que toda essa série de per-
cepções que as pessoas vivenciam nas cidades atuais, vem
gerando, desde o inicio dos anos 2000, incontáveis reflexões
e um grande aumentono interesse sobre a urgente neces-
sidade de se repensar a dimensão pública do meio urbano.
O investimento.emuma postura que reconfigure os espaços
de uso comum das cidades visando torná-los interessantes
e habitáveis pelas pessoas é capaz de produzir consequên-
cias difusas: a fomentação da educação informal, vivencial e
coletiva; o reforço da: sustentabilidade social; o desenvolvi-
mento de ambientes de experimentação dos valores comuns
e distintos; um~ estratégia de prevenção ao crime nos locais
públicos, dentre outras.

o público na escala local

A cidade de Fortaleza vem, cada vez mais, tornando-se
palco de lutas e discussões cujas demandas são a reinterpre-
tação e consequente reestruturação dos seus espaços de do-
mínio público. Apesar de caracterizar-se, atualmente, como
uma metrópole moderna e pulsante, a cidade possui um
casco antigo, que não sofreu as remodelações adequadas no
transcorrer das últimas décadas. Nota-se que, mesmo com a
ausência de uma tradição forte e marcante em termos de qua-
lidade do desenho urbano, durante a primeira metade do sé-
culo XX, os locais de uso comum eram tratados e usufruídos
pelas pessoas de forma antagônica à da atualidade.

Segundo o professor Borzacchiello", o Centro era o local
onde avida pública da Fortaleza de fins do século XIX e iní-

2 José Borzacchiello da Silva (Rio de Janeiro, 7 de fevereiro de 1945) é um geógrafo
e professor titular da UFe, conhecido por seus trabalhos de geografia urbana:
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cio e meados do século XXestava concentrada. As ruas eram
locais de movimento intenso e rotineiro; sua dinâmica era
dominada, principalmente, pelos pedestres e pelos bondes
puxados a burro. As praças, mesmo sendo poucas e pequenas,
eram locais de encontro, de permanência e convivência das
aglomerações de pessoas. Já as calçadas, independentemente
de estarem situadas no Centro ou em alguma outra zona da
cidade, ao cair da tarde e início da noite eram tomadas pelas

célebres rodas de calçadas, genuinamente nordestinas,
para animadas palestras ou partidas de gamão que,
sadias, cordiais, enchiam os passeios ou calçadas com
um sem número de cadeiras. (GrRÃo, in http://fortale-
zaanriga.blogspot.com.br/).

Desde esse período até os dias atuais, a cidade passou
por mudanças drásticas. Fortaleza chegou aos anos 40 com
uma população de cerca de 180.000 habitantes. De acordo
com o censo do IBGE,a cidade, em 2010, contava com 2.45~.185

habitantes. O aumento populacional, portanto, foi de aproxi-
madamente 2.272.185 habitantes em 70 anos. O primeiro auto-
móvel foi introduzido na cidade no ano de 1909. Em 2011, se-
gundo informações do DETRAN-CE,Fortaleza possuía 781.197

veículos licenciados. De acordo com o jornalDiário do Nordes-
te, o crescimento da frota de veículos automotores particula-
res, entre os anos de 2004 e de 2014, foi de 125,6%.

Aumentos notáveis se dão também no campo das tec-
nologias. No ano de 2005, segundo pesquisa do IBGE, 40% da
população de Fortaleza possuía telefone celular móvel. Desde
fins da primeira década dos anos 2000, os smartphones, com
toda a sua gama de possibilidades de comunicação, vêm se
disseminando em alto grau no Brasil, no mundo e também na
cidade de Fortaleza. A violência urbana caracteriza-se, talvez,
como o campo com aumentos quantitativos mais amplamen-
te percebidos pela população, ao longo das últimas décadas.
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Fortaleza chegou ao ano de 2015 sendo classificada pela ONG
mexicana "Seguridad, Iusticia y Paz" como a cidade mais vio-
lenta do Brasil e a 12;1mais violenta do mundo. Alista leva em
conta o número de homicídios por 100 mil habitantes e inclui
apenas cidades com mais de 300 mil habitantes.

Acredita-se que; atrelados a outras razões e sendo
consequências rde. tendências e movimentos que tiveram
repercussão muhdial,ainsegurança pública; a ascendência
dos meios de comunicação eletrônicos; a presença massiva
e constante dos veículos como modais de transporte domi-
na dores na cidade; e o crescimento urbano e demográfico
desacornpanhados de um planejamento trouxeram conse-
quências múltiplas para os espaços públicos. Contribuíram
para a" desorganização e disfunção que hoje presenciamos. É
necessário, portanto, dar vazão a ideias e projetos que permi-
tam uma modificação gradativa das relações de proximidade
entre os lugares urbanos e as pessoas; é preciso garantir que
o público retome ao público (e vice-versa),

Um olhar sobre o Benfica

Localizado na porção centro-oeste da cidade de Fortale-
za, com ~t~)7<:imoradores e IDH de 0,664, o Benfica é conhecido
pela sua extrema diversidade. É um bairro de cultura, educa-
ção, boemia, lazer, patrimônio e representa um dos locais mais
ímpares da cidade, despertando afetos e apego nas pessoas,
sejam elas parte de sua população residente ou nômade. É, si-
multaneamente, local de resistência e de fragmentação.

Seguindo a tendência de transformações vivenciadas
por Fortaleza nas últimas décadas, o Benfica também passou
por I processos que alteraram significativamente sua paisa- .
gem natural econstruída. Das chácaras que o marcaram em
sua época áurea (fins do século XIX e início do século XX),
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por exemplo, pouquissimas restaram; algumas das princi-
pais foram modificadas para dar lugar aos equipamentos de
educação e apoio da UFC. Por sua vez, muitos exemplares das
frondosas árvores - com destaque para as mangueiras -, per-
manecem existindo no bairro, seja na parte central de suas,
nos espaços semipúblicos pertencentes à Universidade, ou
junto às calçadas de largura ínfima das ruas do bairro (HO-
LANDA,2015; NETO, 2004).

As residências de gabarito baixo, que predominaram nos
bairros mais estruturados de Fortaleza até o estabelecimento
do processo de verticalização do espaço formal, cujo início se
deu por volta da década de 1970, ainda prevalecem no Benfica.
Apesar da presença do mercado imobiliário e de grandes cons-
trutoras já estar permeando o bairro desde, aproximadamen-
te, o início dos anos 2000, as moradias unifamiliares com um
ou dois pavimentos respondem pela ampla maioria de suas
edificações residenciais e contribuem para a manutenção de
um determinado grau de escala humana no local.

No entanto, se, por um lado, a altura reduzida das re-
sidências persiste, por outro, suas fachadas vedadas com gra-
dis e muros baixos, visualmente permeáveis e permissivas ao
contato, já não prevalecem. De forma crescente, estas vêm
sendo substituídas por muros altos e completamente opacos,
coroados por cercas elétricas, contribuindo para aumentar o
desinteresse das pessoas pelos espaços de uso comum - cer-
cados de barreiras por todos os lados e esvaziando as ruas da
vida pública.° Benfica, no contexto de Fortaleza, tem uma série de
características atrativas - a alta concentração arbórea; a varie-
dade de equipamentos de serviços alimentícios, como bares,
cafés e restaurantes; a existência de edificações antigas que,
mesmo descaracterizadas em baixo ou em alto grau, mantêm
uma singularidade estética; a concentração de vários dos equi-
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pamentos da Universidade, dentre outras. Além disso, o local
possui uma qualidade' social muito forte: é, rotineiramente,
frequentado por UIn alto número de pessoas, de origens, ida-
des, profissões e gostos dos mais diversos (HOLANDA,2015).

No entanto, apesar de exercer esse nível de atração
sobre o público, no que diz respeito ao uso, ao desenho e
à manutenção dos espaços públicos, o Benfica, atualmente,
também segue as tendências disseminadas em todo o territó-
rio de Fortaleza. Seu espaço de domínio público encontra-se
dominado pelas pistas destinadas ao tráfego de veículos; por
calçadas que são estruturadas com largura escassa, sem pa-
drão de revestimento, altura e inclinação, e que são tratadas
apenas como espaços de circulação; por praças com mobiliá-
rio urbano monótono e deteriorado, com poucas atividades
de ocupação e sem um regime de usos definido. No geral,
apesar de alguns elementos da época áurea do bairro resisti-
rem, o ambiente público é desprovido de componentes que
estimulem a presença, a convivência e o bem-estar humanos.

Cidade: das pessoas e para as pessoas

Após a realização de um amplo diagnóstico do cam-
pus do Benfica e de seu entorno imediato, com uma inves-
tigação de aspectos diversos do local (como uso e ocupação
do solo; hierarquização viária; identificação das estações de
bicicletas compartilhadas e de metrô; localização dos polos
geradores de viagens; análise estrutural e social dos espaços
de domínio público), foi possível estabelecer as diretrizes
para as intervenções urbanas propostas. Em número de 3,
cada intervenção corresponde a uma proposta para uma ti-
pologia distinta de espaço público, cujo enfoque é transfor-
mar o Benfica em um lugar educador, através da garantia do
aprendizado vivencial pela convivência.
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o local de implantação do primeiro modelo é a rua
Nossa Senhora dos Remédios, que, com aproximados 270m
de extensão, caracteriza-se como sendo de uso predominan-
temente residencial. Conserva, simultaneamente, uma cone-
xão com a Universidade (por concentrar residências universi-
tárias, restaurantes frequentados por usuários da UFC e por
possuir um acesso direto à Reitoria) e com os moradores do
bairro (pois abriga suas casas e algumas gerações de famílias
que já moram no Benfica há décadas),

Atualmente, a rua Nossa Senhora dos Remédios tem
como principal função servir de estacionamento para veícu-
los. Pensou-se, portanto, que a intervenção deveria ter como
premissas a ressignificação do valor do local público e o for-
talecimento dos vínculos entre as pessoas e entre estas e o
espaço, além de gerar uma relação de abertura e transposição
entre cidade e Universidade,

O espaço compartilhado é um tipo de desenho urbano
que procura integrar o tráfego e as atividades humanas e não
isolar um a partir do outro. Parte da convicção de que um
local livre de regulações e barreiras estimula a atenção e um
comportamento mais responsável por parte de cada usuário,
independentemente do tipo de modal utilizado para a sua
locomoção. Em consequência, é capaz de gerar mais seguran-
ça e qualidade urbana, além de avivar a função social que o
espaço público, por natureza, possui.
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Fotos 1, 2 (esquerda) e 3 (direita): rua Nossa Senhora dos Remédios
atualmente e perspectiva de proposta de intervenção urbana para
a rua, desenvolvida pelos autores

Fonte: Produzida pelos autores.

o segundo modelo de intervenção foi proposto para a
Praça da Gentilândia, conhecida por abrigar, há décadas, uma
das feiras livres mais antigas de Fortaleza. Apesar de ser um
evento tradicional, a Feira da Gentilândia vem passando por
um processo de desestruturação ao longo dos últimos anos.
Além da Feira, a Praça tem como atrativos barracas de venda
de comida (que se instalam, diariamente, a partir do fim da
tarde) e uma área destinada à prática de esportes radicais.
Nota-se, porém, que, apesar de congregar as referidas ativi-
dades, o potencial que a praça da Gentilândia possui de ser
um dos-espaços públicos de maior relevância no contexto do
Benfica, ainda é bastante mal aproveitado.

A fim de que seja possível usufruir o seu território de
forma mais humanizada e diversificada, uma das principais
premissas de projeto foi o ordenamento da feira, utilizando-
-se, para isso, de diferentes paginações de piso. Ademais, pen-
sou-se também em outras tipologias de feira que poderiam
ocorrer na Praça, todas se utilizando das mesmas estruturas
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móveis. A flexibilização de usos também é característica mar-
cante da intervenção proposta, que oferece diversas possi-
bilidades de atividades. A partir dessa variedade de funções,
fortalece-se o diálogo com a Universidade, pois algumas de
suas atividades rotineiras e esporádicas são transferidas para
o espaço da praça.

Fotos 4, 5 (esquerda) e 6, 7 (direita): Praça da Gentilândia atualmente
e perspectiva de proposta de intervenção urbana para o espaço da
Praça, desenvolvida pelos autores

Fonte: Produzidas pelos autores.

o terceiro modelo de intervenção urbana tem como
local de implantação o trecho da avenida da Universidade
que se encontra inserido dentro do compus do Benfica, pos-
suindo, aproximadamente, 430m de extensão. A Avenida da
Universidade é um dos corredores de circulação mais impor-
tantes de Fortaleza. Dentre as várias camadas de espaços pú-
blicos com o uso deturpado existente no campus, a avenida
merece atenção ser um potencial espaço de dinâmicas sociais
variadas, pois congrega os principais equipamentos institu-
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cionais da UFC; possui zonas densamente arborizadas; suas
calçadas, mesmo que ,desenhadas somente como zonas de
circulação, são bastante largas; é ponto de venda de comida
de rua, atraindo pessoas para outras atividades nas calçadas,
além de representar um local afetivamente importante para
a população, sendo palco de eventos como manifestações,

:. ,

festas, dentre outros. :
A proposta para este espaço consiste em manter uma

largura padrão por toda a via (9m), que permita o tráfego de
carros, e ônibus; seminduzir altas velocidades. As margens
restantes, após essa padronização, serão transformadas em
extensões das calçadas, funcionando como espaços de ativi-
dades para as pessoas. A intervenção traz também a implan-
tação de uma ciclo faixa, para garantir a circulação segura de
modais alternativos de transporte.

A fim de aplicar a intervenção sem caráter definitivo,
essas margens são delimitadas com pintura e separadas do
restante da via por jarros de flores. As margens para pesso-
as contarão com a presença de estruturas de sombreamento;
mobiliário urbano diversificado; demarcação de áreas de
trailers de comida; além de lixeiras de coleta seletiva, telefo-
nes públicos com bibliotecas colaborativas e novas paradas
de ônibus, com intervenções artísticas que remetam ao pró-
prio acervo cultural do Benfica.
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Fotos 8, 9 (esquerda) e ro, 11 (direita): Avenida da Universidade
atualmente e perspectiva de proposta de intervenção urbana para
a Avenida, desenvolvida pelos autores

Fonte: Produzidas pelos autores.

Conclusão

Pensar sobre espaços públicos e as funções que estes
podem e devem desempenhar dentro do meio urbano é tare-
fa multidisciplinar. Se essa reflexão se inicia tomando como
base o ser humano, com todas as suas necessidades, anseios
e desejos e para quem, fundamentalmente, a cidade deve ser
desenvolvida, os benefícios gerados podem ser definidores
nos rumos da construção cultural de um determinado povo.

Que as cidades possam ser desenhadas, genuinamen-
te, para quem delas usufrui; que as universidades possam,
em seus ambientes, fomentar uma educação integral; que o
aprendizado vivencial, aquele que pode ser obtido a partir
de uma conversa na rua, possa ser tão valorizado quanto a
educação técnica e formal; que o conviver, o se encontrar e
o trocar possam ser verbos de ação constantemente experi-
mentados nos locais sociais. E que os espaços públicos sejam
feitos de diversidade, símbolos manifestos da democracia e
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equiparação social; acessíveis e utilizáveis por todos, inde-
pendente mente das condições físicas, de gênero, raciais, ou
qualquer outra ..
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ENSAIO SOBRE LITERATURA, ESPAÇO E TEMPO A PARTIR DEJAMES
JOYCE, THOMAS MANN E MARCEL PROUST

Luís Távora Furtado Ribeiro

Introdução

Alguém poderia perguntar o que têm em comum os clás-
sicos da literatura Ulisses de [ames Ioyce, Em Busca do Tem-
po perdido de Marcel Proust e a Montanha Mágica de Thomas
Mann? Um aspecto inicial de grande coincidência éo de que
foram escritos aproximadamente entre o final da década de
1910 e o início dos anos 1920. Considerados livros fundantes
da cultura ocidental têm também em comum o fato de serem
tão famosos quão pouco lidos e que quem os leu, mesmo que
numa leitura parcial, se dividem entre os que sofreram um for-
te impacto positivo e outros - talvez mais numerosos -, que
consideram sua leitura árida, complexa, de enredos incompre-
ensíveis ou mesmo de sentido impenetrável.

Como referencial metodológico apresento uma breve
síntese dessas obras, realizando uma relação entre elas. a par-
tir de suas três narrativas em tempos de curta (Ioyce), média
(Mann) e longa duração (Proust), em microcosmos sociais
apresentados em cada livro. Como referencias teóricas, re-
corro à critica social e literária em autores como Bosi (2002),
Cândido (1985), Schwarz (1992) e Schopenhauer (2015).

Outro aspecto que relaciona os livros entre si é a rela-
ção entre as narrativas e o período - espaço e tempo onde se
desenvolvem, apresentando assim desde revelações minucio-
sas sobre o cotidiano de um único dia em [ames [oyce, pas-
sando pelo período de alguns anos de Thomas Mann, até um
intervalo de tempo mais largo observando memórias desde
a infância e de tempos imemoriais como em Marcel Proust.
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Uma possível dificuldade pode ser observada graças aos esti-
los complexos dos textos desenvolvidos em mais de 900 pá-
ginas, chegando a mais de 1000 páginas em algumas edições,
como em James)oyce e Thomas Mann, ou mesmo nas apro-
ximadas 3.500 laudas.nas edições de bolso de MareeI Proust.

·A seguir, ensaio comentários sobre essas obras em seu
contexto histórico, buscando breves parâmetros de compara-
ção com a reflexão sobre os dias em que vivemos. Não sendo
crítico literário nem especialista em literatura, estabeleço
com os referidos livros e seus autores uma relação de admi-
ração sincera, busca de compreensão e interpretação, num
olhar sobre o mundo em crise e transição em que foram es-
critas, para refletir sobre dilemas e perspectivas para os dias
atuais. Nesse primeiro momento, me furtarei a citações aca-. ; ..

dêmicas de analistas ou críticos literários concentrando-me
apenas em minhas impressões iniciais sobre as obras e seus
autores.

Reflexões sobre espaço e tempo na literatura

Escrito aproximadamente entre 1914 e 1921, Ulisses de
[ames Ioyce (1882 - 1941) é publicado pela primeira vez em
1922. Apartir do título, o livro se vincula ás origens da cultura .
ocidental nomeando seus principais personagens com os no-
mes de personagens da Odisséia de Homero em sua viagem
epopeia heroica. Penélope está representada no título do ca-
pítulo final e Telêrnaco, filho do casal, dá seu nome ao pri-
meiro capítulo. Os nomes de ilhas gregas e seres mitológicos
das viagens homéricas também se fazem presentes, mesmo
que não haja menções mais explícitas do relato homérico no
enredo do livro. Leopold Bloom é um Ulisses que realiza sua
viagem de um dia pela cidade de Dublin na Irlanda, cujas
ruas, praças e monumentos são descritos de maneira minu-
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ciosa, precisamente num dia especial escolhido pelo autor, o
16 de junho de 1904. Essa data se tornaria o Bloomsday, gran-
de festa anual da cidade irlandesa, festa de encerramento da
primavera e prenúncio do verão, homenagem ao livra e autor
pelo povo irlandês.

Utilizando umarnultiplicidade de estilos, jogando mui-
tas vezes e de modo criativo com a ordem invertida ou varia-
da entre sujeito - predicado - complementos, Ulisses é um
desafio apaixonante para tradutores espalhados pelo mundo
que encaram o projeto de decifrá-lo para o público, respei-
tando seu estilo em diferentes idiomas nacionais. Tornou-se
clássica a tradução para o português realizada no Brasil pelo
filólogo e escritor Antônio Houaiss (1915- 1997) que a ela de-
dicou muitos anos de sua vida. Os anos seguintes foram dedi-
cados por Houaiss para a conclusão do conhecido dicionário
da língua portuguesa que leva seu nome.

Considerado por conservadores como livra imoral e
obsceno pelas descriçõesbiológicas e narrativas apresentadas,
Ulisses permaneceu longo tempo censurado e proibido de ser
publicado nos Estados Unidos, também por divergências com
seus editores. Após longa batalha judicial, a obra só foi publi-
cada naquele país tardiamente no final dos anos 1920.

Um destaque especial em Ulisses é para as cerca de
cinquenta páginas finais do livra escritas num fôlego só sem
pontuação. Nelas se fala de temas variados até meio descone-
xos como os "dois chás com pão e manteiga", que são servidos
enquanto se percorrem logradouros de Dublin, ou quando se
descrevem os pés do narrado r que são mencionados em de-
talhes, além das "luvas esquecidas", nunca recuperadas talvez
por causa da ação de "alguma ladrana de mulher". Nessa apa-
rente mistura e confusão de assuntos e temas aparentemente
sem conexão, pode estar representada a perda de sentido da
vida moderna, especialmente para Joyce numa Irlanda fra-
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turada entre conflitos religiosos e políticos coexistindo em
ambiente de efervescência cultural.

Os debates sobre os sentidos e significados de Ulisses
são intermináveis. O relato sobre personagens comuns, ele-
vados aos valores universais como personagens mitológicos
da tradição ocidental, num dia específico de uma cidade eu-
ropeia, aproxima personagens e cidade aos homens comuns
em sua vida cotidiana, num único dia de suas biografias, vin-
culando de modo inseparável tempo e espaço, um tempo de
longa duração e que já se passou, em um tempo que se torna
inesquecível e sem substituição nas cenas de um único dia.
Escrito de forma muitas vezes hermética e para muitos, im-
penetrável e incompreensível, como num jogo de luzes e de
sombras, o livro de [ames Ioyce parece que se propõe revelar
ao ocultar, e que o subentendido ou oculto revela mais pelo
que deixa transparecer.

A Montanha Mágica de Thomas Mann (1875 - 1955) é
uma cifrada descrição da vida cotidiana situada nos Alpes
suíços, onde O autor alemão descreve a vida num espaço -
tempo de seis anos num sanatório para doentes tuberculo-
sos,microcosmo da vida social e do pensamento progressista
ou conservador num tempo de guerra. Publicada dois anos
depois de Ulisses, em 1924, sendo escrito com interrupções
entre 1912 e 1923. No enredo, um visitante ocasional do re-
ferido hospital, o engenheiro naval Hans Castrop, se desco-
bre também vitimado pela tuberculose, que evoluíra de uma
simples anemia, tornando-se, ele mesmo paciente interno
daquele sanatório. Ambientado na cidade de Davos, na Suíça,
nos tempos sombrios da Primeira Grande Guerra Mundial, a
referida cidade ficaria conhecida, cerca de um século depois,
por ser a sede anual do Fórum Econômico Mundial, deno-
minado por seus críticos como o Fórum dos Ricos, promovi-
do pelo Fundo Monetário Internacional, FMI, e pelo Banco
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Mundial, célula do pensamento econômico conservador no
alvorecer do século XXI.

Naqueles tempos de vida de glamour do início dos anos
1910,conhecido como a Belle Epoque, os dias rapidamente se de-
terioram numa guerra total sem vencedores num longo prazo.
AMontanha Mágica vai se tornando um retrato detalhado desse
tempo que se move do encanto ao desencanto, desenhando te-
mas múltiplos e variados a partir de uma temática de origem, a
doença e a morte. Nele, o personagem principal, Hans Castrop,
após uma dura vitória contra a doença, vai dedicar seus áureos
anos de vida à guerra como combatente e cuja morte é sutil-
mente anunciada no livro. Essa transição de um jovem saudável
que visita os doentes no início do enredo, para o destino de
um combatente alistado para a guerra, passando pela doença e
internação hospitalar, revela essa espécie de decadência pessoal
e histórica, espécie de evolução ao contrário, uma espécie de
sequência que segue do apogeu à desesperança, interligadas por
um movimento trágico de inexorável decadência.

A Montanha Mágica deu ao seu autor a importância
necessária para que Thomas Mann recebesse o Prêmio No-
bel de Literatura em 1929. Seu primeiro romance conhecido
é Buddenbrooks, que foi o responsável direto pelo prêmio.
Publicado originalmente em 1900, tratava da vida de uma fa- .
mília alemã tradicional que relatava a história de três de suas
gerações. Esse livro torna o autor famoso aos 25 anos. Filho
de um comerciante judeu alemão e de uma brasileira, [úlia
da Silva Bruhns, o menino Thomas deve à mãe a iniciação e
o amor pela cultura. Iúlía era uma aglutinadora cultural atu-
ante, promovendo em sua casa concorridos saraus, festas que
reuniam músicos, intelectuais, artistas em geral e particular-
mente, poetas e demais interessados em literatura.

Numa equação, esse movimento poderia ser assim re-
presentado: Ascensão - Apogeu - Decadência .:..Desenlace.
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Não se pode' definir com clareza quem começou primeiro,
se o pessimismo do livro ou a dramaticidade da realidade.
Esse tom negativo em Thomas Mann poderia aproximá-lo de
Artur Schopenhauer (1778 - 1860), o filósofo do pessimismo,
quando este afirmava: viver é sofrer; e numa segunda refle-
xão, combinada à primeira: quando não há dor, é o tédio que
impregna a vida. (2015, p. 9). O que se pode afirmar é que o
confronto inevitável entre a doença e a dor na experiência do
sanatório com a eclosão de uma guerra mundial não podiam
deixar de interferir e produzir uma espécie de visão trágica
do mundo, numa vida sem perspectivas ou esperanças, tanto
em âmbito pessoal quanto mundial. Se nos aparece algum si-
nal de esperança, esse parece ser a própria literatura, mesmo
que em sinais de tempos incompreensíveis, num futuro que
se observa do alto de uma Montanha Mágica.

A Montanha Mágica segue um enredo cronológico
seqüenciando ano após ano mas em ritmos diferente: mais
lenta no início, mais acelerada no final. O caminho meio pes-
simista seguido vai de um personagem principal, o mencio-
nado Hans, descrito pela juventude, beleza física e generosi-
dade que vai construindo sua subjetividade e individualidade
em direção ao anonimato, apenas mais um entre milhares de
soldados. Aqui, Thomas Mann contrapõe um início onde a
doença provoca desprendimento e solidariedade, a um final
onde a guerra iguala a todos na desesperança do isolamento,
do anonimato, quem sabe, da morte. Relato vigoroso de um
tempo trágico e de suas memórias.

Outro clássico monumental da cultura ocidental é
contemporâneo dos clássicos mencionados de [ames Ioyce
e Thomas Mann. Trata-se de Em Busca do Tempo Perdido do
francês Marcel Proust (1871 - 1922), publicado em seus sete
volumes entre os anos de 1913e 1927. Acoincidência temporal
com as obras de [ames Ioyce e de Thomas Mann se apresenta
ainda quando se observa os anos em que foi escrito entre
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1908 e 1922. E que, ressalte-se, foi concebido, escrito e fina-
lizado em períodos de extrema debilidade física e de saúde
precária do autor. Quase totalmente recolhido para escrevê-
-10, Proust utiliza fartamente recursos à ironia, ao humor, às
descrições de paisagens, lugares e personagens.

Enquanto Ulisses de [ames Ioyce revela um dia na vida
de seus personagens e a cidade irlandesa de Dublin e A Mon-
tanha Mágica de Thomas Mann relata seis anos de vida e as
ideias de seus personagens num sanatório para tuberculosos
na suíça Davos, a obra de Marcel Proust recupera emoções,
aromas, imagens, sons e emoções de sua vida pessoal desde a
infância, um período que na vida do autor pode se aproximar
de pelo menos 35 anos, quando se menciona o primeiro livro.

O enredo se desenrola inicialmente na provinciana ci-
dade francesa de Combray, sitiada em 1871 entre os exércitos
francês e o prussiano que coincide com o ponto de partida das
memórias. O livro se inicia de forma não revelada, aproxima-
damente, na cena final da rendição francesa da guerra franco-
-prussiana em 1871, data coincidente com o nascimento do au-
tor. Se em [ames Ioyce e em Thomas Mann é na guerra que os
livros e as histórias terminam, aqui em Marcel Proust, é num
tempo de guerra onde as lembranças começam, desenrolando-
-se em tempos de paz. E á guerra retomando no período de
escrita final. Tudo se inicia numa imagem que se tornou emble-
mática para os memorialistas, quando o autor narrador do livro
mergulha um pedaço de bolo em uma xícara de chá. As emo-
ções e sensações que se seguem provocam as lembranças mais
profundas. Observe-se que, para narrar esse momento crucial,
o autor se utiliza de nada menos que cerca de oitenta páginas.

Dos temas tratados na obra, revela-se inovadora, dentre
outras, a temática da homossexualidade tratada de forma di-
reta por Marcel Proust, especialmente em seu quarto volume
do livro, apropriadamente intitulado: "Sodorna e Gomorra",
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referência às cidades bíblicas corrompidas e destruídas no
livro <ia Gênesis, .apesar da pregação de Lot, enviado de Deus.
(Gn 19,1- 29).Longe de se revelar uma anomalia ou aberração,
Proust aborda o tema da homossexualidade como fenômeno
complexo e de múltiplas faces a partir do aparecimento e
atuação de alguns personagens, alguns deles baseados em
pessoas reais contemporâneas ao autor. A homossexualidade
feminina se revela em especial no livro seis, denominado AI-
bertina Desaparecida, protagonizado por Albertina, uma per-
sonagem complexa apresentada como amante donarrador.
Ela parece ter sido concebida como uma imagem de Alberto,
secretário de Marcel Proust. Observe-se que, logo em seguida
à morte repentina e inesperada do jovem Alberto, no livro,
Proust anuncia a morte de Albertina, a personagem.

Um segundo tema subtendido é o da relação de víncu-
los edipianos entre mãe e filho, retratada no encantamento
da criança pela mãe durante a infância do autor. Contem-
porâneo de Sigmund Freud (1856- 1939) ede suas pesquisas
sobre a sexualidade, especialmente em torno dos anos 1910,
não-consta que os autores tenham se conhecido ou lido suas
obras reciprocamente.

Nessa obra monumental, o aspecto que se destaca é
o da memória, suas lembranças ante os perigos do esqueci-
mento. A isso se dedica o autor especialmente em seu livro
derradeiro, o livro sétimo, apropriadamente intitulado O
Tempo Reencontrado. Nele, fica estabelecido que viver é como
lembrar, melhor reencontrar, momentos, eventos e sensa-
ções que se viveram e que estão gravadas é bem guardadas
no inconsciente. Nas entrelinhas, revelam-se eloquentes as
tensões entre classes sociais, a nobreza bem nascida e a bur-
guesia, culta e endinheirada que vão convivendo, convergin-
do e divergindo entre as relações complicadas entre novos e
velhos estilos de vida e de poder.
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Em Marcel Proust, revela-se uma imbricada relação,
como se dá na realidade, entre a totalidade social e a par-
ticularidade da vida cotidiana, essa mesma transformando
essas particularidades em novas totalidades, como no caso
das biografias individuais que atravessam as lembranças do
narrador. Talvez se possa afirmar que Em Busca do Tempo

Perdido é a maior síntese sobre o tempo entre os clássicos
da literatura no século XX. Mesclando filosofia e literatura,
literatura e filosofia, o texto parece se aproximar, quase tocar
numa completa teoria do tempo, articulando o passado que
se revela invadindo o presente.

Observe-se que em seu ofício anterior, Marcel Proust
fora um jornalista, colunista social cheio de elogios e bajula-
dor dos ricos, fossem eles nobres, antigos ou novos burgueses.
Sempre bem vestido num estilo de jovem esnobe que ultra-
passava os limites da ostentação, muitos não acreditaram que
aquele personagem pudesse vir a ser tão fiel revelado r da vida
social de seu tempo. A despeito deles Proust se revelaria um
narrador mordaz e crítico de seu tempo, especialmente em
momentos como em que ele dizia:

O desejo quanto mais envelhecia, de parecer jovem e
até a impaciência desses homens sempre entediados,
sempre blasés, que são pessoas inteligentes demais
para a vida relativamente ociosa que levam, e na qual
suas faculdades não se realizam. Sem dúvida, a ocíosi-
dade dessas pessoas pode se traduzir até pelo desleixo.
Mas, sobretudo após a moda dos exercícios físicos, a
ociosidade assumiu uma forma esportiva, mesmo fora
das horas do esporte, que se traduz por uma vivacidade
febril que julga não deixar ao tédio nem tempo nem
espaço para se desenvolver [...] Proust (2014, p. 26 e 27).

Sobre o que há de comum entre as três obras tão diferen-
tes entre si podem-se destacar que seu prestígio no ocidente é
inegável como marcos da cultura no século XX, os três livros

146 ~ luis lAvORA FURTADO RIBEIRO



".

considerados fundadores do modernismo. Movimento que va-
loriza o presente, que apresenta mulheres independentes, que
tem peças teatrais e concertos proibidos ou vaiados por trata-
rem de problemas sociais, que traz ainda uma análise social
destrutiva, numa busca de individualização ao se quebrarem
as regras, inclusive linguístícas Everdel (2000, p. 340). Outro as-
pecto comum é que, apesar de seu prestígio e reconhecimento,
nem sempre são conhecidos e lidos pelo grande público. Isso
não se deve apenas ao volume dos livros em números de pági-
nas, obstáculo plenamente superável. O que se trata é que os
textos são efetivamente complexos, as narrativas não são line-
ares, há variedade e multiciplicidade de estilos, o vocabulário e
as construções textuais são complexos e variados.

Aspecto comum que se destaca é a tensão social per-
manente que se origina em movimentos próprios da história
que transita da paz e do progresso, sempre ameaçados pela
doença e a morte, em direção à insegurança e à guerra.

Os livros têm entre si em comum outro aspecto a ser'
observado. É sua relação com o tempo e o espaço e sua re-
lação com as narrativas. [ames Joyce se concentra num co-
tidiano intenso revelando ao público uma cidade inteira
no transcurso de um único dia. Ele chega a afirmar, numa
correspondência, que se a cidade de Dublin desaparecesse,
graças à cuidadosa descrição em Ulisses, poderia ser total-
mente reconstruída. Aqui, ele parece valorizar o tempo pró-
ximo que passa célere, mas que ele preserva para que não
se perca, para que personagens e lugares não desapareçam.
Já Thomas Mann recupera a vida num espaço restrito, um
hospital sanatório para doentes pulmonares, n'A Montanha
Mágica, mas que vai se revelando microcosmo da vida social,
com suas ideias, liberais ou conservadoras, em permanente
tensão. Tudo se revelando num período de seis anos, cada
um deles relatados num capítulo do livro. Quanto a Marcel
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Proust, detalhista e minucioso Em Busca do Tempo Perdido,
ele revela um espaço tempo mais distante que por pouco
não se perdeu. Da infância à idade adulta do narrador, em
tempos de guerra e paz, paz e guerra, personagens, lugares e
sensações são recuperados por artifícios da memória, como
a experiência única de tomar uma xícara de chá, momento
fundador do livro, mola propulsora das lembranças.

Nota conclusiva: a atualidade de James Joyce, Thomas Mann e
Mareei Proust

o que se pode reconhecer é que esses livros não trazem
uma leitura fácil, muitas vezes considerada pouco compreen-
siva e atrativa, especialmente para admiradores acostumados
com sequências lineares bem organizadas, seguindo regras
gramaticais bem definidas.

O que se pode ainda afirmar é que é o tempo e o espaço
que são complexos e que à reconstituição da memória são
fiéis tanto [ames Joyce, como Thomas Mann, quanto Mareei
Proust. E que vale a pena ler ou reler esses clássicos. Para ver
o que revelam e o que ocultam, para perceber o que ocultam
e o que revelam. Movimento bastante apropriado em se tra-
tando do espaço e do tempo. E que é possível e desejável sua
leitura entre diversos grupos sociais, nas casas, em bibliote-
cas, nas escolas. E que quando se comenta ou menciona certa
ausência de um sentido claro ou explícito nos enredos dessas
obras, ou de algo que se assemelhe a sequências com início
e término, ou a continuidades regulares, não se pode respon-
sabilizar os livros e seus autores. Sem sentido aparente e em
crise permanente é a realidade mesma e como ela se apresen-
ta. As doenças, as perdas irreparáveis, guerras locais ou mun-
diais ou a ascensão inexorável da sociedade do dinheiro é o
que realmente fazem tudo parecer sem sentido, sem lógica
explícita ou possibilidade de explicação.
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Como revelam a morte repentina da personagem Alber-
tina em Marcel Proust, ou principalmente em Thomas Mann
no desaparecimento sutilmente anunciado do jovem Hans
Castrop, essa ruptura não significa apenas a partida de um
indivíduo para a guerra, mas a perda de toda uma- geração.
Dos jovens que se foram e de todos os que ficaram. Relatos
indispensáveis sobre sociedades interditadas, no que pode
haver de melhor na literatura.
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UM BALANÇO SÓCIO-HISTÓRICO DO DOCUMENTO A "ESCOLA
PÚBLICA: A REVOLUÇÃO DE UMA GERAÇÃO'; NO CEARÁ

Francisco Ari de Andrade
Flávio Muniz Chaves

João Batista de Andfade Filho

Introdução

o presente artigo. apresenta um balanço. sobre um epi-
sódio. político ocorrido na início. da década de 1990 na cidade
de Fortaleza, que causaria impacto. na educação. cearense, nas
décadas seguintes, quando. a governador da estada da Ceará,
Ciro Ferreira Gomes (1991e 1994), lançou em praça pública
a documento Escola Pública: a Revolução de uma Geração,
trazendo. no. seu texto. as principais diretrizes da gestão. de-
mocrática da escala pública cearense, prenúncio. das novos
tempos da política educacional brasileira, precedendo. ao.que
viria ser assegurada anas mais tarde, pela Lei nº 9.394/96, em
consonância com as orientações gerais da MEC, conforme
acordos Internacionais celebradas entre a Brasil a as demais
países participantes da Conferência Mundial de Educação.
para Todos, na cidade de [omtien - Tailândia.

Ao. ser analisada a citada documento, não. se descon-
siderou as contradições do sistema educacional brasileira
e cearense, a partir da análise de indicadores educacionais,
perquirindo. e refletindo. as avanças e retrocessos na década
anterior. Tornado corno prenúncio. da novo tempo, a doeu-
mento analisada estava dividida em três partes integradas
entre si: I - DAURGtNCIA DE UMAREVOLUÇÃODAESCOLA
PÚBLICA; II - DOS CAMINHOS DA REVOLUÇÃO;III - DAS
AÇÕES PRIORITÁRIAS.Admite-se que tal estuda seja opor-
tuna para se entender melhor as percursos e as itinerários
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das políticas educacionais nas últimas três décadas, embora
a conclusão da análise aponte ter havido uma contradição
entre apretensão do documento, apresentado pelo governo,
e a legislação do ensino na época.

O início da década de 1990 parecia anunciar uma nova
fase no cenário político e educacional brasileiro. Não obstan-
te, a vitória, por meio de eleições diretas de um novo presi-
dente, depois de um longo período de eleições indiretas legi-
timado pelo regime ditatorial, aquecia o clima de expectativa
da sociedade brasileira pela democracia, em que a retórica do
crescimento econômico aliada ao desenvolvimento .social,
defendida pelos setores progressistas à frente da transição
de regime político, devolvia à sociedade civil e aos setores
econômicos a esperança perdida da década anterior. A agen-
da política de minimização do Estado brasileiro preparava o
cenário para uma sociedade de mercado, levado pelo tsunami
das economias centrais.

No tocante à educação básica, O desafio estampado no
horizonte social exigia das políticas educacionais ações capa-
zes de reverter. o quadro que denunciava, aproximadamente,
quatro milhões de crianças na faixa etária do ensino funda-
mental fora da sala de aula.

o cenário educacional: uma prévia apreciação sócio-histórica

Verificados alguns dados extraídos de um documento
publicado na época, que trazia uma radiografia da educação
brasileira, era possível enxergar o blecaute do modelo de
ensino nacional sistematizado pela reforma de 1971 (Lei nQ

5.692/71). Enxergava com nitidez ter havido um suposto fra-
casso escolar. A percepção de tal quadro levava a se refletir a
disparidade da realidade escolar, contraditória na sua base.
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o denunciado fracasso escolar, verificado a partir dos
indicadores do final década de 1970, apontava uma taxa de
evasão escolar, na passagem da década de 1980 para 1990, na
casa de 24% das crianças na fase inicial dos estudos e de 20%

nas séries terminais, do ensino de 1º grau. Tal contingente
era vitimado pela chamada "mortalidade escolar". Ainda, dos
29 milhões de alunos que haviam se matriculado no 1º grau,
três milhões não conseguiram terminar o ano letivo e 5 mi-
lhões tinham sido reprovados. A "mortalidade escolar" tinha
causado, portanto, oito milhões de baixa no sistema escolar
público brasileiro e as grandes vítimas eram crianças pobres
das periferias das grandes cidades e do meio rural. I

Redefinir as políticas públicas, com programas efetivos
voltados à correção das contradições educacionais, devia ser
o primeiro ponto de pauta na agenda do Estado brasileiro,
mesmo sob o argumento de ajuste fiscal e necessário contro-
le da inflação pelo governo.

I Sob a alegação de integração à economia de mercado,
como meta de médio e longo prazo visando à abertura da
economia aos investimentos estrangeiros, na medida em que
a política de austeridade fiscal, sob controle dos gastos pú-
blicos, exigiria a minimização do Estado, culminando com a
onda de privatizações de empresas do setor público nacional,
depois seguido pelos estados e municípios, o Brasil era traga-
do pela onda gigante do neoliberalismo.

O debate acentuado na década de 1990 em defesa da
escola pública de qualidade, mesmo que influenciado pelas
variantes internacionais, de reorganização do capital e da
economia, não podiam deixar em brancas nuvens de consi-
derar as conquistas da sociedade civil organizada nas décadas
de 1970 e 1980, no tocante à educação. Como destaca Saviani

I TODOS PELA EDUCAÇÃO NO MUNICípIO. Um desafio para dirigentes. Pacto
pela infância. Brasília: UNICEF/CECIP/MEC, 1995.

UM BALANÇO SÓCIO-HISTÓRICO DO DOCUMENTO A "ESCOLA PÚBLICA:
A REVOLUÇÃO DE UMA GERAÇÃO'; NO CEARÁ =:::J 155



(2008), em tais conq uis tas se agregavam a' criação da Associa-
ção Nacional de Educação - ANDEjda Associação Nacional de
Pós-Graduação e Pesquisa em Educação - ANPED e o Centro
de Estudos Educação e Sociedade - CEDES.

Após a promulgação da Constituição de 1988, conforme
anuncia o Capítulo III, artigo 2U, um novo horizonte políti-
co estava a raiar no Brasil. A democracia anunciava seus pri-
meiros passos em direção ao Estado de direito, ao garantir
o regime de colaboração entre União, Estados e Municípios.
A distribuição de tais competências, a celebrar o regime de
colaboração entre os entes federados, era o mecanismo cons-
titucional que celebrava a universalização do ensino funda-
mental, sob a responsabilidade dos municípios e a gradativa
oferta do ensino médio, sob a responsabilidade dos estados
e do Distrito Federal.

Contudo, o que a Carta Magna reservava às conquis-
tas educacionais era fruto das lutas sociais, resultantes das
mobilizações e organizações sociais, desencadeadas no perí-
odo histórico anterior. Aorganização e a luta dos educadores,
dos profissionais de ensino, de entidades estudantis dentre
outros segmentos sociais identificados com a luta em defe-
sa da escola pública de qualidade, podia ser entendida à luz
de duas forças distintas que se coadunavam numa só dire-
ção em acossar os poderes públicos em garantir aquilo que
a Constituição democrática estava reservando como direito.
Tal vetor bifurcava-se em duas grandes frentes: primeiro, a
preocupação em refletir o papel social e político da escola
pública aberta a todos os segmentos sociais; segundo, a luta
sindical em defesa do salário real da categoria docente sina-
lizava um aspecto econômico-corporativo, culminado com
algumas greves. (SAVIANI,2008, p. 404)

A crítica feita por Saviani (2008), apud Gentilli (2002),
acerca do movimento em defesa da escola pública, que veio
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prevalecer na agenda do governo brasileiro, a partir da dé-
ada de 1990, derivaria de uma lógica do capital que nutria

interesse pela privatização do ensino.

A Conferência de Educação para Todos, o MEC e o Plano Decenal
de Educação

Em atendimento a uma convocação internacional, o Bra-
sil participaria da Conferência Mundial de Educação para To-
dos, promovida pelas agências de desenvolvimento bilaterais,
UNESCO,PNUD e Banco Mundial, de 5 a 9 de março de 1990.

Sediada na cidade de [orntien, Tailândia, o evento reu-
niu delegações de 155 países membros da ONU intitulados,
no plano econômico, como emergentes. Durante a referida
semana, os participantes se ativeram em discutir os proble-
mas educacionais numa escala global, sendo expostos os in-
dicadores educacionais de cada país, seus avanços e retroces-
sos em cada sistema. Dentro de uma perspectiva otimista, a
vislumbrar o futuro, em defesa ideológica e política da socie-
dade de mercado, da democracia, da minimização do Estado
e do aporte tecnológico, as comitivas congressistas saíram da
conferência convencidas da missão de levar a educação de
seus países na direção do futuro. ° documento de referência
assinado pelas delegações sinalizava e recomendava esforços
públicos para o atendimento das Necessidades Básicas de
Aprendizagem - NEBAdas populações mais humildes que in-
cluíam, dentre outras coisas, a instrução primária, incluindo
a educação infantil e o ensino fundamental, a alfabetização
de jovens e adultos, e o desenvolvimento de habilidades e
competência, no âmbito da ação pedagógica escolar, para in-
serção dos adultos ao mundo do trabalho.'

2 o que é Plano Nacional de Educação para Todos. Brasília: MEC, 1993, P.03.
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Aassinatura da Carta de Iomtien selava, entre os repre-
sentantes brasileiros, o compromisso de uma década reverter
os dados classificatórios do país no grupo dos nove piores do
mundo em indicadores educacionais.' A "baixa produtivida-
de" do nosso sistema escolar denunciava a péssima qualidade
da escola pública. Ficava prevista a elaboração do Plano De-
cenal de Educação para garantir o direito à escolarização das
crianças, dos jovens e dos adultos, conforme as garantias do
Capítulo III, da Constituição Federal de 1988.

A qualidade da escola pública passaria pela implanta-
ção de políticas educacionais, de financiamento, de progra-
mas e de estratégias pedagógicas que melhor definissem os
novos rumos com as outras metas que garantissem o sucesso
escolar, tendo em vista a inserção do país na sociedade do
conhecimento e na sociedade democrática.

A crítica anunciada (FRIGOTO, 1995; GENTILLE, 1995;
SADER& GENTILLE, 1995;RIDENTE, 1995 dentre outros) pre-
via a iriserção do Brasil na nova ordem mundial, intitulada de
neoliberalismo, pois a partir daí passariam a responder pelos
comandos de uma sociedade de mercado global, tendo o Es-
tado mínimo como guardião deste novo modelo. A educação
se concentraria para o fortalecimento da chamada Teoria do
Capital Humano, mesmo que dentro de uma nova versão, por
meio de um currículo escolar capaz de desenvolver habilida-
des e competências nos alunos visando, única e exclusiva-
mente, a sociedade de mercado e de consumo.

Após o evento, o Ministério da Educação - MEC viria a
propor a nação brasileira o Plano Decenal de Educação. Para a
elaboração do referido documento, fora instituído um Comitê
Consultivo e um Grupo Executivo composto por educadores na-
cionais em diálogo com os setores da sociedade civil organizados.

No período de 10 a 14 de maio de 1993, o MEC organi-
zou a Semana Nacional de Educação para Todos, que contou,
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.' .
também, com a presença dos representantes dos Conselhos
das Secretarias Estaduais de Educação. A pauta norteadora
dos grupos de estudos naquele evento consistia na discussão
de questões e indicações de estratégias a serem utilizadas
pelos governos estaduais na ocasião da montagem depolíti-
cas educacionais visando à melhoria da qualidade da escola
pública, em atendimento à Carta de Iontiern e as diretrizes
do MEC. No documento síntese, lido no plenário da referida
conferência, destacavam-se a importância ao atendimento
às seguintes urgências: profissionalização do magistério;
qualidade do ensino fundamental; autonomia da gestão da
escola pública; equidade social na aplicação dos recursos pú-
blicos; engajamento dos segmentos sociais representativos e
avaliação/divulgação de resultados da educação (ANDRADE,
1999, p.91).

A cobrança por uma ação pública que garantisse a me-
lhoria do sistema de ensino ecoava, também, dos segmentos
das classes médias vinculados ao serviço público, principal-
mente, porque sofriam as pressões decorrentes da minimi-
zação do Estado, em nome da ordem neoliberal. Aqueles, as-
sistindo à incompatibilidade entre o ganho real de salários,
cada vez mais achatados, e o descontrole do governo para
com, a inflação, queixavam-se do desconforto financeiro ao
manter os filhos matriculados nos complexos educacionais
privados, mas acuados na falta de opção de matricular os fi-
lhos na rede pública de ensino.

Um olhar sobre a realidade do estado do Ceará, no iní-
cio da década de 1990, dá para se imaginar a realidade dos
demais entes federados, que deveriam, um pouco mais ou
um pouco menos, se encontrar em situações semelhantes.

Dados sintetizados a partir da leitura de dois docu-
mentos oficiais do estado do Ceará davam conta de uma
população estimada em mais de seis milhões de habitantes,
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com metade da população em idade escolar. Os indicadores
apontavam 43,36% da população sobreviver com até dois sa-
lários por mês. Com relação à atividade; produtiva, 53,37%
se encontrava em atividade de trabalhoInformal. O perfil
social do grupo em ocupação ativa apontava 58,13%de traba-
lhadores na idade entre 20 a 39a~os. No tocante à matrícula
escolar, somados os números da educação infantil com os
do ensino fundamental, a estimativa era de dois milhões de
alunos matriculados. A rede municipal estava responsável
pelo atendimento de 46,8% da demanda escolar. O estado
respondia pelo atendimento de 32,7%. O sistema federal res-
pondia por, apenas, 0,2% da demanda. O setor privado res-
pondia por 20,3% da demanda escolar. Como se observa, o
sistema público (estado e município) se apresentava respon-
sável pela cobertura escolar de quase 80% das matrículas.
Eis um dado positivo que cobrava responsabilidade pública.
De acordo ainda com tal estudo, a população escolarizável
de zero a seis anos, 649.827 crianças, apenas 50% tinha aces-
so ao sistema regular de ensino. Com relação à população
compreendida entre 7 e 14 anos, 1.400.834, apenas 946.040
frequentavam, regularmente, a sala de aula. Quanto à popu-
lação de EJA, compreendida entre o intervalo entre 15 a 19
anos, num total de 703.731,apenas 86.559 estavam matricula-
dos no sistema supletivo de ensino.3

O conjunto exposto de dados reforçava a noção do défi-
cit escolar verificada no nosso estado, naquele período. A im-
prensa de Fortaleza, por meio de uma matéria veiculada num
jornal de circulação regional, intitulada Caos na Educação,
utilizando-se de um estudo desenvolvido pela Universidade
Estadual do Ceará - UECE -, apontava a deficiência do nosso

3 Censo Demográfico do Ceará. Fortaleza, SEPLAN, 1991. RELATÓRIO. Educação,
Ensino profissional e Mercado de trabalho no estado do Ceará. Fortaleza: Coor-
denadoria de Política Educacional da SEDUC. Dez11995. (mimeo). .
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sistema publico ao fazer uma comparação entre os índices
de rendimento de alunos de ambos os sistemas, que haviam
prestado vestibular naquele ano. O índice de reprovação dos
egressos da escola publica, segundo o referido estudo ao qual
o material se referia fora expressivo. Por isso, o jornal punha
à tona a questão da evasão escolar como a falta de estímulo
aos alunos da escola publica. Concluía chamando a atenção
da sociedade para dois fatores tributários do fracasso esco-
lar: o descompasso da rede escolar da cidade de Fortaleza em
atender a demanda por matrículas, apenas, 245.escolas e 121
conveniadas, totalízando 2-453,para atender 5Ó%da popula-
ção em idade escolar; a maioria dos jovens se transferia do
turno diurno/vespertino para o turno noturno na esperança
de ingresso, precocemente, no mundo do trabalho. 4

Compreende-se que tal informação aquecia o debate
que vinha acontecendo no afã dos acontecimentos da Confe-
rência Mundial de Iontíen e do compromisso assumido pelo
MEC, por via do Plano Decenal de Educação para Todos, pela
melhoria da escola publica no Brasil. Se a imprensa da ci-
dade de Fortaleza manifestava opinião sobre um fenômeno
apontado pelo estudo da universidade cearense, embora não
devesse ser tomado como único parâmetro para um estudo
comparativo dos dois modelos de escolas era indicador da
temperatura elevada que mobilizava os setores sociais orga-
nizados na luta pelo ensino e acossava o governo na cobran-
ça de ações afirmativas que garantissem o direito à educação
publica com qualidade.

4 CAOS NA EDUCAÇÃO. Decadência do ensino se arrasta há anos mas só chamou
a atenção com a reprovação no vestibular. Fortaleza, Jornal O POVO, Caderno A.
20.09.1992, p.22.
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o documento "Escola Pública: a Revolllçãpde uma Geração" e o
discurso em defesa da escola pública no Ceará

Preâmbulo histórico ". I

Foi precisamente nesse clima de euforia diante do de-
bate nacional e internacional em defesa da educação com
equidade, embasado nas orientações internacionais preserva-
das na Carta de [orntien e nas diretrizes do MEC, que o gover-
nador do Ceará, Ciro Gomes (1991-1993)5,norteando-se pelas di-
retrizes gerais do MEC, tomava para seu governo como meta o
compromisso político pela "ressuscitação" da escola pública.

O documento em defesa da educação ESCOLA PÚBLI-
CA: A REVOLUÇÃO DE UMA GERAÇÃO fora apresentado à
sociedade fortalezense, por meio de um discurso,suposta-
mente demagógico, enunciado numa tarde de sol, do mês de
maio, na presença de professores, alunos, pais, funcionários,
líderes sindicais e comunitários, de secretários, políticos,
delegados regionais de ensino, setores da imprensa, demais
convidados e curiosos, da escadaria do Colégio [ustiniano de
Serpa'',

Ovacionado pelos presentes, sob aplausos, gritos e al-
gumas vaias, o governador chegou a pedir calma e silêncio à
turba eufórica, que se acotovelava defronte da comitiva ali
presente, entoando a voz "Sou filho de professores, estudei

5 Ciro Ferreira Gomes iniciou sua trajetória política na cidade de Sobral-CE.Tor-
nou-se uma das pilastras da base aliada do chamado "Governo das Mudanças"
no Ceará, anunciado pela campanha do candidato Tasso Jereissati ao governo do
Ceará, para o quatriênio 1986-1990.Candidato ao pleito de 1991,fora eleito para
o ciclo do segundo governo" mudancista" no Ceará.
6 Localiza-se na Praça Filgueira de Meio, no início da Avenida Santos Dumont. A
construção do prédio foi iniciada na década de 1920,sob os auspícios da Reforma
de Instrução Pública de Lourenço Filho no Ceará (1922-1923).Na década de 1930,
passou a sediar a Escola Normal do Ceará, antes se localizava na Praça Marquês
de Herval, atual Praça José de Alencar (centro).
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em colégio público, não vou deixar a escola pública na mão",
o governador anunciava sua agenda para a escola pública ce-
arense, por meio de um discurso elo quente, culminando com
a leitura do referido documento.

Na apreciação de um trecho retirado do discurso profe-
rido pelo citado governo, registrado pela imprensa local, dá
para se perceber o teor da sua preocupação em lançar ao gran- .
de público um programa de melhoria da educação pública.

No início da sua fala destacaria, com saudosismo, a im-
portância que tivera a escola pública no passado, tanto as
da capital, quanto as do interior, com destaque para aquela
da sua cidade natal, quando tinham "a fama" de abrigar uma
elite intelectual, composta por alunos e professores:

Houve um tempo em que a escola tinha uma boa imagem
perante a sociedade. Quem já não ouviu referências elo-
giosas ao Liceu do Ceará e à Escola Normal de Fortaleza;
ao Dom José Tupinambá, em Sobral; ao Moreira de Sousa
em Juazeiro e tantos que no passado abrigaram a elite
intelectual cearense?

Em seguida, acrescentaria que, com o passar dos
anos, numa demonstração de chamar à atenção dos presen-
tes sobre o descaso político daqueles que o antecederam, a
expansão do ensino, mesmo que tenha sido uma conquista
democrática da sociedade, não fora acompanhada de uma de-
vida qualidade pedagógica da escola pública, fato que havia
transformado em um ambiente "degradante", arraigada por
uma série de contradições:

Como o passar dos anos, o ensino se expandiu e amplos
segmentos da população até então excluídos da escola
puderam a ela ter acesso. A esse movimento de ampliação
da escolaridade, entretanto, não corresponderam padrões
de qualidade compatíveis com um ensino de massas. Ao
contrário o que se observou foi um processo gradativo de
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deterioração de suas condi~õesdefuncionamento: o saber
que essa escola ministrava~ o trabaltio fragmentado, o
professor desprestigiado, .0S s,alários dos profissionais
da educação aviltados. Com a 'destruição progressiva de
seus elementos [undametitais, orespeito que a sociedade
tinha a essa escola foi desaparecendo - embora viva na
aparência, sua essência f~i morrendo, transformando-
-se o processo de ensiná-aprendizagem, não raro, em
mero ritual que, na prática, veio a impedir que a escola
assumisse seu papel como elemento de construção da
cidadania. [00'] . .

Por isso, "o que ela fora no passado não se representa
mais no presente". Assim, entoava o governador à multidão.
Antes, o respeito e o prestígio social. Agora, o quadro traçado
pelo governador sobre a escola pública era tétrico:

Na rede pública - esse espaço, em geral, triste, sujo e
abandonado - está a maioria das crianças cearenses
que conseguem ter acesso à escola, enquanto milhares
permanecem sem oportunidades de frequentá-Ias. [00']

No entanto, se a escola pública havia no passado goza-
do seus melhores dias, assim o considerava, caberia agora ser
dado início a um novo tempo para prover o novo perfil da
escola pública a se orientar a partir das diretrizes que o MEC
estabelecia, conforme as orientações internacionais, em bus-
ca da qualidade com equidade:

A educação pública teve melhores dias e que, a despeito
de todas as dificuldades, ainda há escolas onde o compro-
misso com a qualidade permanece presente, aponta para
a possibilidade de uma recuperação, de sua credibilidade.
É possível reconstruí-Ia, devolvê-Ia ao povo que reivindica
e tem direito a uma boa escola. [00']

Por isso, a presença dos segmentos sociais organizados
naquele momento era sentido pelo governo como sinais de
um novo tempo para escola pública no Ceará, pois a política
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educacional seda facada na melhoria do atendimento escolar,
definindo o rumo da educação para o período de seu governo:

No Ceará, entretanto, é possível observar mudanças
nesse sentido, motivada pelo próprio despertar da so-
ciedade para a necessidade de uma escola pública de
qualidade, bem como por um resgate de caráter público
de ação governamental. 7

Os indicadores educacionais apresentados na Confe-
rência de [ontiern que haviam classificado o Brasil entre os
nove piores do mundo em educação escolar eram de conhe-
cimento do governo. Prova disso, enfatizaria a necessidade
de resgate da qualidade da escola pública. Reconhecia que
os problemas enfrentados pela escola pública eram amplos e
ao governo caberia enfrentá-Ias, por via de uma política edu-
cacional que devia "atender à ação escolar, como um todo",
sem, contudo, negligenciar uma definição melhor das priori-
dades nos programas de ação educacional.

. 'Era urgente definir os rumos da educação no Ceará,
como pressuposto para orientação das ações do poder públi-
co, na certeza de da reconstrução do ensino público como a
devida qualidade que a população necessitava. Nessa pers-
pectiva, três compromissos, naquele momento foram assu-
midos pelo governo: "oferecer uma escola pública de boa
qualidade, valorizar os profissionais de educação e fazer a
gestão do ensino em base gerencial moderna e democrática".

Eis, nesse trecho da fala do governador, um elemento
novo enfatizado para a escola pública, a sinalizar no hori-
zonte pedagógico de um novo tempo, talvez sombrio, para
a organização da escola, mas, ao mesmo tempo, a deixar no
ar uma apreensão sobre a expectativa de porvir uma gestão
escolar em base gerencial moderna.

7 Jornal O POVO. Caderno Cidade. Fortaleza, p.I2A, 18.05.1991
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A gestão democrática da escolapública devia ser con-
siderada uma nova estratégia a privilegiar o processo de im-
plantação da reforma educacional pretendida. A crença era o
fortalecimento do ensino médio, por via da descentralização
do processo escolar. Tal ação envolvia desde a gestão dos re-
cursos financeiros e de material diretamente pelas unidades
de ensino até a escolha do núcleo gestor da escola, por via do
voto direto da comunidade docente; discentes e funcionários
(NOGUEIRA,2013, P.141).

Após seu discurso, feza leitura pausada e explicativa,
aos presentes, que ora aplaudiam; ora gritavam, de uma ver-
são impressa do documento Escola Pública: a Revolução de
uma Geração, sinalizado como metas e rumos para o novo
modelo de educação anunciado.

Análise do documento "Escola Pública: a Revolução de
uma Geração"

O documento vinha assinado pelo governador Ciro Go-
mes e pela Secrátaria de Educação, professora Maria Luiza
Chaves". O texto se dividia em três partes, assim denominadas:

I - DA URG~NCIA DE UMA REVOLUÇÃO DA ESCOLA
PÚBLICA
II - DOS CAMINHOS DA REVOLUÇÃO
III - DAS AÇOES PRIORITÁRIAS

A primeira parte do texto, a exemplo do que havia sido
destacado no seu discurso de lançamento do referido docu-
mento em praça pública, inicia traçando algumas linhas acer-
ca da época em que a escola pública havia abrigado uma de-
terminada "elite intelectual". Na continuidade, puxava uma

8 Na época, professora da Faculdade de Educação da UFCfora convidada a compor
o quadro de secretários do governo Ciro Gomes. A frente da pasta da Educação
sua gestão se deu no interstício de 1991a 1994.
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reflexão sobre o descompasso entre a massificação do ensino
e a ausência de qualidade da escola, porque se encontrava
numa situação desoladora. Sem desdobrar em análise sobre
as causas de tal contradição, mas considerando suas raizes
históricas, a consciência de que a escola fora um dia abrigo
das elites despertava a crença de ser possível uma mudança
do referido quadro, desde que o poder público tomasse para
si tal responsabilidade, que nada mais seria do que o atendi-
mento às reivindicações sociais.

A política educacional devia ser focada no atendimen-
to a tais reivindicações, em que o governo garantisse a de-
volução da escola para o povo. Deviam os esforços públicos
não se desviar da direção da centralização de ações capazes
de garantir o direito a uma "boa escola". (P.3)

Na segunda parte, estavam listados seis tópicos a de-
marcar as fronteiras por onde percorreriam os esforços que
o governo cearense tencionava traçar um plano para resgatar
o suposto valor social perdido da escola pública, conforme
registrado no documento. O tópico um era a opção pelo en-
sino público. Reconhecia o governo que a grande maioria da
população em idade escolar no Ceará tinha, em nível imedia-
to, potencialmente a escola pública. O texto reforçava o com-
promisso do poder público em garantir as metas para dar ce-
leridade ao processo de ingresso e permanência de crianças
e jovens ao ambiente escolar. Ao mesmo tempo reconhecia
caberia prover os elementos fundamentais para a garantia do
que previa a Constituição federal, em regime de colaboração
entre os entes federados. Chamava a atenção sobre a neces-
sidade de colaboração dos sujeitos envolvidos ao processo
educacional, tanto da comunidade escolar no acompanha-
mento da ação pedagógica e didática da escola, quanto da so-
ciedade civil na fiscalização dos recursos públicos. No segun-
do tópico destacava a importância da escola pública "crescer

UM BALANÇO SÓCIO-HISTÓRICO 00 DOCUMENTO A "ESCOLA PÚBLICA: _
.: • . '. ' A REVOLUÇÃO DE UMA GERAÇÃO; NO CEARÁ ='j 167



com qualidade". Verificava ênfase na palavra "qualidade" bem
destacada no debate educacional.vO tópico apontava o ensi-
no fundamental distante da universalização. Era urgente que
os esforços públicos pretendidos fossem capaz de empreen-
der a expansão da rede de ensino de lºgrau, sob o signo da
"qualídade" e da "racíonalídade" da oferta, de vagas. Por meio
de tal ação, demonstrava ser possível a .correção da evasão, de
reprovação e de repetência, A suposta' reordenação do siste-
ma educacional passaria pela recuperação 'do papel da escola
pública, a começar pela capacitação dos. professores. O mais
importante era garantir o fluxo no sistema escolar. Aos apro-
vados na Ia série, matriculado na ia; da4a para a Sa. Aos egres-
sos do Iº grau, matriculados no 22 grau. Éis onde residiria o
problema educacional que afetava o andamento do fluxo de
ensino no Brasil. No terceiro tópico, prevalecia o esboço do
que devia ser o novo modelo de gestão da escola pública. Es-
tava sinalizada a descentralização por meio da gestão colegia-
da da escola. Devia tudo partir da escola. Do município para
a região e daí para o estado. Assim devia funcionar o novo
modelo de gestão do sistema educacional. Reconhecia o go-
verno, a oferta dos serviços educacionais, nas últimas déca-
das, ter gerado uma "hipertrofia das estruturas burocráticas e
técnicas" do estado. Tal fato contribuiria para alimentar uma
rede composta por organismos centrais, transformados, ao
longo dos anos, em poder decisório, anulando a capacidade
da escola na tomada de decisões, neutralizando a autonomia

9 Cf. SILVA,Tomas Tadeu da. O neoliberalismo, qualidade total e educação. Pe-
trópolis, RI: Vozes, 1995.A palavra "Qualidade Total", tomada por empréstimo
do modelo de gerenciamento japonês, aliada às matrizes da globalização e do
neoliberalismo, na nova ordem econômica, começava a ganhar força dentro do
discurso e debate educacional. Porém, a crítica que o autor fazia era não reduzir
o termo a um mero apararo da administração. Era importante a criticidade do
indivíduo dentro de tal processo. Inadmissível, segundo ele, pensar a "qualidade
da escola" sem professor formal e politicamente adequado para o exercício pro-
fissional, sem uma adequada remuneração.
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administrativa e financeira de seus diretores e professores.
Devido ao contexto histórico anterior, caracterizado político
e ideologicamente como regime de exclusão, a sociedade era
impedida de acompanhar democraticamente os instrumen-
tos de controle da gestão da escola. A conquista da autono-
mia política e pedagógica da nova gestão da escola devia ser
estimulada e credenciada pelo novo governo, legitimamente
eleito pelo sufrágio universal. Para tanto, caberiam aos gover-
nos estaduais e à sociedade organizada se portarem atentos
no acompanhamento do processo educacional democrático,
mediante a avaliação sistemática de tudo o que fosse desen-
volvido no âmbito das unidades de ensino. No quarto tópico,
vinha a convicção de devolver a dignidade ao trabalho do-
cente. A não observância a tal fator seria um impedimento
ao caminho da "revolução" no ensino. Nenhuma revolução
na educação devia ser anunciada sem a devida atenção a va-
lorização do trabalho dos profissionais do ensino. Anunciava
a necessidade de uma agenda clara de capa citação docente,
bem como a recuperação do poder salarial dos professores.
Previa, ainda, a necessidade do concurso público, para aque-
les profissionais com a devida formação para o magistério,
a suprir as lacunas existentes no sistema educacional. No
quinto tópico, enfatizava a construção da cidadania pela ga-
rantia do direito de matrícula da criança em idade escolar. A
prioridade à infância estava reservada na agenda educacional
do governo. A ênfase devia ser as classes de alfabetização e as
séries iniciais do ensino fundamental. No entanto, se o foco
era tal nível de ensino, as demais modalidades não seriam ne-
gligenciadas pelo governo, pois estava assegurada a promessa
da destinação de verbas para a manutenção do sistema de
ensino como todo. No sexto, o convite em somar esforços na
ação educativa. Pedia o documento para a tarefa do governo
não ser fragmentada com a ausência das demais instituições

. . .
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de ensino do estado. Acreditava o.governo ser possível uma
articulação com os demais setores, para somar forças. Para
isso, era significativa a participação 'das instituições públicas
de ensino superior, colaborando, principalmente na forma-
ção dos professores. (p.S)

No preâmbulo da terceira partedo referido documen-
to, intitulado DAS AÇÓES PRIORITÁRtAS,estavam anuncia-
dos os três desafios fundamentais assumidos pelo governo
na pretendida tarefa "revolucionária" na educação.

No primeiro tópico desafio Bscola pública de boa qua-
lidade estavam elencadas 11etapas a serem vencidas pela re-
forma. Uma síntese de tais tópicos pode ser assim descritas:
Regularização do fluxo, articulando pré-escola e séries ini-
ciais; aumento da jornada escolar para cinco horas por turno;
expansão das vagas no 2º grau; ampliaçãoda oferta de Sª a 8ª
série; expansão da ElA; atendimento educacional; transfor-
mação das 22 escolas de 2º grau em centro de referência; re-
cuperação das escolas precárias; implantação das bibliotecas
nas escolas; garantia do livro didático; revisão da proposta
curricular de 1º e 2º grau.

Uma reflexão sobre os desafios a serem vencidos na
concretização daquela pretendida reforma, mesmo que a
pesquisa não contemple a avaliação dos resultados do que
fora anunciado pelo governo, uma década à frente, dá para se
deduzir a matiz "utópico" da aquarela opaca que retratava a
realidade das escolas públicas, nos primeiros anos da década
de 1990.

Na continuidade da análise do documento, o tópico
segundo da referida etapa, intitulado Valorização dos Pro-
fissionais de Ensino, apresentava seis pontos a serem venci-
dos no decorrer do processo. A começar pela criação de um
sistema permanente de capacitação, em articulação com as
universidades locais, dos profissionais do ensino; realização
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do censo de magistério; apoiar os municípios na capacitação
dos professores leigos; recuperação progressiva do poder sa-
larial docente; definição de concurso público para o magisté-
rio; reformulação do Estatuto do Magistério.

Pelo visto, a maioria destas etapas previstas foi sendo
executada ao longo da década de 1990, mas sob a égide da
participação do governo federal, Pós- LDBEN ( Lei 9.394/96)
e pós Lei do FUNDEF oLei 9.424/96), principalmente com re-
lação ao piso nacional e a capa citação do professores leigos,
com a participação da IES locais, por meio dos programas de
formação em Pedagogia, chamados "licenciaturas breves". No
entanto, desta lista duas ações merecem ser destacadas nesse
contexto. O concurso para o magistério, visando suprir as de-
mandas para o 1º e 2º grau, ocorrido em 1992 e a aprovação do
PI,II1 d Carreira do Magistério Oficial do Estado (Lei 12.066,
1 13.01.93).

No tópico sobre Gestão do Sistema de Ensino cabe des-
tacar as bases da descentralização dagestão escolar,nutridas
por orientações "modernas" de orientações democráticas. In-
cluía a transformação do processo gerencial da escola, por
meio de mecanismos políticos que garantissem autonomia
administrativa das escolas e instrumentos de avaliação do
processo escolar. Ficava assegurada a criação de Conselhos/
Colegiados para melhor administrar a participação docente,
discentes e comunidade na gestão e fiscalização das ativida-
des escolares.

No último tópico, Ações de Racionalização, o gover-
no anunciava a integração de informação entre os sistemas
estaduais e municipais de educação, para facilitar o planeja-
mento integrado da rede escolar. Com uso da tecnologia em
evidência, pretendia o governo criar uma base de dados com
as principais informações que garantissem a eficiência da
gestão pública noatendimento à demanda escolar. Reforça
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com isso a necessidade de eficiência da gestão das institui-
ções públicas, mas prevendo a revisão da política de convê-
nio existente com os setores da rede particular de ensino.

. Concluía o documento, ser aquele conjunto de ações
previsto possível de ser executado é para isso o governo
transformaria cada ação daquela em projeto específico a ser
executado no Plano Plurianual de Educação, que se encontra-
va em fase de elaboração. Um instrumento de metas e ações
viáveis para execução das medidas urgentes para a educação
pública (P.7). . .... .

Historicamente, em nível de debate e de programa de
governo, há um reconhecimentoacadêmico de o estado do
Ceará haver se antecipado ao seu tempo naquilo que anos
à frente a LDBEN vai tornar possível: a descentralização do

. 'I. .

sistema de ensino e a gestão colegiada da escola pública. En-
tretanto, mesmo que tal episódio consagre tal estado no topo
do ranking dentre os demais na recente história da educação
brasileira, tomados os indicadores educacionais da década
de 1990, ocasião em que se consagra o ciclo dos "governos
mudancistas" no Ceará, e o debate empreendido pelos profis-
sionais de ensino em torno da organização da classe - APE-
OC são suficientes para demonstrar um sentido muito mais
demagógico por parte do governo Ciro Gomes, em não con-
siderar as contradições da realidade educacional cearense no
momento do anúncio de um plano de medidas educacionais,
fato que merecia um debate muita amplo, sabendo-se que
legislação nacional de ensino Lei nº 5.692171, que será revoga-
da apenas em dezembro de 1996, com a publicação da nossa
segunda LBD ( Lei nº 9.394/96), era impedido para o avanço
democrático da gestão e organização da escola pública.

Por que o Ceará? Eis o ponto de partida da análise ela-
borada por Zibas (2008). O chamado "governo das mudanças",
que se legitimaria por mais de duas décadas, numa sequên-
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cia de alternância de poder entre Tasso [ereissati (1986-1990)
- Ciro Gomes (1991-1994)- Tasso [ereissati (1994-1998),nutria-
-se, ideologicamente, pela lógica do mercado presente nos
documentos expedidos pelo Banco Mundial, a orientar os
governos dos países emergentes, signatários da Conferência
de [orntien, mas também pelas diretrizes do MEC, conforme
os preceitos constitucionais. Pelo fato deste novo ciclo do
governo cearense ter sido eleito sob o lema da "mudança",
por ser representante do pensamento burguês expresso pelo
segmento dos empresários urbanos locais, conforme cons-
tata a autora, as incursões da política "mudancista", no de-
lineamento da chamada "nova administração pública", que
respingaria na organização da escola, associava-se à racionali-
dade econômica que orientava a administração das empresas
privadas, como um discurso de abrangência da nova ordem
internacional (ZIBAS,2008, p. 460).

Considerações finais

o desafio da democratização da escola pública era a su-
peração histórica da "dualidade pedagógica" do modelo do sis-
tema educacional brasileiro, que tivera sua origem no Impé-
rio, demarcado numa sociedade de acentuada desigualdade,
conforme apontara Fernando de Azevedo apud Saviani (2008).

O debate educacional arrastado por décadas encurrala-
va o governo dois grandes novos desafios: a universalização do
ensino fundamental e a ampliação da oferta e da organização
da estrutura curricular de formação científica, sócio-histórica
e tecnológica para o ensino médio (KUENZER, 2002, P.34).

A democratização do ensino médio, por exemplo, não
passaria apenas. pela ampliação do número de matrículas.
Exigiria do ponto de vista da infraestrutura física novos pré-
dios escolares, ambíentadose adequados, com bibliotecas,
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laboratórios e equipamentos. Do pdnt()de vista de recursos
humanos, professores capacitados e habilitados a ingressar
no serviço público por via de concursos, Conforme a forma-
ção adequada à área de ensino (KUENZER;2002, P.35).

O governo do Ceará, a exemplo de outros da federação,
que no contexto da década de 1990, estavam intimados em
criar mecanismos de mobílízaçãoeducacíonal, para atender
às necessidades básicas de aprendizagem da população, traça-
das pelo MEC, ao lançar aquele manifesto de reformulação da
escola pública não contaria com uma legislação regulamentar,
favorável à escola de 1º e 2º grau. O dispositivo legal que orienta-
va a organização do nosso sistema escolar brasileiro ainda era a
Lei nº 5.692171, aprovada sob os auspícios da reforma de ensino
da década de 1970,no afã do regime de exclusão política insti-
tuído pelo Ato lnstitucional nº 5 (baixado em 13 de dezembro
de 1968),nos "anos de chumbo" do regime militar (1964~1985)e,, .

ainda em conformidade com a Lei Federal nº 7.044/82 que alte-
rava os artigos 1º,4º, 5º, 6º, 8º, 12,16,22, 30 e 76 da Lei nº 5.692/71,
desobrigando a profissionalização do ensino de 2º grau.

Não obstante, por mais que ações prioritárias contidas
naquele documento da política educacional deixassem claro
o esforço do governo em definir o novo perfil da escola públi-
ca, mesmo que a Constituição Federal de 1988 trouxesse no
Capítulo III, Da educação e da Cultura e do Desporto, Seção I
- Da Educação, parágrafos 205 a 213,o amparo legal que possi-
bilitaria aquela nova pretensão de organização escolar, tendo
em vista a sociedade democrática, esbarraria na ausência de
uma legislação que regulamentasse tal norma constitucional,
no caso de leis voltadas para a organização do ensino e para
o financiamento dos recursos públicos destinados no texto
constitucional à educação.

A tramitação do PL do ensino nacional que se iniciaria
na Câmara dos Deputados em dezembro de 1988, logo após a
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promulgação da Constituição democrática de 1988, percorre-
ria por um longo percurso de quase uma década, entre idas e
vindas, cortes e substituições, debates e acirramentos ideoló-
gicos, numa demonstração dos interesses privados acima dos
interesses nacionais.

Até a proposta do Senador Darcy Ribeiro (1922-1997), a
contragosto dos setores organizados que vinham debatendo
o PL do deputado Jorge Hage, ser aprovada pelo Congresso
Nacional, em dezembro de 1996, o currículo da escola de 1º e
2º grau permaneceria inalterado.

A iniciativa de organização da escola no Ceará, que
necessitava de uma nova orientação curricular, ficaria esta-
cionada à espera de leis do ensino que regulamentassem as
normas constitucionais.

No que se referia à organização ensino, em nada podia
ser alterada. A questão A "grade currícular" do ensino de 1º e
2º grau ainda se orientava pela Lei iJ.º 5.692/71. Se aquele do-
cumento do governo cearense anunciava uma nova fase para
a escola pública no Ceará, paradoxalmente, faltava uma lei re-
gulamentar que garantisse uma nova matriz curricular e legi-
timasse o nono modelo de gestão colegiada de escola preten-
dida para atender o novo perfil de educação pública almejado.

Referências

ALARCÃo,Isabel. Contribuição da didática para a formação
de professores. In: PIMENTA,Selma G.Didática e formação de
professores: percurso e perspectivas no Brasil e em Portugal.
São Paulo: Cortez, 2008.

ANDRADE,Francisco Ari de. Bancário na via da cooperação:
a luta pela educação básica em Fortaleza. 1999. Dissertação
(Mestrado em Educação). Faculdade de Educação, Universi-
dade Federal do:Cearei; ~órtaleza, 1999.

UM B~lANÇOS6CIO-HIST6RICO DO DOCUMENTO A "ESCOLA PÚBLICA:
A REVOLUÇÃO DE UMA GERAÇÃO': NO CEARÁ -'=) 175



___ o mÓGENES, Elione M. N. DaS càd:eiras avulsas à "Edu-
cação Para Todos": caminhos do ensino secundário brasileiro.
Curitiba: CRV, 2013. '.

CARNEIRO, Moaci Alves. O nó do ensino médio. Petrópolis, RJ:
Vozes, 2012. . .

':' ;

CORAGGIO, José Luis. Desenvolvimento humano e educação:
o papel das ONG's Latino-americanos na educação para todos.
São Paulo: Cortez, 1996. .' . .

CEARÁ.'Escola pública: a revolução de uma geração. Fortale-
za: SEDUC, s.d.

CUNHA, Luis Antonio. Educação e desenvolvimento social no
Brasil. Rio de Janeiro: F. Alves, 1978; .

CHARLOT, Bernard. Da relação corri o saber às práticas educa-
tivas. São Paulo: Cortez, 2013.

.: .
___ o O professor na sociedadecontemporânea: um traba-
lhador da contradição. Revista dá F~EBA - Educação Con-
temporânea, Salvador, v. 17, n. 30, p 17-31,2008

___ o Educação e Globalização: uma tentativa de colocar
ordem no debate. Revista de Ciências da Educação, Lisboa,
Sisifo, n. 4, p.129-136, 2007.

___ o A pesquisa educacional entre conhecimentos, políticas
e práticas: especificidades e desafios de uma área de saber. Re-
vista Brasileira de Educação, V.H, n. 31, pp.7-18, 2006.

DURKHEIM, E. Educação e sociologia. Lisboa: Edições 70, 200l.

FRIGOTTO, G; CIAVATTA,M; RAMOS, M. (Orgs.). 2. ed. Ensino
Médio Integrado. Concepção e contradições. São Paulo: Cortez,
2010.

GOULART, O.M.T et al. (Orgs.). O desafio da universalização do
Ensino Médio. Brasília: INEP, 2006.

HILSDORF, Maria Lúcia Spedo. O aparecimento da escola
moderna. Uma história ilustrada. Belo Horizonte: Autêntica,
2006.

176 .e, FRANCISCO ARI OE ANORAOE· FLÁVIO MUNIZ CHAVES· JOÃO BATISTA DE ANDRADE FILHO



l<UENZER, A. Z. (Org.). Ensino Médio. Construindo uma pro-
posta para os que vivem do trabalho. 3. ed. São Paulo: Cortez,
2002.

___ o A formação de professores para o ensino médio: ve-
lhos problemas, novos desafios. Educ. Soe., Campinas, V. 32, n.
ns, p. 667-688, 2011. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/
es/vjznne/aoqvjznnõ.pdf. Acesso em> 17 dez. 2013.

MARCtLIO, Maria Luiza. História da escola em São Paulo e no
Brasil. São Paulo: Imprensa Oficial de SP; Inst. Fernand Brau-
dcl,2005.

DIÓGENES, E.M.N. Ensino médio no Brasil. Consensos e
dissensos. Um estudo de avaliação das políticas públicas no
campo da educação brasileira. Curitiba: Ed CRV, 2013.

NÓVOA, Antonio. (Org.). O passado e o presente dos profes-
ore .. In: Profissão professor. (Org.). Porto, Pt: Ed. Porto, 1999

__ o Os professores e a sua formação. Lisboa: D. Quixote,
1992.

RIVIERO, Cléia M.L. O cenário educacional: o professor e
sua prática docente diante das mudanças atuais. In: e
GALLO, Sílvio (Orgs). A formação de professores na sociedade
do conhecimento. Bauru,SP: Edusc, 2004.

ROMANELLI, Otaíza de Oliveira. História da educação no Bra-
sil. (1930-1973). 22. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 1999. .

SACRISTÁN, J. Gimeno. Consciência e acção sobre a prática
como libertação profissional dos professores. In: NÓVOA, An-
tonio (Org.) Profissão professor. Porto: Ed. Porto, 1999. p. 63-96.

SAVIANI, Dermeval.Hisrória das ideias pedagógicas no Brasil.
Campinas, SP: Autores associados, 2009.

SOUSA, Rosa Fátima de. História da organização do trabalho
escolar e do currículo no século XX. (Ensino primário e secun-
dário no Brasil). ·São Paulo: Cortez, 2008.

ÜM BALANÇO SÓCIO'HISTÓRICO 00 OOCUMENTO A "ESCOLA PÚBLICA: ~
.. A REVOLUÇÃO OE UMA GERAÇÃO'; NO CEARA <=::l 177



SUZIGON, W. Estado e industrialização rio Brasil. Revista de
Economia Política, São Paulo, v. 8, n.,4,out.ldez., 1988.

TARDIF,M.; LESSARD,C. O trabalho docente. Elementos para
uma teoria da decência como profissão détnterações humanas.
3. ed. Petrópolis, RJ:Vozes, 2007. ' ,

TOMASI, Lívia de et ai. (Orgs.). O B~nco Mundial e as políticas
educacionais. São Paulo: Cortez/Ação Educativa, 1996., '

ZIBAS, Dagmar M. Desdobramentos da associação "público-
-privado" na administração do ensino técnico no Ceará. Ca-
dernos de Pesquisa, v. 38, n. 134,p. 359~478,maío/ago., 2008 .

.: i

178 =:> FRANCISCO ARI DE ANORAOE' FLÁVIO MUNIZ CHAVES' JOÃO BATISTA DE ANORAOE FILHO



CONTEXTUALlZANDO A EDUCAÇÃO NO BRASIL: AS ENTRELINHAS DE
UMA HISTÓRIA DE NEGLIGÊNCIA

José Melinho de Lima Neto
Mônica Monteiro da Costa Vasconcelos

Francisco Valfrido Barbosa

Introdução

Educar para a emancipação em um país cuja história está
marcada pela desigualdade social certamente representa um
grande desafio. A educação brasileira, ao longo de sua história,
stcvc sempre como um subproduto cultural histórico da dorni-

n.t • o imposta de fora para dentro, do centro para a periferia.
A situação do analfabetismo, a crise da escola e a difi-

culd: de de aprendizagem da maioria dos alunos evidencia-
rarn que a educação nacional representa, e sempre represen-
tou, um problema social grave que impede a construção de
uma nação efetivamente democrática. Ferreira Iúníor e Bittar
(1999)destacam que a história da educação brasileira é mar-
cada por um grande rasgo presente no sincretismo entre ex-
clusão/elitismo e dependência cultural em relação aos países
centrais do sistema capitalista globalizado.

Se o Brasil recebia influências diretas de Portugal e da
Inglaterra até meados do século XIX, a partir do século XX,
essa dependência econômica, política e cultural vai se deslo-
car para os Estados Unidos da América (EUA),principalmente
forçfda pelo processo de industrialização e urbanização do
país. O modelo educacional adotado no Brasil, de certo modo,
também sempre esteve. preso a essas relações. O país historica-
mente assumiu rima posição mais fraca nas relações com essas
nações, as quais acabaram determinando, no decurso de nossa
história, o tipo de educação que nosso povo poderia receber.
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Para melhor compreensão, a históriada educação no
Brasil será dividida em oito períodostconsiderados impor-
tantes em termos políticos, sociais ou econômicos: até 1549;
de 1549 a 1759; de 1759 a 1808; de 1808a i9?d; de 1930 a 1964; de
1964 a 1988; de 1988 até o presente.

Contextualizando a educação brasileira •.

o primeiro período representou operíodo pré-colonial
eos primeiros anos do Brasil Colônia.jim momento em que
as tribos indígenas habitavam a terra desconhecida até en-
tão pelos europeus, cujo nome ainda não era Brasil. Cada
tribo tinha suas crenças e seus jovens. o modelo de educa-
ção presente nas tribos nativas se pautava na transmissão de
conhecimento de geração a geração, no qual os mais novos
aprendiam com os mais velhos. 0$ exemplos e as atividades
práticas ao ar livre eram fundamentais para o processo de
aprendizagem. Porém, essa concepção de 'educação foi arbi-
trariamente substituída pelo modelo de educação preten-
dido pelos colonizadores, que .impuseram aos nativos seus
princípios, dogrnas e novas formas de ensinar e de aprender,
condenando os modelos de outrora. É praticamente impossí-
vel demarcar o início desse período, mas o seu fim se iniciou,
certamente, com a chegada dos colonizadores e, principal-
mente, com a chegada dos padres da Companhia de Jesus em
1549, chamados "jesuítas" ou "soldados de Deus", uma vez que
educavam segundo os dogmas da igreja católica.

O segundo período foi marcado pela presença dos je-
suítas, que vai ser resultado da chegada dos portugueses ao
Brasil no ano de 1500, momento que marcou gradativamente

1 Essa divisão histórica é de responsabilidade de José Melinho de Lima Neto,
que considera momentos sócio-históricos e políticos do país para demarcar os
limites de cada período.
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r perda do estilo de vida, da cultura e da própria liberdade
dos povos que aqui viviam. O período de 1549 a 1759 vai se
caracterizar pela presença maciça do modelo de educação
religiosa e instrucionista dos padres jesuítas implantado no
Brasil Colônia. A missão dos jesuítas era catequizar os índios
segundo os princípios da igreja católica, soberana naquela
época, e, por outro lado, oferecer uma educação para os "fi-
lhos homens" da elite brasileira, que naquele período se con-
siderava elite portuguesa vivendo no Brasil. Os dois modelos,
cada um a seu modo, eram baseados no método de imitação
e reprodução, de caráter extremamente religioso e conserva-
dor. Como os negros não eram considerados seres humanos
pela igreja nem cidadãos pelo Estado, ficavam à margem de
qualquer direito, ainda mais do direito à educação. As mulhe-
res, quando pertencentes a uma família abastada, recebiam
xlucação em casa ou em conventos, que ajudavam a formar

as meninas da elite para serem boas esposas. Os jesuítas fun-
daram várias escolas para os filhos da elite e muitas missões
para os índios. Ao índio restavam duas opções: entregar-se às
missões jesuíticas para receber a formação cristã ou viver fu-
gindo para não ser escravizado pelos colonos para trabalhar
em suas fazendas.

Ferreira [únior e Bittar (1999) destacam que - mais
interessados em educar os filhos dos grandes proprietários
agrários brasileiros - os jesuítas foram abandonando pouco
a pouco sua função de educar os índios. Dessa forma, sua
ação pedagógica ficou limitada à formação de um pequeno
estrato social de-letrados, que, por meio do domínio do saber
erudito e técnico europeu de então, orientou as atividades
mais complexas e atuoucomo eixo difusor de conhecimen-
tos, crenças e valores, que vão ser muito interessantes para o
governo português, haja vista que a maioria da população vai
permanecer na ignorância plena. O plano educacional dos
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jesuítas, denominado Ratio Studiorium, ensinava gradativa-
mente Gramática, Humanidades e Retórica.

Como a Coroa Portuguesa havia concedido aos jesuítas
todo o poder sobre a educação da Colônia, com o tempo, os
padres passaram a arrecadar cada vez mais. verbas, construin-
do várias igrejas, escolas e conventos. O enriquecimento da
ordem passou a chamar a atenção dos poderosos e a desa-
gradar a Coroa Portuguesa, que queria-ter prioridade sobre
os bens dos padres, o que acabou acontecendo mais tarde. A
avaliação da atuação dos padres pelo primeiro-Ministro de
Portugal, no ano de 1759, foi um dos grandes motivos para
o futuro caótico da educação nacional. Por outro lado, há
aqueles que acreditam que a missão apenas colaborou para
exterminar a cultura indígena e para ampliar as diferenças
educacionais entre os filhos dos ricose os filhos dos pobres.
Azevedo (1976 apud VIEIRA;FREITA$i2003, P.36) destaca que,
ao deixarem a Colônia em 1759, àS jesuítas contavam com
"I...] 25 residências, 36 missões e17 colégios e seminários,
sem contar com os seminários menores e as escolas de ler
de escrever". Para o autor, a expulsão dos jesuítas do Brasil
representou um corte dramático na história da educação do
país, rompendo com tod~ a estrutura de ensino instalada no
Brasil Colonial.

A descoberta do ouro no Brasil no século XVII marcou
definitivamente a mudança da relação de Portugal com a Co-
lônia, uma vez que a Coroa se dá conta das riquezas que po-
dem ser exploradas e controladas contando com todo o apoio
da Inglaterra, considerada país amigo na nação lusitana, po-
dendo usufruir de vários benefícios. Essa situação acabou
influenciando o terceiro período da história da educação no
Brasil, que foi do ano de 1759 a 1808, quando a produção aurí-
fera começou a cair, fazendo com que a Coroa desconfiasse de
que alguém estava ficando com os recursos. Esse período teve
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início com as medidas adotadas pelo Marquês de Pombal,
Primeiro-Ministro do Rei Dom José de Portugal que, dentre
urras ações metropolitanas em seus 27 anos de poder, resol-

veu expulsar os jesuítas e confiscar todos os seus bens para a
Coroa, reforçando, pela primeira vez na história da Colônia, o
poder público estatal como agente responsável pela definição
de rumos na área educacional, ainda que de modo muito limi-
tado. Pombal queria uma educação com menos influência da
r ligião, entretanto ainda contou com o apoio da igreja para
montar seu plano de ensino (VIElRA;FREITAS,2003).

Nessa esteira, a educação no Brasil de então acabou
ficando praticamente sob responsabilidade das famílias aris-
to ráticas, o que significa dizer, portanto, que apenas os fi-
1110, d: llt tinham acesso à educação. Não obstante, o Es-
Lido (0111 'ç U a acompanhar as questões ligadas à educação,
.lIlId.1 que de modo precário e insuficiente, e aos poucos foi
tomando as primeiras medidas voltadas para essa área, tais
como: instituir as aulas régias", indicar professores régiosê,
promulgar a lei que institui a Real Mesa Censória-, extinguir
as línguas nativas e obrigar os índios e negros a falarem ape-
nas o idioma português e aumentar a cobrança de impostos
na Colônia, decretando o Alvará da Lei que regula a cobrança
de impostos> que, pela primeira vez, deveriam ser destinados
à educação.

2 Aulas de determínadasdísciplínas isoladas, como: Gramática Latina, Retórica,
Língua Grega, Filosofia Racionaletc.
1 Segundo Férrer (1997apud VIEI.RA;FREIrAs, 2003), os primeiros professores
régios foram nomeados na primeira fase da reforma pombalina, com registros
dados de 1760.Entretanto, o número de professores era totalmente insuficiente
para demanda e haviamulta dificuldade para a formação. Alguns aristocráticos
reclamavam da queda do número de docentes após a expulsão dos jesuítas.
4 Encarregada de cuidar dos assuntos relacionados com a educação. A partir de
1972,vai passar a inspecionar as "Escolas Menores".
5 O subsídio literário imposto, destinado à educação, acabou sendo extinto em
1835,sob acusações de-fraudes, desvíos e corrupções.
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o final desse período foi marcado por grandes transfor-
mações em todo o cenário europeu, resultantes da expansão
dos idéias da Revolução Francesa e do império de Napoleão
Bonaparte. A Revolução Americana também fez com que os
países colonizadores prestassem mais atenção às suas colô-
nias. Portugal, por exemplo, passou a reprimir com maior
vigor qualquer possibilidade de revoltá .ou d~ revolução po-
pular por liberação. Diante da iminentepossibilidade de in-
vasão das tropas francesas, o Rei de Portugal decidiu fugir às
pressas para uma de suas colônias, optando pelo Brasil por
motivos estratégicos de segurança ..

O quarto período dahistória.educacionalbrasileira foi
de 1808 a 1889, o qual foi caracterizado por muitos aconteci-
mentos importantes no cenário nacional, tais como: chegada
da Família Real ao Brasil (1808), Independência do Brasil e
transição para condições de império (1822), Primeira Consti-
tuição do Brasil (1824),Regências (i831~1840),Guerra do Para-
guai (1864-1870),Abolição dos Escravos (1888)e movimentos
políticos em prol da Proclamação da República,

Desse modo, a história do Brasil. Colônia começou a
mudar quando o Rei Dom João VI, juntamente com toda sua
família e os membros mais poderosos da Corte, desembarcou
em 1808 no Rio de Janeiro, capital do pais naquele período. O
número de escravos era enorme, contrapondo-se com a situ-
ação dos índios, cuja população havia sido quase completa-
mente dizimada no período inicial da colonização, restando
poucas tribos na Amazônia e no interior do país. A posição
de autoritarismo da Corte foi notada logo em sua chegada,
quando muitos habitantes da cidade foram forçados a ceder
suas casas para os novos moradores, sem receberem nenhu-
ma indenização do Estado. Os pobres foram sendo cada vez
mais empurrados para os cortiços e morros.
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Para facilitar a vida da Família Real e a adaptação de
rod s os membros da Corte, a Coroa resolveu fundar cursos
11, área de defesa e saúde, dando prioridade às cidades do Rio
ti Janeiro e Salvador, na Bahia. Foram criadas, então, a Aca-
d mia Real de Marinha (1808), a Academia Real Militar (1810),

l Iguns cursos de cirurgia e anatomia e, mais tarde, o curso
d Medicina. O Rio de Janeiro também recebeu outras obras
públicas, por exemplo: Imprensa Régia (1808), Biblioteca Pú-
hll a (1810), Jardim Botânico (1810) e Museu Nacional (1818).

A partir dessa época, começaram a circular também os pri-
meiros jornais e revistas nacionais. Entretanto, nada foi feito
para a educação das massas. Cidades como São Paulo, Olinda,
S,lIv. dor Vila Rica? também passaram a contar com os es-
p,I\() 1)\'lhll s voltados para a elite, mas a grande maioria
d.1 pupul: ç: o brasileira, formada por brancos pobres, escra-
vo ( índtos, ficou totalmente excluída desses serviços. Nem
111 .smo a elevação do Brasil a Reino Unido de Portugal, em .
l 15,serviu para mudar a condição de exploração da Colônia,
principalmente porque Portugal nunca teve muito interesse
em uma população educada. O Brasil não era o país dos brasi-
leiros, e sim o país dos portugueses exploradores, dos índios
dizimados e dos africanos escravizados.

A Proclamação da Independência do Brasil não trouxe
os avanços necessários para a.educação. A primeira Constitui-
ção brasileira, em 1824, apesar de contar com um artigo refe-
rente à educação, também deixou muito a desejar em termos
de políticas educacionais. A Constituição determinava que a
instituição primaria deveria ser gratuita para todos os cida-
dãos, porém não considerava negro e pobre como cidadão.
Para outro lado, em IS de outubro de 1827, o governo lançou

6 Hoje Ouro Preto, em Minas :Çerais, cidade marcada pelo período de exploração
do ouro no Brasil durante o século XVIII.

. . .
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a primeira lei voltada para os rumos da educação nacional,
considerada a primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (LDB), o que foi o único instrumento legal desse
caráter por mais de um século (VIEIRA;FREITAS,2003).

A referida lei determinava que todas as cidades, vilas e
lugarejos mais populosos tivessem escolas primárias, fixando
até mesmo as normas para as metodologias de ensino e for:
mação de professores. Por outro lado, para os autores acima,
essa lei ficou mais no campo da promessa de boas intenções,
não sendo capaz de organizar a educação popular do país, fra-
cassando em suas metas por motivos econômicos, técnicos e
políticos. Cabe destacar ainda, nesse período, o Ato Adicional
de 1834,que descentralizou o sistema educacional brasileiro,
passando para cada província a responsabilidade de educar
seus cidadãos. Para muitos, aí se agravou a crise da educa-
ção nacional, pois a distribuição de escolas e recursos entre
as províncias já era bastante desigual, °que acentuou ainda
mais as disparidades regionais, privilegiando mais uma vez a
elite e os grandes centros do país. . .

O período marcado pelas Regências e pelo comando de
Dom Pedro 11 caracterizou-se comoum momento de gran-
des discussões em torno do desafio do Estado em ampliar a
oferta educacional, no entanto a maioria dessas discussões,
quando muito, transformou-se apenas em algumas reformas
evasivas que não mudaram nada (VIEIRA;FREITAS,2003). Por
outro lado, as escolas particulares; em sua grande maioria, de
cunho religioso, tinham grande aceitação junto à elite oligár-
quica, escolhendo-se para educar seus filhos e resistindo à
possibilidade de uma educação pública e gratuita, o que, para
os membros desse estrato, significaria a perda da qualidade,
diferentemente do que ocorria em alguns países europeus. A
Inglaterra, por exemplo, terminou o século XIX com apenas
10% da população analfabeta, pior, sem considerar o grande
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número de escravos e de grande parte dos índios que não
ti nha acesso à educação formal:

[...] uma população livre de 8.830.000: nessa altura
o Império, sobre cerca de 1.200.000 indivíduos em
condições de recebe-Ia, apenas recebiam instrução,
avaliando-se acima da estimativa, 120 mil, ou seja, a
décima parte da população em idade escolar, ou ainda
um indivíduo por 80 habitantes. (ALMEIDA,1989apud
VIEIRA;FREITAS,2003, p. 66).

Enquanto a questão social era fato na Europa, forçan-
do o Estado a oferecer educação pública de caráter laico para
as massas, a questão social no Brasil ainda estava submersa,
começando a despertar apenas no próximo período, sendo
tratada por muito tempo como caso de política.

O quinto período iniciou-se com a Proclamação da Re-
pública, em 1889, e se estendeu até o ano de 1930. O traço
da exclusão e elitismo na história da educação brasileira não
foi alterado nem mesmo com a Proclamação da República.
Para Fernandes (1966 apud FERRElRAJÚNIOR; BITTAR,1999,
p. 173), nesse período, <tA exigência da instrução primária
obrigatória, universal e. gratuita ficou no papel e os proble-
mas da educação popular não foram resolvidos (nem mesmo
enfrentados) através das 'escolas primárias". O período foi
bastante contraditório, dado que, apesar de a questão educa-
cional começar ~ fazer 'parte das discussões políticas, numa
tentativa de tornar possível uma estatal para todos, o que se
observou foi a manutenção de vários privilégios, acentuando
os problemas seculares da educação nacional. A libertação
dos escravos contribuiu ainda mais para a exposição dessa
chaga, uma vez que os negros ficaram totalmente excluídos
do processo educacional,

. A Constituição de1891 não trouxe grandes avanços para
a educação,' contribuindo, porém, para a consolidação da
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política de descentralização do ensino iniciada no Império.
Vieira e Freitas (2003) destacam que o número de analfabetos
era de 85% em 1890, dados que vão cair para 75% em 1900, mas
que vão se manter inalterados até 1920. Os dados apresen-
tados por Anísio Teixeira (apud FERREIRAJÚNIOR; BITTAR,
1999, p. 173), um dos maiores expoentes da luta pela escola
nova brasileira no final da década de 1920 e início de 1930,
também expõem o fracasso republicano na área educacional:

Tínhamos, em 1900, 9.750.0QO habitantes de mais
de 15 anos, dos quais 3-380.00ó:eram alfabetizados
e 6.370.000 analfabetos. Em)·950, 14.900.000 eram
alfabetizados e 15.350.000 analfabetos. Diminuímos a
percentagem de analfabetos de 65% para 51%,em 50
anos, mas, em números absolutos, passamos a ter bem
mais do dobro de analfabetos.

. '..,' ,

Esse período também foi caracterizado pela explora-
ção da questão social no Brasil, marcado por muitas revoltas
populares, greves e reivindicações. NQ cenário educacional,
na segunda década do século XX, surgiu o movimento dos
Pioneiros da Educação, que defendia a criação de uma escola
nova, mais democrática e acessívelpara as massas. Lutava-se
por metodologia de ensino menos.tradicional, que primas-
se pela aprendizagem a partir deexperiências vividas pelo
aluno, em que a aprendizagem deveria ocorrer assentada na
prática e na experiência, ou seja,~o aprender fazendo (FER-
REIRAJÚNIOR; BITTAR,1999).

Desse modo, o princípio pedagógico supracitado mar-
cou o início da educação para as massas no Brasil, espalhan-
do-se também para outros países docontínente america-
no, uma vez que tinha como idealizador o americano [ohn
Dewey. Apesar das várias contribuições trazidas para a área
educacional, o movimento não deixou de receber críticas,
principalmente porque muitos de seus ideias se baseavam

188 JOS~ MELlNHO DE LIMA NETO' MÔNICA MONTEIRO DA COSTA VASCONCELOS'=, FRANCISCO VALFRIDO BARBOSA



IlO princípios de uma educação democrática idealizada por
11111 educador americano, que, para muitos, reforçava o indivi-
dualismo e a preocupação com os ideais liberais.

Ao analisar a concepção de educação democrática de
Dewey, segundo o qual as desigualdades sociais não são iden-
tificadas como diferenças geradas históricas e socialmente
pelo próprio sistema social estabelecido, mas como justas,
oriundas das diferenças naturais entre os homens, Freitag
(1986, p. 20) destaca que o modelo societário subjacente ao
pensamento de Dewey é o da igualdade das chances, e não o
da igualdade entre os homens, por isso esse modelo também
n50 é questionado, criticado ou modificado:

Reina nele a ordem regulamentada pela competição:
conflitos são democraticamente solucionados [...].Uma
vez implantado esse sistema societário, todos os me-
canismos funcionarão para a conservação do mesmo.

Nessa perspectiva; esse pensamento acabou influen-
i,ndo profundamente a concepção educacional do Brasil e

da grande maioriados países do continente americano, mar-
cando os rumos educacionais do próximo período a ser apre-
sentado. Buarque (2003; p: 55)destaca que, entre o período de, , .

1889 e 1930, o Brasil ainda não pensava como uma nação, ape-
sar da Independênc~a, da República e da Abolição da Escravi-
dão, mas apenas como um país em que grandes latifundiários
e comerciantes davamcontinuidade ao sistema colonial de
exportação e importação: "Não havia um projeto de nação
voltado para os interesses internos". Esse projeto começou a
surgir a partir da década de 30 do século XX,próximo período
marcante da história do Brasil.

O sexto período fbi marcado pela era Vargas e pelo curto
e primeiro períodochamado de redemocratização do Brasil,
indo de 1930 e 19<54:Época de grandes contradições na rea-
lidade brasileira; ria qual os direitos sociais despertam pela
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primeira vez no contexto nacional como meio utilizado pelo
governo para diminuir as pressões populares por melhores
condições de vida e justiça social. Um momento de grande
instabilidade e disputas políticas que foi marcado por 15 anos
de governo de Getúlio Vargas, indo de um período mais de-
mocrático ao ápice do autoritarismo.

No início da década de 1930, o governo criou o Minis-
tério da Educação e da Saúde (1930), mais tarde, a Universi-
dade de São Paulo (1934) e a Universidade dei Rio de Janeiro
(1935), primeiras universidades do país. Outorgou-se.também
a Constituição de 1934, que, segundo Vieira e Freitas (2003),
tinha inspiração liberal e trouxe inovações importantes até
então nunca contempladas nas constituições anteriores, tais
como: da ordem econômica e social; da família, educação e
cultura; e da segurança nacional. ...

No que se refere à educação, a Constituição determi-
nava ser necessária a elaboração de um Plano Nacional de
Educação que fosse capaz de coordenar todos os níveis de
ensino. Além disso, pela primeira vez no país, estabeleceu
quotas fixas para a Federação, Estados-e Municípios em rela-
ção às suas responsabilidades de financiamento, fixando as
competências cabíveis a cada um d~ssessegmentos. O ensino
religioso tornou-se facultativo e foi Implantada a gratuidade
e obrigatoriedade do ensino primárió(FREITAG, 1986).

No primeiro período da gestão de Vargas, as reformas
educacionais foram coordenadas. ~pelo ministro Francisco
Campos, que deu prioridade, pelá' primeira vez na história,
à "l...] definição de uma estrutura orgânica para o Ensino Su-
perior secundário e comercial em todo o território nacional"
(ROMANELLI,2002 apud VIEIRA;FRE1TAS,2003, p. 92). Esse
era o ponto em comum entre as ídeias'dogoverno e as ideias
dos educadores do Movimento dos Pioneiros da Educação.
Esses últimos expressaram suas propostas para a educação
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11.\ lonal no documento lançado em 1932, denominado "O
M. nifesto dos Pioneiros da Educação Nova". Como alguns de
, us principais expoentes, esse movimento tinha os educado-
res Fernando de Azevedo, Lourenço Filho e Anísio Teixeira";
suas ideias foram decisivas para a definição dos artigos sobre

ducação na Constituição de 1934.O Manifesto era contrário
ao modelo de ensino conservador, de origem católica, defen-
d ndo a oferta de um ensino laico, público e gratuito para
ambos os sexos, sob progressiva obrigatoriedade do ensino
até os 18anos, assim como a gratuidade em todos os níveis.

Por outro lado, a Constituição de 1937,de caráter mais·
au toritário, inspirou-se nas constituições dos regimes fascis-
I. S uropeus, levando o país para suas primeiras experiências
10m, ditadura (VIEIRA;FREITAS,2003). A Constituição teve
11 podt'l' de outorgar poderes restritos ao presidente e cessar
ti II t It s civis em. caso deameaças ao comando elo presidente;
nlérn disso, dissolveu o parlamento; confirmando ou não o
mandato de governadores eleitos; aposentou ou demitiu fun-
cionários civis E1 militares; e garantiu o comando do país por
meio de decretas-lei. Para as autoras acima, a Constituição de
1937 representou um grande retrocesso na área educacional,
revogando a vinculação de recursos para a educação e refor-
çando a dualidade entre a escola de ricos e pobres, apesar de
manter alguns princípios da Carta anterior.

Nesse período, surgiu a escola voltada para a.formação
de mão de obra, destinada às classes menos privilegiadas. Se-
gundo o Ministro da Educação daquela época, Gustavo Capa-
nema, a juventude brasileira deveria formar um "I...] exército
do trabalho para.o bem da nação" (FREITAG,1986,p.51).O ensi-
no profissionalizante ganhou força e se espalhou rapidamen-

7 Valelembrar que os ideais de educação do Manifesto receberam grande influência
do pensamento do americano [ohn Dewey, sendo que muitos desses educadores
haviam passado alguns.anos 'nos Estados Unidos antes de criar o Manifesto.
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te em todas as regiões do país, atendendo às necessidades de
uma nação que começava a investir em sua industrialização.
Tratava-se de uma escola tecnicista, instrucionista e reprodu-
tara deideias e desigualdades. Por outro lado, existiu também
uma estola pública, em menor número, para os filhos da clas-
se média, escola propedêutica, voltada para a continuidade
acadêmica, que estimulava a formação das novas mentes que
iriam comandar o país. As escolas privadas passaram a assumir
cada vez mais espaço junto às classes mais privilegiadas, que
pretendiam ver seus filhos dando continuidade à vida acadê-
mica em escolas de qualidade. A maioria das famílias pobres
preferia colocar os filhos nas escolas técnicas, porque viam
nessa oportunidade a possibilidade de um emprego' mais rá-
pido. Como diz Freitag (1986,p. 53),"[...] as escolas técnicas vão
ser a escola para os filhos dos outros, ou melhor, a única via
de ascensão permitida ao operário".:

Dessa forma, a política educacional do Estado Novo
contribuiu para a manutenção e para {ampliação das desi-
gualdades sociais do país. Como denuncia Buarque (2003),
uma análise da história do Brasil dgixou~laro que o país car-
regou decisões equivocadas a serviço das elites distantes do
povo, gerações após gerações.

Em 1939, surgiram os primeiros cursos de Pedagogia,
que tinham a responsabilidade deformar os primeiros pro-
fessores de nível superior do país. Ampliaram-se também as
escolas normais ou cursos de magistério, cursos técnicos vol-
tados para a formação básica do professor, Com o crescimen-
to do número de escolas e com o acesso das classes populares
à educação, aumentou a procura par professores para formar
o povo. A partir do crescimento da oferta e da demanda edu-
cacional, o país passou pornovomomento nessa área, no
qual os negros e a maioria das mulheres começaram a ter
acesso à educação escolar.
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Após a queda do Estado Novo, em 1945, a Constituição
dtl p do do de redemocratização, outorgada em 1946,voltou a
I sI lpular a vinculação de recursos para a educação e retomou
alguns outros pontos da Constituição de 1943 que haviam
si 10 cortados na Constituição de 1937, principalmente no
'lu se refere à educação, abrindo caminho para a discussão

J11 relação à necessidade de criação de uma Lei de Diretri-
z s Bases da Educação Nacional, o que se tornou realidade
.\!) nas alguns anos mais tarde, na forma de Lei n. 4.024/61.
C ntraditoriamente, essa lei eliminou o princípio de gratui-
dad do ensino oficial e favoreceu os proprietários do ensino
prlv: do no país, mantendo e acentuando o dualismo entre
.1 I' 01. para os filhos da elite e a escola para os filhos dos
ptlbll' . O país passou por um período de aprofundamento
d.1 IIdlt, I ri, llzação capitalista, marcado pelo populismo-
d,' ( uvolvimcntista, que, por discrepância, abriu as portas
p.I/.( o capital estrarigeiro e aprofundou o endividamento da
111. quina pública.·' _

O endividamento -do país e a insatisfação de grande
parte da classe média e;dos ruralistas cresceram no início da
década de 1960 e deram forças para os militares deflagrarem o
segundo período ditatorial do Brasil, que foi do ano de 1964 a
1985,cassando mais uma vez os direitos políticos e civis e, por
outro lado, lançando novamente outras conquistas na área
social no intuito de-reprimir as vozes do povo. Essa fase repre-
sentou o sétimo período cronológico da educação brasileira,
momento conturbado e com medidas educacionais de caráter
repressivo. Entretanto; assim como na ditadura de Vargas, os
serviços sociais foram expandidos mais vezes, enquanto os
direitos civis e políticos foram duramente violados.

Mais um período de grandes controvérsias na área edu-
cacional, quando as escolas públicas chegaram definitivamen-
te para grande parte dos brasileiros. Entretanto, tratava-se de
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dois tipos de escolas, uma para os filhos da classe média e
outra para os filhos da classe baixa. As políticas educacionais
continuaram com seu caráter de verticalização, sempre de
cima para baixo. Os militares expulsaram vários intelectuais
e educadores do país que se opunham às suas idéias, dentre
eles o educador Paulo Freire, que havia iniciado um projeto
inovador de alfabetização de adultos na década de 1960, pro-
jeto esse que visava alfabetizar toda a população analfabeta
do país, contando com o apoio de vários segmentos da so-
ciedade civil e baseando-se no princípio de que a educação
deveria estar a serviço da emancipação do sujeito, e não de
sua submissão, portanto deveria ter caráter problematizador
e político. O projeto começou a ganhar projeção nacional,
alfabetizando um grande número de adultos analfabetos, o
qual foi bruscamente interrompido e seus defensores e edu-
cadores ferrenhamente perseguidos e proibidos de ensinar.

Os militares lançaram a Constituiçãode 1967, revogando
mais uma vez a vinculação da verba destínada à manutenção
do ensino no país. Por outro lado, impulsionaram a criação de
escolas e fixaram algumas leis que auxiliariam na manuten-
ção de seus interesses políticos, tais como; os incentivos para
o fortalecimento do sistema de ensino privado, que ampliou
sua área de atuação para a oferta do ensino médio de caráter
propedêutico; os cursos supletivos; e os cursos superiores. Ao
mesmo tempo, a Constituição amplíoua obrigatoriedade do
ensino de quatro para oito anos, devendo ser gratuito e ofere-
cido na rede oficial de ensino.

O oitavo e último período foi de,1985 até o presente, o
qual foi marcado pela promulgação dá Constituição de 1988,
da LDB de 1996 e do Plano Naciortal de Educação em 2001;
pela criação do Fundo de Manutenção de; Desenvolvimento
do Ensino Fundamental (Fundefjern 1996; pelas políticas de
avaliação dos diferentes níveis deensinoje pela criação de
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políticas sociais vinculadas à educação, iniciadas no governo
Fernando Henrique (1994-2002) e ampliadas no governo Lula
(2003-2008). Esse período foi marcado também pelos pactos
internacionais, que passaram a exigir do Brasil políticas edu-
cacionais mais efetivas para sua população. Além disso, os
investidores internacionais acabaram pressionando, nesse
sentido, uma vez que a baixa média de escolaridade da popu-
lação passou a ser vista como um fator negativo para investi-
mento do capital estrangeiro. Nesse contexto, cabe destacar
também que o Brasil assinou a Declaração de Dakar (2000) e
as oito metas do Milênio da Organização das Nações Unidas
(ONU, 2000), comprometendo-se em oferecer uma educação
de qualidade para todos até o ano de 2015.

Apesar do grande número de medidas, os dez primeiros
anos do período democrático foram marcados pela indefini-
ção e pela falta de clareza-não apresentando grandes avanços
em termos de políticas educacionais. Ao fazer uma avaliação
dos primeiros cinco anos da educação no período democrá-
tico, Cunha (1991,apudVIEIRA; FREIrAS, 2003) destaca que a
administração educacional do período de 1985 a 1990 foi mar-
cada por um clientelismo, tutela e assistencialismo pouco di-
ferente do período militar, preocupada em trocar benefícios
sociais pelo apoio popular.

Enfim, a história do Brasil confirma que a falta de po-
líticas educacionaisapropriadas para a escolarização de sua
população pobre contribuiu para que a baixa renda familiar
fosse um dos fatores que levaram muitas meninas e meninos
a abandonarem a escola muito cedo. A relação entre desigual-
dade social e desigualdade educacional sempre caminhou de
mãos dadas no contexto dos países latino-americanos. O que
se observa é que o direito a uma educação pública de quali-
dade e democrática tem sido atingido em sua raiz, cada vez
mais com maior força.pelos princípios e práticas neoliberais
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e mercadológicas, os quais encurtam cada vez mais os inves-
timentos destinados à educação e a outras políticas sociais.
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A LDB NO INTERIOR DA ESCOLA ESPAÇO VIDA

Francisca Karla Botão Aranha
Francisco Joel Magalhães da Costa

Introdução

A pesquisa qualitativa foi a nossa base para o estudo,
tendo como metodologia usada o estudo de ÓlSO. Este, de
acordo com Yin (2005) contribui para compreender o fenô-
meno de acordo com uma atividade relacionada, e quanto a
questão da atividade qualitativa, Godoy (1995)diz que:

A pesquisa qualitativa possui o ambiente natural
como fonte direta de dados e o pesquisador como
instrumento fundamental; possui caráter descritivo: os
significados que as pessoas dão às coisas e a sua vida
como preocupação do investigador; enfoque indutivo.
(GODOY, 1995a, p.62).

A pesquisa qualitativa considera que há uma relação
entre o mundo e o sujeito que não pode ser traduzida em nú-
meros. Trata-se, portanto, de uma pesquisa de cunho etnográ-
fico. Esta se constitui pela observação.de fatos e fenômenos
exatamente como ocorrem na realidade; Alguns autores, en-
tre eles está Clifford Geertz (1978),pensama etnografia como
algo mais que uma "reconstituição tão fiel quanto possível"
da vida dos grupos estudados e problernatízarn o entendi-
mento do que seja a " prática da etnografia".
. A etnografia permite, segundo DaMatta (1987,P.144),ar-

rancar o pesquisador de sua poltrona fixa, para adentrar nas
incertezas do campo de pesquisa.usso éde extremo valor,
principalmente, quando seu objeto de pesquisa são histórias
de vidas das prostitutas, como poderia enxergá-Ias sem real-
mente participar de seu cotidiano?A resposta é que para tirar
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conclusões de nossas dúvidas ou curiosidades, é necessário
conhecer o que chamamos de "território do outro", os costu-
mes, crenças e valores por eles seguidos.

É de suprema importância para qualquer pesquisa a .
questão do olhar, ouvir e escrever. Todos esses elementos não
são utilizados de formas separadas, mas sim complementares.

AEscola Espaço Vida construiu uma história de conquis-
tas, da Educação Infantil ao Ensino Fundamental 11,com avan-
ços pedagógicos fortemente baseados no conhecimento teó-
rico e na reflexão da prática pedagógica. Foram os pioneiros
na proposta socíoconstrutívista em Fortaleza, uma proposta
pedagógica com: um novo sentido de ensino e aprendizagem.

Descrevendo a Escola Espaço Vida

AEscola EspaçoVida possui um ambiente muito areja-
do, bastante colorido e limpo, com estrutura favorável às ati-
vidades livres, propostas pelos professores, visando o desen-
volvimento da criànça.Nesse sentido a escola vai de acordo
com a premissa maiorda LDB,quando estabelece na Seção 11,
referente à Educação Infantil, no Art. 29, que diz:

Aeducação infantil, primeira etapa da educação básica,
temcórno finalidade o desenvolvimento integral da
criança até seis anos de idade, em seus aspectos físico,
psicológico, intelectual e social, complementando a
ação da família e da comunidade. (CARNEIRO, 1998,
P·95)· .'

No atendimento à proposição, anteriormente citada,
vê-se logo naentrada da escola um mural com muitas fotos
de eventos, até então, acontecidos nas salas de aula, dese-
nhos, produções infantis muito bem elaboradas, resultado da
suscitação à criatividade das crianças. Segundo os. Indicado-
res de Qualidade na Educação Infantil (2009, p.so), os espaços
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devem também proporcionar o registro e a divulgação das
produções infantis, pois desenhos, fotos e materiais escritos
formam um acervo precioso na instituição.

Os mobiliários, tais como: pias, bebedouros, mesas, ca-
deiras, estantes, espelhos, são feitos de acordo com a altura
da criança, inclusive aquelas com alguma deficiência, propor-
cionando o desenvolvimento da autonomia infantil. Segun-
do os Indicadores da Qualidade na Educação Infantil (2009,
P.50), é de extrema importância que os adultos reflitam sobre
a altura da visão das crianças, sobre sua capacidade de alcan-
çar e usar os diversos materiais, arrumando os espaços de
forma a incentivar a autonomia infantil.

É importante que as janelas fiquem numa altura que
permita às crianças a visão do espaço externo, que os mobi-
liários e equipamentos sejam acessíveis para crianças com
deficiências e a disponibilidade nas salas de espelhos seguros
e na altura da criança para que possa brincar e observar a
própria imagem diariamente.

Há um fato bastante interessante: enquanto estávamos
assistindo a uma aula de Português: uma criança corri Síndro-
me de Down estava quietinha em seulugar, mas a professora
foi até sua cadeira e logo interagiu a crian ça com o restante
da turma. Nesse contexto, a LDB em seu-artigo 58 diz que:

Entende-se por educação especial; para os efeitos desta
Lei, a modalidade de educação escolar, oferecida prefe-
rencialmente na rede regular de ensino, para educandos
portadores de necessidades especiais. (CARNEIRO,1998,
P·137).

O" ;

. Então, temos em mente, a importância não somente do
conhecimento acerca da teoria no que diz respeito a Educação
Especial, mas também sendo indispensável esta ligação com a
prática em sala de aula, assim como; airidispensabilidade do
apoio especializado às peculiaridades desses educandos.
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Prosseguimos com a observação da estrutura e didática
escolar pertencentes a esta escola. Esta possui uma salinha
de jogos de encaixe, brinquedos de vários tipos de acordo
com a faixa etária de cada criança; possui também materiais
pedagógicos para várias utilidades e atividades, como: dese-
nhar, pintar, modelar, construir. Segundo os Indicadores da
Qualidade na Educação Infantil (2009, p. 50) é importante
que, na instituição,' ao longo de todo o ano e em quantida-
de suficientes, sejam disponibilizados materiais para que a
criança possa pintar desenhar, escrever e experimentar. Essas
atividades são todas baseadas no interesse da criança, uma
atividade espontânea ....

Pudemos perceber a importância da atividade espon-
t. 11 a no processo de •.construção do conhecimento. Essa
I pontaneidade parte do interior do indivíduo e do seu in-
H I' ssc, ação que se-forma dentro de um processo criativo
( ntínuo levando a outras ações criadoras.

Podemos observar algumas atividades que promovem
a execução dasatividades espontâneas. A professora, junta-
mente com sua auxiliar, pediu que as crianças escolhessem
as brincadeiras que mais lhe interessavam, através dos cha-
mados "cantinhos", tais como: leitura, jogos, dentre outros.
Uma criança, dentre várias, nos chamou a atenção, foi que
a mesma estava brincando de falar ao telefone com outra
pessoa. Diante do assunto ouvido, pudemos perceber que ela
reproduzia uma: conversa, como se tivesse escutado em casa,
através dos seus pais. Então, vimos sua desenvoltura ao fingir
comunicar-se com alguém da família.

Nessa faixa de idade, que diz respeito ao Infantil 1, 2 e
3 é fundamental a estimulação do desenvolvimento da crian-
ça, nessa faixa etária, que é caracterizada pela inteligência
psicomotora, ou seja, pelo desenvolvimento do movimento e
dos sentidos. Com o aparecimento da linguagem na criança,
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surge a capacidade de simbolizar para apreender o mundo.
Através do jogo do faz de conta e das brincadeiras, a criança
aprende.

A partir dos três anos surge o processo da consciência
de si e a formação da personalidade. Uma das coisas que mais
nos chamaram a atenção no Infantil 2 foram as várias bone-
cas de pano presentes nas brincadeiras infantis, proporcio-
nando assim o resgate de brinquedos antigos. Havia muitos
materiais que possibilitavam Odesenvolvimento das ativida-
des.· Segundo os Indicadores da Qualidade' na Educação In-
fantil (2009, p.52), é de extrema importância que a instituição
possibilite condições de trabalho e que sejam compatíveis
com as múltiplas tarefas envolvidas no cuidado e na educa-
ção das crianças. •

Ainda faltavam algumas salas para serem observadas,
então prosseguimos nossa rotina, nos direcionando à turma
de Educação Infantil 4 e 5. Um período de intensa conceitua-
ção para a criança. Fase das descobertas dos fenômenos, das
linguagens simbólicas, das aventuras, da construção das re-
gras, da conceituação do número, da construção da leitura e
da escrita, das representações através dosdesenhos.As crian-
ças de 4 e 5 anos amam as artes, OSCOIltqSde fadas e jogos
lúdicos. É ainda um período do faz de cóntadeliciosamente
simbólico. Nessa idade brotam a socialização, as interações
partilhadas e o autoconceito. '

No Infantil 3, 4 e 5, as crianças P9ssuem uma sala, fre-
quentada diariamente, chamada "camarimdos artistas", onde
as crianças vestem roupas relacionadas com as historinhas,
onde as crianças contam ou recontamas historinhas, respei-
tando as ideias, conquistas e produções das crianças. Segun-
do os Indicadores da Qualidade na 'Educação Infantil (2009,
P.39) é de suma importância que as-professoras leiam livros
diariamente, de diferentes gêneros, para as crianças. É tam-
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h \m importante a contação de histórias, diariamente. Isso
iluda tanto no enriquecimento do vocabulário, quanto no
( nhecimento do uso da linguagem.

Presenciamos emuril dia, nesta atividade de contação
de história, a críatividade das professoras na hora de desen-
volver esta didática. Pór exemplo, a docente começava um
assunto de interesse das-crianças, previamente selecionado,
pois antes da historinha começar, é realizada uma roda de
onversas com oseducandos para coletar tais assuntos que
rão abordados na: contação da história. Após este momen-

to, a professora começa a historinha e os alunos continuam
, maneira deles, fazendo a imaginação e a criatividade reina-
I' m nesta hora.

O período em questão é de intensa conceituação para a
( I ,111 l, fase das descobertas dos fenômenos, das linguagens

uibóllcas, das aventuras, da construção das regras, da con-
(t' tu ação do número, da construção da leitura e da escrita,
ti, s representações através dos desenhos.

As criançasde 4 e 5 anos amam as artes, os contos de
fadas e jogos lúdi~os. Esta faixa etária é um período do faz de
conta, deliciosamentesimbólico. Nessa idade brotam a socia-
lização, as interações partilhadas, o autoconceito. Neste item
referente ao autoconhecimento, recordamos outra atividade
proposta pela professora. Esta pedia que a criança deitasse
em cima de uma folha de papel-madeira, na qual a professora
contornava a criança, desenhando-a no chão. Após esta ação,
a professora pedia aos outros alunos que dissessem quais as
partes constituíam a criança. Achamos muito divertido esse
momento.

Chegamos em um assunto, bastante interessante, re-
ferente a questão da alimentação dos alunos desta institui-
ção. Todos os alunos, tanto de Educação Infantil, quanto de
Ensino Fundamental possuem um cardápio o mais natural
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possível, tendo o dia da fruta, do biscoito de leite, mas não
recheados, nem refrigerantes. O único dia em que o refrige-
rante e salgados são aceitos é em dias de aniversários, mesmo
assim, tendo a opção pelo suco natural. Segundo os Indica-
dores de Qualidade na Educação Infantil (2Q09, P.46) é essen-
cial, para um bom desenvolvimento, a instituição dispor de
um cardápio nutricional e rico, que atenda às necessidades
das crianças. :

Acompanhamos a rotina de um dia destas crianças. Pri-
meiro, elas fazem uma fila para beber água, depois lavam as
mãos para posteriormente fazerem suas refeições. Realmente
foi constatado que há uma preocupação na maneira correta
da alimentação, respeitando os limites de cada Criança. A es-
cola possui uma nutricionista que trata deste assunto.

Outro fator importante, é que todas as professoras são
formadas em Pedagogia e alguns auxiliares estão em proces-
so de formação. Nesse viés, a LDB no art. 61, que trata dos
profissionais da educação diz que:

A formação de profissionais da educação, de modo a
atender aos objetivos dos diferentes níveise modali-
dades de ensino e as características de cada fase do
desenvolvimento do educando; terá como fundamen-
tos: I. A associação entre teoríase práticas, inclusive
mediante a capacitação em serviço; Il. Aproveitamento
da formação e experiências anteriores em instituições
de ensino e outras atividades. (CARNEIRO,1998,p. 144).

O que não se pode deixar de lembrar, é a suma impor-
tância da qualificação profissional e da formação continuada
da profissão, para então acontecer-um ensino-aprendizado
de qualidade.

A Escola Espaço Vida dispõe de alguns projetos, exem-
plos: no Infantil V a questão do movimento negro: o pro-
jeto dinossauro, pois nessa idadeque vêm as curiosidades,
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os medos são mais aguçados. Todos esses projetos surgem
a partir do interesse da criança. Segundo os Indicadores da
Qualidade na Educação Infantil (2009, P.40) é necessário que
todas as instituições disponibilizern matérias e oportuni-
dades variadas (histórias orais, brinquedos, fotografias) que
contemplem meninos e-meninas, brancos, negras, indígenas

pessoas com deficiência.
A escola tambémpossui uma preocupação com o pro-

cesso avaliativode seus alunos. A LDB (nº 93.941 96) diz em
u artigo 24, íncisoVique o processo avaliativo deve ser con-

tínuo, cumulativo. Essa lei preserva os aspectos qualitativos
. obre os quantitativos; possibilitando o acompanhamento ao
I ngo do período sobré as eventuais provas finais. Na escola
I:t I. o Vida, a avaliação corresponde ao acompanhamento
unu ínuo da aprendizagem do aluno ao decorrer do período,
1111 'J" as progressõesdos educandos diante das atividades
propostas, pois estas também compõem o processo avalia ti-
vo, que posslbilítaoexercício da construção do conhecimen-
to de forma ativa ••

Um dos lugares bastante requisitados da escola é a bi-
blioteca. Na Escola Espaço Vida, a biblioteca faz parte do co-
tidiano pedagógico dos alunos, um lugar bem especial como
espaço estirnulador de conhecimentos e aprendizagens. Nes-
se dia; vimos queos alunos, algumas vezes, escolhem livros
espontaneamente, baseados nos assuntos que mais lhe inte-
ressam, depois trocam livros com os colegas, enfim ampliam
seus vocabulários.

Considerações finais

Para finalizarmos, retratamos que a Escola Espaço Vida
fundamenta a sua proposta pedagógica em teorias Interacío-
nistas e' sócio-históricas, confrontando-as e encontrando-as
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com outras teorias. Uma prática interdisciplinar e transdis-
ciplinar que permite a transversalidade, e vai além de pres-
supostos psicológicos, filosóficos, antropológicos, sócio-his-
tóricos ou didáticos. Constatamos também, que a escola em
questão caminha de acordo com os parâmetros dos Indicado-
res de Qualidade na Educação Infantil e com as determina-
ções da Lei de Diretrizes e Bases da Educação - Lei 9.394/96.

Através das observações realizadas, pudemos perceber
que há um comprometimento da escola em assegurar, tanto
em termos estruturais, como também a didática aplicada em
sala de aula, ambos se tornam elementos básicos para uma
educação com qualidade, na qual o educando não é um mero
espectador do conhecimento, mas sim, o construtor do seu
próprio conhecimento. É enriquecedor, para nós, pedagogos,
podermos verificar que o que está escrito na teoria seja refle-
tido e posto em prática na sala de aula.

Pudemos verificar que há uma preocupação na forma-
ção profissional dos docentes, mas sobretudo materiais ne-
cessários que os mesmos podem utilizar com fins de uma
educação de qualidade. Há uma preocupação da instituição
no bem-estar, não somente psicológico, mas também físico
de seus educandos, valorizando as-diferenças e limitações
de cada aluno. É essencial o acompanhamento individual do
aluno, para verificar tais necessidades,procurando assim, a
melhor forma de desenvolvimento integral do estudante.

A interação entre todos os membros da escola, tais
como: família, professores, gestores escolares, demais profis-
sionais é o que contribui para que a proposta de educação'. ,

não fique somente no papel, e sim no dia adia destes educan-
dos, contribuindo, assim, para urna aprendizagem significati-
va e que jamais será esquecida ao longo das vidas acadêmicas.

" .
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"A PROFESSORA SERÁ DA NOSSA EQUIPE? COMO ASSIM?!":
RELATO DE EXPERIÊNCIA DE UMA NOVA ESTRATÉGIA DE ENSINO

Dijane Maria Rocha Víctor

Introdução

Aprática do ensino após as novas tecnologias, tem sido
um desafio dos professores, principalmente de ensino supe-
rior que lidam com jovens e adultos e os mesmos mostram-
-se dependentes de algumas ferramentas tecnológicas, como:
o [acebook e o whatsapp, chegando a ser um problema pelo
uso exagerado e até incontrolável. Contudo, o problema aqui
não está relacionado ao surgimento do computador, das redes
sociais e tampouco da internet, mas sim, ao comportamento
que estes equipamentos e ferramentas, provindas destes, fo-
ram capazes de promover nessa geração dita pós-tecnológíca,

É bem verdade que as práticas pedagógicas têm as te c-
nologias como aliadas na aplicabilidade de estratégias de en-
sino, e também, que nós professores fazemos uso delas, para
nossa salvação, como afirma Kenski (2001, p.iog):

As tecnologias digitais permitem aos professores tra-
balhar na fronteira do conhecimento que ·pretende
ensinar. Mais ainda, possibilitamque eles e seus alunos
possam ir além e inovar, g~rar informações novas não
apenas no conteúdo mas também na forma como são
viabilizadas nos espaços das redes. Para isso, além do
domínio competente para promover ensino de qua-
lidade, é preciso ter um razoável conhecimento das
possibilidades e do usüdo computador, das redes e
demais suportes mediáticos em variadas e diferenciadas
atividades de aprendizagem.

Mas não é por isso que fechemosnossos olhos em re-
lação à dispersão dos alunos e a facilidade de acesso dessas

:':.'
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ferramentas que se põem como mecanismo dessa dispersão.
Com isso, torna-se difícil conduzir uma turma e mais ainda
mantê-Ia até o final da aula, pois ao mesmo tempo em que o
aluno está presente, ele. está também conectado com o am-
biente fora da sala de aula e com mais mil possibilidades de
trocar um ambiente a outro, promovendo ligeiramente a eva-
são e o esvaziamento no espaço da sala de aula. Isso, sim,
representa um problema que se arrasta desde que o telefone
móvel chegou no ambiente escolar. Para além disso, as te c-
nologias são aliadas para a mediação entre professor-aluno

Neste ínterim, vários debates já foram acirrados e até
leis foram impostascom o objetivo de proibir o uso do celu-
lar em sala de aula. Nos congressos, aonde essa temática vai à
discussão, os professores se dividem: de um lado, os que con-
ordam e do outro.iosque acham verdadeiro absurdo. E não
hegam a nenhuma conclusão, porque o cerne da questão

não é a permissibilidade e nem a proibição do aparelho, mas
sim, a adaptabilidade às práticas pedagógicas ao esse novo
contexto e a conscientização de ter de criar novas estratégias
de ensino. E, pensando assim, a cada semestre invento e rein-
vento novas estratégias para atrair os alunos e mantê-los em
sala de aula até que o objetivo destas tenha se concluído, ape-
sar de-saber que chegar e ficar presente é um dever do aluno.

Nesse discurso, apresento aqui a experiência de uma
nova estratégia de ensino, desenvolvida com turma da dis-
ciplina de Tecnologia da Confecção' do Curso de Graduação
Design-Moda da Universidade Federal do Ceará, no segundo
semestre de 2015. A mesma promoveu reações e indagações
do tipo: '~professora será da nossa equipe?Como assim?"

A metodologia foi trabalho de equipe, tendo o semi-
nário como estratégia e ensino e a participação da professo-

1 Adisciplina Tecnologia da Confecção é ministrada por mim, desde 1999e essa
turma representou a trigésima quinta.
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ra, no caso, eu, em todas as equipes, na condição de pessoa
responsável por apresentar uma parte do conteúdo - como
dizem os alunos.

A Educação Superior/LDB e as práticas pedagógicas

oArtigo Primeiro da LDBdeixa claro o objetivo da edu-
cação, quando define que

a educação abrange os processos formativos que se
desenvolvem na vida familiar, na convivência humana,
no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos
movimentos sociais e organizações da sociedade civil
e nas manifestações culturais.

Sendo do professor a responsabilidade de promover as
práticas pedagógicas e as estratégias de ensino para o exercí-
cio da educação formal, que acontece somente em ambiente
escolar.

Essa educação formal tem início na educação básica,
que se constitui na educação infantil, no ensino fundamen-
tal e no ensino médio e, tem sua continuidade na educação
superior, sendo a mesma direito de todos e dever dos Estados
e Municípios da nação. Contudo, a LDB, é incisiva com as
finalidades de cada nível e fases da educação e, é categórica
nas determinações pautadas em cada Artigo que a constitui.
Destas, apresento apenas o Artigo que rege as finalidades da
educação superior, devido aos objetivos desse artigo:

Art. 43°, A educação superior tempor finalidade:
I - estimular a criação culturale o desenvolvimento do
espírito científico e do pensamento reflexivo;
11- formar diploma dos nas diferentes áreas de conhe-
cimento, aptos para a inserção em setores profissionais
e para a participação no desenvolvimento da sociedade
brasileira, e colaborar nasuaformação contínua;
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lU - incentivar o trabalho de pesquisa e investigação
científica, visando o
desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da cria-
çãoe' difusão da cultura, e, desse modo, desenvolver
o entendimento do homem e do meio em que vive;
IV - ;promove(a divulgação de conhecimentos cultu-
rais, científicos e técnicos que constituem patrimônio
da humanidade e comunicar o saber através do ensino,
de publicações ou de outras formas de comunicação;. . \ .

V - suscitar.o desejo permanente de aperfeiçoamento
cultural é profissional e possibilitar a correspondente
concretízação, integrando os conhecimentos que vão
sendo adquiridos numa estrutura intelectual sistema-
tizadora do 'conhecimento de cada geração;
VI - estimular o conhecimento dos problemas do
mundo presente, em particular os nacionais e regio-
nais, prestar serviços espedalizados à comunidade e

. estabelecer com esta uma relação de reciprocidade;
VII -promover a extensão, aberta à participação da po-
pulação.visando à difusão das conquistas e benefícios
resultantes.da criação cultural e da pesquisa científica
e tecnológíca geradas na instituição.

A condução dessa educação exige dos professores,
vocação, formação específica e muita criatividade para dar
contado seu papel. Acrescentando Chalita (2001, p. 174), que
este profissional "tenha entusiasmo, paixão; que vibre com
as conquistas de cada um dos seus alunos". Mas que tam-
bém tenha bom senso, tanto que o permita proporcionar o
desenvolvimento e a autonomia de seus educandos. O mes-
mo autor, defende quea educação tem as suas soluções no
afeto. Esse contexto permite-nos pensar imediatamente na
educação básica, em função da faixa de idade que a mesma
atende. Nó entanto, esse afeto de que fala Chalita, se faz ne~.
cessário em qualquer nível de educação, informal ou formal,
visto que o ser humano é carente de afeto e de atenção, in-
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dependentemente de qualquer idade. No entanto, é próprio
do aluno a necessidade de ser percebido, por isso a importân-
cia de práticas pedagógicas que proporcionem espaços para
a participação de todos. Fato que nos instiga, na condição
de professor, a criar constantemente novas práticas e, a fazer
uso de novas estratégias, com atividades interativas e de re-
sultados alcançáveis.

Em dezessete anos de sala de aula, tenho observado que
quando as práticas pedagógicas não envolvem integralmente
os alunos, estes, ficam com "o corpo na cadeira e a cabeça ao
vento", é como se não estivessem em sala de aula. Acho que na
nossa incapacidade - se é que assim posso dizer, promovemos
esse comportamento com o uso de práticas pedagógicas inde-
vidas ou inadequadas ao tema ou ao dia. Apontando então,
que carece do professor o conhecimento, a didática e a sensi-
bilidade para fazer o planejamento de uma aulaestimulante,
sob todos os aspectos, principalmente, para alunos de univer-
sidade, porque nestes existe uma dificuldade de concentração
frente à conexão com o mundo virtual, que é constante.

Atualmente considero que na escolha e, também na
aplicação das práticas pedagógicas, está o desafio da educa-
ção de agora. Exigindo do professor a capacidade de ensinar,
de estimular nos alunos o interesse de aprender e o conheci-
mento nas práticas pedagógicas para trabalhar os conteúdos
e também as avaliações. Para além-disso, uma excelente e
emotiva didática.

Das práticas pedagógicas usadas no ensino superior,
como: estudo dirigido, trabalho de grupo, dinâmica de grupo,
entre outras, destaca-se a do seminário. Neste, um grupo de es-
tudantes debatem sobre determinado tema, e o professor se co-
loca na condição de orientador e também de responsável pela
síntese do debate. Como afirmam Balcells e Martin (1985,p. 90):
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o papel ;do professor no seminário consiste em coor-
denar asdíversas atividades; orientar e guiar os alunos
em todas as fases; fazer a síntese. No entanto, no se-
minário,o professor é um diretor do trabalho, não é o
seu executante. Quando se estabelece o diálogo, o seu
papel é odevigiar e orientar a sua evolução, intervindo
apenas paraformular com maior exatidão os problemas
descobertos pelos alunos ou para encaminhar a discus-
são para-outros campos. É uma tarefa essencialmente
orientadora.

. ',.:

Nessa práticayoprofessor consegue envolver todos os
alunos e fazer a avaliação de cada um individualmente, haja
vista que ela permite a apresentação em separado, e por vez,
no tempo de apresentação que democraticamente foi estabe-
lecido entre os membros do grupo.

É pertinente esclarecer que os seminários, geralmente,
têm boa aceitação..na medida em que a divisão de tarefas fica
previamente definida ~ equilibrada entre as partes. No entan-
to, e apesar de cOil.cOr~arcom Balcells e Martin, na condição
de professora, passei por uma experiência de seminário bem
diferente a qualapresento no item seguinte. Confesso não
saber .se de fato posso chamar de seminário essa experiência
vivida, ou se a partir de então carece receber outro nome,
considerando que o princípio deste é ter o professor como
orientador e neste quesito a nossa experiência contrariou a
regra. Mas seja como for, ela foi positiva, embora, a princípio
tenha causado estranheza aos olhos dos alunos.

Seminário com o professor na condição de pessoa ativa: relato
da experiência

Convidar os alunos para organizar seminários é uma
prática pedagógica comum na disciplina de Tecnologia da
Confecção, no entanto, convidá-los para organizarem seminá-
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rios contando com a minha participação como pessoa ativa
em todas as equipes, causou um susto muito grande. Tanto
que um deles imediatamente indagou: A professora será da
nossa equipe? como assim?!". A partir de então outros ques-
tionamentos surgiram e fomos esclarecidos gradativamente.

Após esse momento, expliquei como seriam as apresen-
tações e prosseguimos com as atividades de encaminhamen-
tos. Expus as temáticas de estudo, organizamos as equipes,
sorteamos os temas e as datas das apresentações, seguindo as
orientações de Masetto (2001, p. 144):

[...] seja explicitado como pode ser entendida a media-
ção pedagógica em um ambiente de aprendizagem. Por
mediação pedagógica entendemos a atitude, o compor-
tamento, do professor que se coloca como facilitador,
incentivador ou motivador da aprendizagem, que se
apresenta com a disposição de ser uma ponte entre o
aprendiz e sua aprendizagem não uma ponte estática,
mas uma ponte 'rolante', que atívamentecolabora para
que o aprendiz chegue aos seus objetivos.

A turma tinha 30 alunos e foi dividida em 6 equipes.
Cada equipe ficou com 5 alunos e eu, com responsabilida-
des igual aos demais. Organizamos as apresentações e, em
duas semanas, as equipes se apresentaram, três equipes por
dia de aula-, Na hora das apresentações, fui, na condição de
membro de equipe, me juntar aos alunos e ficar na frente da
turma, como de práxis.

Cada equipe se superou e fezasua apresentação de
modo singular e brilhante. Na primeira apresentação já per-
cebi que eles levaram a sério a minha participação e conduzi-
ram o seminário como se a professora pão estivesse em sala
de aula. Era uma experiência, nova para eles e para mim tam-
bém, mas fizemos tudo tal corno combinamos. Ao final da

2 As aulas aconteciam às terças-feiras no horário de 14 às 18 horas.
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aula abrimos um debate sobre as temáticas apresentadas e,
finalizei, desta feita, nacondiçãode professora.

Na semana seguinte, mais três equipes se apresentaram
e repetimos o mesmo procedimento e fizemos uma avaliação
sobre a experiência vivida. Na oportunidade, entreguei a eles
uma folha de papel: com algumas perguntas, destas, as duas
primeiras foram relacionadas diretamente à receptividade da
nova prática pedagógica:

". .

1) Qualfoia'sua reação ao saber que a professora seria
membrode sua equipe?

a) Ficousurpreso ( )
bl.Agiu naturalmente ( )
c) Ficou.desconfiado ( )

Porquê?
2) Como você se sentiu com a participação da profes-

sorana apresentação do seu seminário?
a) Muito confortável ( )
b) Corifortável ( )
c) Incomodado ( )

Porquê?

As respostas foram surpreendentes e satisfatórias à nova
prática pedagógica. Sobre a primeira: a) 22 alunos ficaram sur-
presos - a justificativa mais comum foi a de que nunca viram
coisa parecida na universidade; b) 6 agiram naturalmente - a
justificativa foi de que eu sou assim mesmo e que tinham uma
relação tranquila comigo; c) 2 ficaram desconfiados - a justifi-
cativa foi que a professora sempre escuta, observa e dá a nota.
Sobre a segunda: 12 se sentiram muito confortável - a justifi-
cativa mais comum foi de que comigo do lado tinham certeza
de que os colegas podiam perguntar qualquer coisa; b) 18 se
sentiram confortável- a justificativa mais comum foi a de que
não se sentiram intimidados e c) nenhum ficou incomodado.

As notas foram dadas seguindo critério da média da
nota individual e da nota coletiva. Ao final das apresentações,
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cada aluno teve a sua nota e todos apresentaram excelente
desempenho. Para além disso, os alunos passaram todo o se-
mestre mais próximos uns dos outros e as demais atividades
tiveram desenvolvimento com resultados acima do esperado.

Mesmo tendo percebido o quão eles ficaram à vontade
na hora das apresentações dos seminários, percebi também que
a autoridade pedagógica continuava e de mim eles esperavam
a síntese dos debates. Fatos que comprovam o papel do educa-
dor e o discernimento que o aluno tem de quem é o responsá-
vel na mediação pedagógica, embora tenhamos ficado juntos.
A experiência veio confirmar as palavras de Gadotti (2001, P.9):

[...] o educador é um mediador do conhecimento, diante
do aluno que é o sujeito da sua própria formação. Ele
precisa construir conhecimento a partir do que faz e,
para isso, também precisa ser curioso, buscar sentido
para o que faz e apontar novos sentidos para o que
fazer dos seus alunos.

Também não foi intenção, de com essaexpenencia,
avaliara autoridade pedagógica. Mas sim sentir, mais do que
avaliar, como os alunos aderiam a essa experiência e também
como iriam se sair frente ao desafio.

Considerações finais

Mesmo concordando com os alunos, que esta foi uma
experiência inovadora e também muito diferente, admito
que foi benéfica ao aprendizado, as relações e aos resulta-
dos, no final do semestre. E na expectativa de que eles iriam
ter um comportamento de "escora" ou que iriam me passar
a "parte" mais difícil - na percepção deles; ao contrário, agi-
ram naturalmente e, em algumas equipes, até percebi que na
divisão de tarefas não foi levado em conta que a professora
deveria ficar com a "parte mais difícil", .
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A experiência foi excelente e mostrou o quanto os
alunos são receptíveis a novas práticas. Aliás, o quanto eles
necessitam de novas pratica pedagógicas. Pois a dinâmica
das aulas foi maravilhosa e a turma apresentou um contenta-
mento tão contagiante que em 17anos de sala de aula, ainda
não tinha visto com.tamanha intensidade.

Aprendi, comeles, que quanto mais próximo o profes-
sor estiver do aluno.janto mais fácil será a relação ensino e
aprendizagem.

Esclareço que esta experiência me proporcionou ou-
tras respostasImportantes e que as mesmas serão fontes de
outros trabalhos científicos.
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DOCÊNCIA, FORM~ÇÃO DE CULTURA E REPRODUÇÃO

Robson Carlos Loureiro
Luciana de Lima

Introdução

Desde osprimórdios da civilização, a capacidade de
utilização do raciocínio, a comunicação e a construção de
subjetividades na busca de compreensão e interação com
uma realidade percebida com outros sujeitos, bem como o
desenvolvimento de artefatos tecnológicos são marcas da hu-
manidade em relação aos outros animais.

O homem e: a mulher têm a possibilidade, mais ou
menos I rbitrária, de decidir sobre o próximo movimento,
ti itabclcccr caminhos diferentes para um mesmo tipo de
estimulo, de compreender o mundo segundo uma cadeia de
percepções objetivas e subjetivas e de atuar fora de uma ló-
gica esperada, seja atendendo a uma coletividade ou a sua
individualidade.

Se estas peculiaridades da nossa espécie, diversificada
na sua essência, envolvendo decisão e escolha, por um lado,
garante a possibilidade de exercitar um poder restrito de
decisão sobre nosso próprio querer, sobre nossas ações e de-
cisões de acordo com aquilo que "pensamos pensar" por nós
mesmos ou "sentir por sentir" por nós mesmos, por outro
lado, estabelece profundas inconsistências em relação a in-
fluência 'de uma governamentalidade dominante em relação
ao exercício do saber e poder sobre os vivos, de suas influên-
cias por ações das práticas de biopoder que desejam definir o
certo ou errado, o sucesso e o insucesso, a verdade e a menti-
ra, o aceitável ~ o não aceitável, o que é moral e ético daquilo
que consideram imoral e antiético. Trata-se do exercício de
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biopoder sobre as coletividades e sujeitos. A ação dessa força
"invisível", especificamente sobre a formação de docentes,
compreendidos como agentes de preparação dos cidadãos
para a sociedade, para a ciência e para o próprio indivíduo é
evidente e cruel.

A questão do biopoder, em Foucault (2003) sugere, en-
tre outras estratégias, o controle dos corpos. Do controle dos
corpos, a prática de disciplinamento se volta para as cole-
tividades. Aqui, trata-se do poder sobre a vida (as políticas
da vida biológica, entre elas as políticas da sexualidade, do
comportamento, dos pensamentos e do sentir), trata-se da
estatização da forma correta da vida, do homem como ser
vivente que precisa de agentes para ser implementada na
prática da vida. A diversidade, a racionalidade e as subjetivi-
dades que anteriormente nos distinguiam de outros animais,
passam a ser politicamente tratadas como uma ameaça ao
ser e à civilização esperada pela governamentalidade. Uma
ameaça ao funcionamento equilibrado da coletividade go-
vernamentalizada. Na leitura da dominação, disciplinar, con-
trolar e domesticar são imprescindíveis para a consolidação
da erradicação de nossas tendências subversivas. A lógica da
dominação vai se preservar através de padrões inquebráveis
e de uniformização.

As instituições escolares e universitárias são um dos
mecanismos tradicionais de consolidação destes sistemas.
Daí a necessidade de haver um responsável cuja função é en-
sinar aquilo que é significativo e definir o que interessa a ser
conhecido ou não pelo jovem cidadão. Até mesmo de cuidar
para que aqueles que se conformam maisfacilmente possam
seguir para a sua "função social determinada".

Por isso, a importância do docente.corno instrumento
de formação de disciplinaridade e de instalação de controles
e autocontroles nessa perspectiva dobiopoder instalado na
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sociedade, forma e forja um profissional com pouca ou ne-
nhuma força de transformação. Esta força assegura a inser-
ção controlada nos corpos e é levada a imbricar-se no aparato
produtivo, ajustando os fenômenos da população de novos
cidadãos em formação-aos processos econômicos.

O disciplinamento e controle que alguns sujeitos, e,
posteriormente, instituições, aplicam sobre outros, atua des-
de a episteme de pensamentos e ações, passando por dispo-
sitivos de discíplinamento comportamental e mental e, final-
mente, resultando em práticas esperadas.

Estas instituições educacionais não são ingenuamen-
te engendradas para funcionar da maneira como funcionam.
Isso se express~ na forma arq uitetônica, na expectativa de
omportamcnto, nos horários de funcionamento, na manei-

1'. omo o encadeamento curricular é engendrado, na forma
orno .~s relações sãoconstruídas e em muitas outras carac-

terísticas da instituição que reproduzem outros espaços de
controle e disciplinamento, como por exemplo hospitais e
prisões. São espaços que buscam garantir a expectativa de
governo da tradição de poder das gerações anteriores.

Assim, a instituição escola e universidade, através de
regras e normas e principalmente pelos docentes, garante
que este conjunto de códigos de comportamento e de pen-
samento sejam orientados e manipulados em uma direção e
sentido definidos pelo Estado. Trata-se do estabelecimento
de normas de conduta dos corpos e dos pensamentos. Fou-
cault (2007, p. 225) escreve que:

Anorma é o que pode aplicar-se tanto a um corpo que
se quer disciplinar como a uma população que se quer
regularizar. A sociedade de normalização não é, pois,
nestas condições, uma espécie de sociedade disciplinar
generalizada, cujas instituições disciplinares teriam
colonizado e finalmente recoberto todo o espaço. Essa
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é só uma primeira interpretação, e insuficiente, da ideia
de sociedade de normalização. Asociedade de normali-
zação é uma sociedade onde se cruzam, segundo uma
articulação ortogonal, a norma da disciplina e a norma
da regulação.

Aqui, nestes espaços de exercício do biopoder, a noção
de governo se imbrica com uma ética (FOUCAULT,1997), o
que significa a manipulação das premissas da governamen-
talidade sobre a subjetividade da coletividade, ditando os
caminhos do que é certo, das atitudes e comportamentos es-
perados, e, que são construtores de uma subjetivação aparen-
temente carregada de verdades inequívocas.

Estes dispositivos aplicados na educação de crianças,
jovens e adultos atuam sobre as forças geradoras de nossas
identidades, modelando e adequando nossos pensamentos
e sentimentos, diminuída nossa perspectiva desviante, nos-
sa tendência outsiâet e as subversões de um comportamento
implantado. Em resumo, tais dispositivos desgastam nossa
capacidade de resistência e nossa humanidade diversificada.

Aquilo que anteriormente nos distinguiu de outros
animais, passa a ser politicamente tratado como uma ameaça
ao ser e à civilização na perspectiva do Estado. Uma ameaça
ao funcionamento equilibrado da coletividade governamen-
talizada. A lógica da dominação vai se preservar através da
invenção falsa de padrões inquebráveis e de uniformização.

Se aquilo que nos particulariza também nos dá poder
de subversão, a ação de dominação, para a manutenção da
relação entre dominado e dominante exercida através de ins-
tituições legais, passa a ser um caminho de consolidação do
poder e dos saberes.

Trata-se de estabelecer relações de saber e poder, do es-
tabelecimento da governamentalidade domaís forte que na
contemporaneidade não se traduz em violência e dominação
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explícita dos cidadãos, mas através de adaptações, de flexibi-
lidades, de verdades-e de éticas inventadas para consolidar a
proposta de biopoder.D sujeito que deve ensinar e o sujeito
que deve aprender precisam acreditar que não devem se se-
duzir por ideais ouideias categorizadas pelo sistema como
subversivas. . .

Contudo, é importante sublinhar que a instituição de
ensino como um espaço para a ação dos dispositivos de dis-
ciplinamento e Controle, necessita de agentes para a conclu-
são de suas estratégias. de modelação. São os disciplinadores
que atuam em ressonância com a governamentalidade e, por
vezes, necessitam de humanos para exercitar suas epistemes,
dispositivos e práticas. Estes sujeitos, por sua vez, precisam
star ubmctido'~ a códigos inscritos em regras implícitas ou
xplí itas, a modelagens de comportamento e compreensão

procurando manter uma ordem, presumivelmente, salvadora
e estabilizadora de condições sociais adequadas às necessida-
des de uma governamentalidade política. Estes são os docen-
tes e todo o conjunto de atores que atuam nestas instituições.

Foucault (1997)identifica uma nova forma de governar
que se caracteriza pela implantação de mecanismos internos
de governança, indiretos, numerosos e complexos que limi-
tam do interior do governo dos vivos o exercício do próprio
poder. O poder público vai, então, regular o comportamen-
to dos "súditos", definirá as competências necessárias para o
"sucesso" ria sociedade através de mecanismos de seleção e
acompanhamento, tornando a avaliação uma ferramenta de
inclusão ou exclusão em um sistema de biopoder.

Esse sistema de modelagem do "cidadão" precisa plan-
tar, nos novos sujeitos de mercado, alguns elementos que res-
pondam aos dispositivos de disciplinamento e controle sem
que haja a necessidade de utilizar forças cerceadoras mais
explícitas, como por exemplo, o poder de polícia. Estes espa-

DDC~NCIA, FORMAÇÃO DE CULTURA E REPRODUÇÃO <=:l 225



, I

ços de verificação das necessidades que a governamentalida-
de comanda, dita e prescreve são elementos de racionalidade
e de subjetividades possíveis ao indivíduo em formação. As
instituições têm como um dos seus objetivos realizar a vin-
culação sólida entre as histórias de verdades e as histórias de
direito, entre as histórias dos erros e as histórias das proibi-
ções. As primeiras traduzem a verdade com um número de ra-
cionalidades historicamente sucessivas que se estabelecem,
são regimes veridicionais validados pela governamentalida-
de política, científica ou religiosa. As segundas atuam como
mecanismos cerceadores, a partir de regras de moral e com-
portamento onde a condição de acerto, de bom raciocínio
e bom sentimento estão ligadas às necessidades da mesma
governamentalidade.

Nos espaços de educação, emerge fortemente nos dois
últimos séculos, a necessidade de se praticar e assumir o utili-
tarismo. Este é tratado, neste trabalho, como uma tecnologia
do governo. A formação passa a ser um instrumento de perpe-
tuação desse impulso utilitarista e aquele que não responde
a esta modelagem pode estar perigosamente se colocando na
marginalidade do sistema. Daí a necessidade de se combater
a heterogeneidade de uma forma inteligente, pois a qualida-
de do heterogêneo se materializa sempre por inclusão, nunca
por exclusão e nem por uniformidade. É nesse limiar de re-
lação entre disciplinamento, controle, regras, uniformidades
sem parecerem uniformes, que reside a aparente aceitação
das heterogeneidades desde que elas respondam às necessida-
des de governamentalidade, instalando-se a função docente.

As proles dos sujeitos dominantes precisam ser confor-
madas e esta ação não pode esperar pelo amadurecimento do
indivíduo. Nesse contexto e utilizando a perspectiva expres-
sa pelas ideias de Foucault (2003), o indivíduo será considera-
do aquele ser limitado em suas circunscrições físicas, psico-
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lógicas e de ação, enquanto que o sujeito só emerge quando
o indivíduo se prende a uma identidade que ele mesmo reco-
nhece como sua; Essacriação do sujeito, na perspectiva ado-
tada é a tarefa deste dispositivo educação e que é exercido
pelo docente ao agir sobre o indivíduo em formação. Se na
antiguidade, quanto mais se tem poder, mais se é demarcado
como indivíduo, nacontemporaneidade, no regime discipli-
nar, indivíduo éexatamente aquele sobre o qual se exerce o
poder, mediante' a vigilância contínua. Deste se constrói o
sujeito e se embota o indivíduo e, por isso, o sujeito é consi-
derado, segundo Castro (2009, p. 409) nas obras de Foucault
como produto dos dispositivos de poder uma vez que é, tam-
bém, produto das técnicas de sujeição das racionalidades e
subj tividadcs. ~fi~ura responsabilizada pela governamenta-
Iido d .para operaclonalizar esse processo é o docente.

'Os sujeitos discentes precisam aprender a reconhecer
as hierarquias, precisam aprender a reproduzir conhecimen-
tos aceitáveis pela sociedade e enfim, preferencialmente,
submeter-se sem muita resistência ao mercado e política
dominante.

Assim, a educação é uma catapulta para o estabelecimen-
to do srarus, mas de nerihuma forma para a permanência neste
novo espaço de status alcançado. Da mesma forma, pode-se
afirmar que existem mecanismos de controle para que estes
sujeitos emergentes tenham um limite interno de integração
aos seus pseuâo-peses nos status permitidos a sua ascensão.

O docente neste roteiro está situado em uma espécie
de limbo social, quando se analisa a sociedade a partir das
relações de saber e poder. Este profissional conforma ou gera
resistências na caminhada do indivíduo discente até o sujei-
to discente, ele gera caminhos para o acesso aos saberes e
até mesmo pode, indireta ou diretamente, preparar o sujei-
to conformado ao poder, mas, ele próprio não se situa nesta .
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casta dominante e também não se alinha com o discente que
poderia ser seu par político. O docente trata-se de um mé-
dium que tem, em sua subjetividade, um status imaginário
de poder e saber, circunscrito a um pequeno espaço dentro
de uma instituição mantida pela economia das governamen-
talidades. Ele não se situa nem aqui, nem lá, nem dominante,
nem dominado, nem um representante dos saberes, mas sim
um reprodutor destes, ao mesmo tempo em que tem um po-
der bastante limitado e em geral pouco efetivo em relação
aos seus "súditos".

É neste enquadramento que se dialoga com a proble-
mática do docente, como um instrumento político modela-
dor de sujeitos em formação.

Professor como sujeito de disciplinamento e controle

A formação de docentes é analisada a partir de dois
enfoques propostos por Foucault (2005) que têm como eixo
metodológico a arqueogenealogia. Nesta perspectiva não se
coloca em foco uma questão objetiva, não se busca uma nova
forma de fazer, mas a compreensão do que origina as ideias e
as metodologias conectadas ao contexto onde foram geradas.

A perspectiva arqueológica proporciona a compreen-
são da epistemologia da formação, mediante uma" análise re-
definida dos documentos e discursos que tendem a esconder
as intenções manipulativas das ciências sobre os contextos
sociais. Trata-se de uma abordagem que procura estabelecer a
compreensão das conexões não explicitadas pelos "cientistas
da educação", nesse espaço, tratados como sujeitos que fun-
damentam a construção de reprodutores das necessidades da
"governamentalidade.

No seu sentido genealógicb,Foucault (1987) inspira a
analisar as formações docentes através daquilo que não foi
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dito no discurso dos formadores, as "práticas não discursi-
vas", compreendidas como estratégias de poder. Os discursos
dos formadores estãoconectados com sua forma de ver o
mundo, com suas práticas e seus valores, construindo uma
ontologia histórica de si mesmos, onde se estabelecem rela-
ções com o outro e com.uma moral concebida.

Esta abordagem sugere que as formações, ao invés de
constituírem espaços de.luta e política, tendem a ser conce-
bidas como um lugar de reprodução que protege e mantém
as estruturas das instituições. As formações realizam, assim,
práticas assépticas dernelhoria na aprendizagem, ensino e
avaliação de acordo com as expectativas da instituição, do
governo, da comunidade e da família .

.o importante, aqui, é a pergunta sobre como é pensado
o fenômeno, como se constrói o fenômeno, que forças atuam
sobre a forma como esse fenômeno se apresenta. A aborda-
gem arqueológica propicia descobrir as forças que agiram na
construção de compreensões sobre o assunto que se quer es-
tudar. Foucault (2005) explicita que a genealogia se concentra
na descoberta das práticas e das transformações, além das
influências que estes métodos sofreram no seu movimento
de um estado potencial para sua consolidação prática. Iden-
tificando a influência "genealógica", se compreende quais
"verdades" são selecionadas para serem consolidadas e que
outras devem ser apagadas do processo.

Se, na fase arqueológica pergunta-se "quais" questões
são pensadas, na fase genealógica se estuda como as influên-
cias atuam sobre a formação daquilo que é discursado, narra-
do, dito e construído como verdade (CASTRO,2009).

A formação de docentes tem sido objeto do pensa-
mento de muitos cientistas que sugerem inúmeras teorias,
como por exemplo, Schõn (1992) e Zeichner (1993); pelo esco-
lanovismo de Dewey (1933); pelo professor pesquisador fun-

DOCÊNCIA, FORMAÇÃO DE CULTURA E REPRODUÇÃO ~ 229



damentado em Stenhouse (1975),defendendo a tese sobre a
importância da formação através da pesquisa; pelo professor
de Geraldi, Fiorentini e Pereira (1998)sugerindo a necessida-
de da inclusão científica da ação e pesquisa (pesquisa-ação);
por André (1999),afirmando a importância do professor atuar
em regime de colaboração com outros professores universi-
tários e professores da escola; por Freire (1996)defendendo a
discursividade pedagógica crítica no Brasil, evidenciando a
concepção de pesquisa como algo inerente à docência; pelas
ideias de Nóvoa (2005), criando vinculações fixas entre o pro-
fessor reflexivo e o professor pesquisador na medida em que
afirma serem distinções de superfície; pelo discurso das com-
petências e das formações democráticas de Perrenoud (2000)
e tantos outros pensadores.

Contudo, nenhum deles trata sobre as influências ge-
nealógicas desta profissão, da necessidade de subverter a or-
dem imposta pelo self-government, do mercado e sua influ-
ência no docente e do bloqueio a expansão de uma proposta
revolucionária para além de territórios específicos escolhi-
dos pelo self-government, onde esta proposta não ameaça o
sistema. A docência e a educação se explicitarn como parte
da arte de governar, consolidando essa manobra por meio de
formações descontextualizadas.

Situar o século XVII, onde Comenius já preconizava a
necessidade de cursos para docentes, nesse período históri-
co, Foucault (2005) reconhece um deslocamento de poder, su-
gerindo a instalação da sociedade disciplinar, relacionando-a
à ação de controle social. Os indivíduos como: espécie são
submetidos a um tipo de poder produtor de saberes que re-
gula a vida dos sujeitos. Para o autor, não há a possibilidade
de se instalar o biopoder sem a relação com um campo de
saber e, reciprocamente, todo saber instala novas relações de
poder, logo precisa de arautos, os docentes.
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Aênfase na disciplina enquanto exercício de poder pelo
docente sobre o discente se instala, e as relações de respeito
migram de um aspecto .de reconhecimento da autoridade de
saber para umaautoridade instituída através de cerceamen-
to, de exercício de controle a partir de relações de vigilância
e de punição. As 'práticas da docência se fundamentam nessa
relação de hierarquia, mais ou menos explícita, que deve se
estabelecer independentemente de reconhecimentos de au-
toridade pelo sujeito (corpo) sendo estabelecidas relações de
autoridade fundamentadas pela hierarquia em relação à co-
letividade (espécie).

Como analisa Foucault (2005), neste recorte histórico
dos séculos XVIII e XIX, percebe-se a necessária docilização
do orpos, a punição corretiva como salvamento do sujeito
d: s más t ndências, o adestramento e o panoptismo. Essa
migração de foco do poder se instala em aproximadamente
dois séculos, sendo que em meados do século XIX, o poder
é levado do corpo dos indivíduos para o corpo espécie, osci-
la entre o poder sobre os corpos e o poder sobre a espécie.
O poder sobre o sujeito e o poder sobre a coletividade. Os
docentes são, por sua vez adestrados para .cumprir sua mis-
são disciplinadora através de punições, não mais dos corpos
enquanto suplício, mas através da instalação de mecanismos
que levem à perda de direitos ou de bens materiais.

No século XIX, após a Revolução Francesa, iniciam-se
as ideias sobre a necessidade de instrução popular, dando
margem ao surgimento das chamadas Escolas Normais, cuja
finalidade era preparar professores para o exercício da docên-
cia. O dispositivo educacional de disciplinamento e controle,
de docilização e adestramento se instala e deste período até
a contemporaneidade se consolida.

O docente e as instituições onde este sujeito vai prati-
car (faber) sua profissão, exercitar seu papel social, necessita
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criar um jogo onde os indivíduos a serem conformados acei-
tem, como verdade, o poder atribuído a este docente, que
por sua vez, lê como verdade o poder atribuído à instituição.
A força de reprodução, o sujeito encarregado de formação e
institucionalização desta reprodução, os dispositivos da go-
vernamentalidade, modelam a "argila jovem" até a forma que
vai determinar o sucesso ou insucesso, que vai definir a com-
preensão deste sujeito em formação do contexto onde deve
estar inserida a tarefa atribuída ao docente.

Para conseguir conquistar este espaço de sucesso na
sociedade, o único caminho possível do discente será através
da resignação às influências do docente, da instituição e das
regras da governamentalidade sobre o setor que atuam como
que um farol indicando o caminho "correto" a ser seguido
para o sujeito aspirante a uma formação ou emprego que ga-
rantam uma "segurança social".

Trata-se de fazer acreditar, através de mecanismos te c-
nológicos bem concretos, que certos territórios e culturas en-
gendram maior chance de sucesso social. O sujeito que deve
ser formado para pensar que é o imperador de si mesmo, ao
mesmo tempo se autoescraviza, controla-se e se disciplina é
aquele mais cotado para o sucesso almejado. A formação do-
cente consolida a invenção da verdade criada pelo biopoder.
Torna-se um caminho perfeito, no sentido de SUClS rejeições à
estrutura não poderem ser compreendidas como radicais. A
própria resistência é gerada dentro das regras desse mesmo
biopoder e administra a subversão das ideias, mantendo o
sistema do biopoder estável.

Professor como instância de ordem

A instância de ordem, termo trabalhado por Foucault
(2005), é um espaço institucionalizado onde uma de suas fun-

232 """)PROBSON CARLOS LOUREIRO, LUCIANA OE LIMA



ções será manter o controle sobre qualquer tipo de relação
que esteja sob sua guarda e responsabilidade. Dessa forma, as
instituições educacionais são espaços que traduzem instân-
cias de ordem. Os sujeitos docentes que as representam na
sociedade são osexecutores de suas intenções.

Estas instâncias de ordem unificam diversas institui-
ções sobre os mesmos auspícios das intenções da governa-
mentalidade e, para tanto, é preciso que os docentes, tidos
como executore~, respeitem através de regras, disciplinamen-
tos e controles, aos quais são submetidos, as orientações de
uma instituição maior. O desrespeito às regras se traduz em
punições profissionais que as instituições maiores executam
como sanções políticas e funcionais. Há uma preocupação
das instituições educacionais vinculada ao disciplinamento
d s corpos, das estéticas, dos comportamentos, do respeito à
hierarquia e dos pensamentos.

Entretanto, tem-se observado, a partir da metade do sé-
culo XX, uma tendência dos jovens a não se submeterem fa-
cilmente a este disciplinamento e controle, principalmente
nas universidades e no Ensino Médio. Esta questão analisada
por Roszak (1972), explicita que os jovens estão se rebelando
contra estas categorias tradicionais de controle e se pode es-
perar uma resistência mais efetiva ao que este autor chama
de tecnocracía, o governo dos especialistas. Entre estes espe-
cialistas estão os docentes.

Por meio das influências neoliberais, socialistas ou co-
munistas é que o docente atua como executor do biopoder,
reclamando sobre o descompromisso de seus discentes, com
o conteúdo, com a disciplina e outros dispositivos. Este atua
através de mecanismos de punição para formatar seus dis-
centes dentro de um esquema de disciplina. Nessa perspec-
tiva, ensina o preço que um aluno pode pagar por optar pela
indisciplina e pela não conformação. Uma das ferramentas
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fortemente utilizadas é a avaliação. O aluno resistente aos
dispositivos de controle, inevitavelmente conflita com o do-
cente representante da tradição e do biopoder mobilizado.

Professor, racionalidade e razão

A partir do século XIX, o império da razão preponde-
ra nas academias e nas instituições educacionais anteriores
e ulteriores à Universidade. A superação da subjetividade é
condição especial para o disciplinamento e o controle por-
que estas são mais complexas para o controle coletivo.

O advento das influências cartesianas estabelece que
o sujeito pensante exclui, como que automaticamente, a
possibilidade da loucura, logo a razão protege e mantém a
sanidade. Se o discente e o docente estiverem apoiados na ra-
cionalidade, o risco de exclusão da sociedade é praticamente
inexistente porque a racionalidade, leva ao comportamento
socialmente aceito e "correto". Contudo, trata-se da racionali-
dade e da razão validadas pelo Estado. Foucault (1978)explici-
ta esse aspecto quando afirma que aquele sujeito que percebe
o verdadeiro, sendo o verdadeiro aquilo que é determinado
pelo biopoder, não pode ser insensato. A in~ensatez brota da
não conformidade com o que está determinado.

Foucault (1978)reflete sobre as regras VI, VII e XIV es-
critas por Descartes e faz emergir a necessidade, inventada,
de se substituir a compreensão da experiência .humana em
toda sua riqueza e subjetividade por outra experiência pau-
tada na medida e na ordem, que são os modos racionais de
comparar e compreender com essa perspectiva incorporada
ao ato docente.

A compreensão através das ideias de Foucault (1978),
permite perceber que a forma como a racionalidade se ins-
tala dentro das instituições de ensino, ao mesmo tempo que
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gera o individualismo competitivo, gera também uma con-
solidação cada vez maior da totalidade disciplinada. Há um
modo de ser e de pensar que são aceitos. Há alguns espaços
territoriais onde OS desviantes podem habitar, desde que não
interfiram nas grandes regras e administrações instaladas na
instituição e nos discentes considerados aptos a ascender na
sociedade com base em seus resultados estudantis e nas ava-
liações proporcionadas pelos docentes.

Constrói-se uma superficial ideia de colaboração e co-
operação entre os sujeitos, uma consolidação cada vez maior
do individualismo nos processos avaliativos já que o sucesso
depende única e exclusivamente da sua nota, e o agrupamen-
to destes indivíduos inventados de maneira individualista e
superficialmente cooperativos em um espaço comum que é
a instituição de ensino.

É desta forma que a razão de estado se consolida no
meio da decência. Unia forma de manifestação de um sis-
tema de leis que regula os direitos, enquanto que um siste-
ma de ordem garante o funcionamento administrativo nas
instituições educacionais. Ao docente cabe promover esses
preceitos no espaço das salas de aula, conformando seus dis-
centes a estes dois sistemas. Trata-se, mais uma vez, da ação
da biopolítica, do exercício do biopoder reunindo os indi-
víduos, estimulando uma construção individualista que irá
garantir uma coesão pacífica e domesticada em uma totali-
dade social. Trata-se da condução das condutas e dos pensa-
mentos. A formação docente reflete na prática e nas regras
das instituições este intuito reprodutivista, preferencialmen-
te acrítico ou aprisionado em um território delimitado, por
exemplo, na sala de aula.

Se, quando a educação estava fortemente vinculada à
religiosidade e, por isso, vinculada e ajustada às leis divinas,
na contemporaneidade, é a política e as práticas de exercício
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do biopoder e da governamentalidade que definem as con-
dutas e racionalidades aceitáveis, tanto de discentes como
de docentes.

Para que isto se consolide, a razão do Estado como go-
verno racional deve determinar os domínios do saber que
são aceitáveis, os campos de conhecimento que podem levar
ao sucesso do indivíduo, e é tão importante como qualquer
outra manifestação do dispositivo de poder movimentado
pela educação, estabelecer os limites de aceitação de com-
portamentos, de pensamentos e de éticas que devem demar-
car as fronteiras do que é aceito e do que é marginal.

Esta uniformização é exatamente o que permite a
governamentalidade conhecer aquele que será governado,
não porque este processo compreenda cada um dos sujei-
tos, mas porque estes sujeitos estão conformados em uma
individualidade definida, circunscrita, limitada, controlada
e disciplinada.

A formação dos docentes em qualquer nível, tende a
ser controlada porque se mantém viva a tradição, do ponto
de vista intelectual e acadêmico. Os costumes serão consoli-
dados a partir das tradições, as preparações para nova socie-
dade, as novas relações de trabalho, ficam a cargo das insti-
tuições educacionais.

Como afirma Foucault (1978),não é possível que haja
exercício de poder sem a consolidação da verdade construída
pela governamentalidade dominante e executada nos espa-
ços educacionais. Um exemplo desta prática de formação é a
tendência a aprovação de projetos para financiamentos que
abordam mais uma visão tecnicista do que uma visão reflexi-
va, um faber em detrimento do sapiens.

Todas as mudanças têm como raiz a discussão com as
propostas da governamentalidade, fazendo com que o jogo
revolucionário das instituições de educação ocorra numa
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arena favorável à .manutencão das tradicões ou ao controle, - . ~ .,

das mudanças pelo sistema.

Considerações finais

Neste trabalho inspirado nas reflexões proporcionadas
por Foucault (19?7,2007, 2003) buscou-se sistematizar ideias
para demonstrar que as formações de professores, em razão
da natureza desta profissão que durante tanto tempo foi
mantida como uma atividade inspiracional, são articuladas
para servirem de dispositivo de disciplinamento e controle.

Apresentou-se o trabalho docente cerceado por regras
de conduta e pensamento, por um regime que manipula suas
possibilidades de colaboração na formação de cidadania dos
di ccnres.Estabeleceu-se que o biopoder, expresso através de
mecanismos de controle, disciplinamento de corpos, pensa-
mentos e subjetividades tem, no docente, um sujeito encarre-
gado de reproduzir suas leis e formas administrativas.

Enfatízou-se que motivações políticas para o controle e
sujeição da subjetividade do sujeito, as ênfases nas racionalí-
dades, na razão, na construção de uma aceitação de verdades
inventadas pelo sistema de governamentalização, tendem a
deixar o sujeito mais próximo do sucesso e que o papel do
professor é imprescindível como agente desta modelagem.

Evidenciou-se a construção da compreensão do discen-
te, em oposição à figura de autoridade do docente, como uma
estratégia usada pelos administradores educacionais para
evitar que o docente perceba sua maior proximidade com os
discentes e não com os coordenadores e administradores das
instituições.

Realizou-se uma reflexão sobre a ênfase no século XXe
XXIem relação à psicologização da aprendizagem, o estabele-
cimento do foco das formações em didáticas e metodologias
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que não consideram no seu escopo de análise a questão polí-
tica, o mercado, a filosofia da diferença e a necessária subver-
são dos sistemas, fazendo com que as formações de docentes
sejam centralizadas no docente, na docência como atividade
e no discente como sujeito a ser domesticado.

Por outro lado, as práticas de relação de poder estabe-
lecidas pela governa mentalidade, quando aplica leis, regras e
ações administrativas para referendar e validar seu controle,
abre espaço real de resistência. As ideias foucaultianas pro-
põem que o próprio poder aplicado gere a resistência.

Esta resistência é contemporânea e integrável às estra-
tégias de poder. Por isso, as formações de professores têm
todo o potencial para subverter esta ordem em razão de es-
tarem no mesmo eixo. Não se trata de utilizar os espaços de
formação como um lugar de denúncia, nem mesmo como
um lugar de reivindicação de direitos, mas como um lugar
estratégico e de luta por outro tipo de formação.

O que se propõe é encontrar espaços de subversão den-
tro dos modelos curriculares estabelecidos, construir outras
formas de relação de trabalho dentro do modelo aplicado na
contemporaneidade. Daí a importância de se trabalhar den-
tro dos moldes estabelecidos e não desvincular a ação de re-
sistência e a possibilidade de uma formação mais crítica e
transformadora às inflexibilidades de mudanças aprovadas
dentro do governo. .

Foucault (2004) especifica três tipos de luta: contra as
formas de dominação étnica, social ou religiosa: contra a
exploração que separa os indivíduos do que eles produzem;
e, contra as formas de sujeição que vincula o sujeito a ele
mesmo assegurando, através de seus próprios pensamentos,
a sua sujeição aos outros. As formações poderiam se concen-
trar em criar mecanismos didáticos, metodológicos e relacio-
nais que assegurem a resistência a esses tipos de dominação.
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Os resgates das formações de docentes poderiam estar
centrados na reconstrução do sujeito sapiens e não na conti-
nuidade de ínstrumentação, sem reflexão política profunda,
de técnicas que consolidam o sujeito faber que é aquele que
interessa à governarrientalidad.e.
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A EDUCAÇÃO NA ERA DA GLOBALlZAÇÃO:
.REFLEXOS E REFLEXÕES

Tânia Gorayeb Sucupira
Camila Saraiva de Matos

Bruna Germana Nunes Mata

Introdução

o objetivo deste estudo é traçar, de forma analítica e
reflexiva, um panorama. discursivo a respeito de questões
educacionais, mediante o fenômeno de internacionalização
e transnacionalização da economia. Transformações da estru-
tura produtiva, como um todo, instauram novos elementos e
formatos na sociedade, ainda na década de 1970, influencia-
dos pela ortodoxia política de caráter liberal e submissa aos
ditames de organismos multilaterais.

Ideias e dados postos por Shiroma (2003), Saviani
(2008), Arrais Neto (2006) e outros estudiosos da temática
demonstram efeitos do liberalismo no projeto de reordena-
mento global que consolida o modelo hegemônico mundial,
orientado por políticas sociais e' econômicas alinhadas com. .

o neoliberalismo.Neste cenário de transformações tecnoló-
gicas profundas, a educação se insere no cerne da altercação
como estratégia e meio de enfrentar a competitividade inter-
nacional e promover a: ascensão .do protagonismo econômi-
co do Brasil nesta agenda.

Os avanços das tecnologias de informação e comuni-
cação e o acentuado perfil tecnológico da produção impõem
novos desafios à formação, de capital humano produtivo,
assumindo papelpreponderante na forma de subsumir paí-
ses ao ambiente mundial de relações humanas e negócios.
A conjuntura glob:alizantepautada pelos aspectos da produ-
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tividade que requer mão de obra qualificada faz com que a
educação seja incumbida do papel d~ sustentação da compe-
titividade exigida pelo referido contexto. A educação passa a
atuar como dispositivo científico e tecnológico, demudada
em força produtiva visando responder aos padrões políticos

I
e econômicos desejantes ..

I

A discussão adota, como problemática, o fato de que a
tônica apresentada pelo axioma neoliberal representa a ~du-

.. I
cação como um serviço de mercado, ressalvando-a do susten-
táculo de políticas públicas para incorporar ao instituto uma
dimensão de produto de mercado a ser explorado pelo capi-
tal privado. Nessa forma, destaca-se um conjunto de disposi-
tivos político-econômicos que organizam a economia global,
conduzido pela necessidade de manter o sistema capitalista
acima de qualquer outro conjunto de-valores.

O ensaio em questão é pautado por uma abordagem
metodológica bibliográfica subsidiada por aporte teóhco
concernente de autores estudiosos das temáticas analisaaas:. . . I
Libâneo (1999), Shiroma (2Q03),$aviani (2008), Arrais Neto
(2006), Rocha (2006), Marinho (2006), Lima (2006) e Gadotti
(2010), os quais medeiam o desenvolvimento da discussão
proposta, inclusive com subsídioscie~tíficos que alícerçarn
análises e conclusões acerca dos fenômenos descritos.

Antecipa-se, entre outros achados, que a interpretação
de elementos no contexto e documentos elencados neste es-
tudo sugere o fim das rnetanarrativas e utopias de esperança
de uma educação politicamente planejada para construção
de um mundo melhor e mais hllmanizado. O poder do capi-
tal privado e a influência da busca pelo ganho financeiro a
qualquer custo, presentes na base da lógica reprodutiva de
projetos políticos que predominam na sociedade, eviden-
ciam a característica de inevitabilidade e irreversibilidade da
globalização capitalista.
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Contextualizando: os aspectos educacionais e as políticas
neoliberais

A crise mundial do capitalismo vivenciada nos anos
1970 impõe novo arranjo social, político e econômico em âm-
bito mundial (ARRAISNETO,2006). Mudanças qualitativas no
campo tecnológico e inovadoras. na organização do trabalho
fundamentam a Reforma Estatal de doutrina liberal, cuja pre-
missa básica aponta para a não intervenção do Estado nas
relações de mercado, deixando livres os grupos investidores
e proprietários dos meios de produção para aplicarem a seu
modo, bens e capitais financeiros.

Destacam-se, do bojo considerado por Arrais Neto
(2006), observações acerca de impactos decorrentes do novo
arranjo sistêmíco: redimensionamento da forma de socieda-
de política e mudanças nas relações de trabalho, a partir de
redimensíonamento da qualificação do capital humano de
forças produtivas.

É princípio liberal.entre outros, deixar de regular a rela-
ção entre empregador e empregado o que, consoante Shiroma
(2003), leva a classe proprietária a explorar a classe trabalha-
dora. Em seus estudos, a autora se refere ao neoliberalismo,
definindo-o como a política de doutrina liberal hcdiernamen-
te adequada para a era da glcibaliz~ção com o propósito de ali-
nhar o mundo em uma mesma agenda política e econômica.

Nesta nova divisão de trabalho e negócios, economica-
mente internacionalizada, ~ educação é tida como estratégia
para formar mão de obra produtora de bens e serviços em
ambiente de altacompetltívídade. Recorre-se a conclusões
em Shiroma (2003), a respeito de determinações de agências
multilaterais, como Banco Mundial e Organização das Nações
Unidas - ONU, as.quais avaliam dados, apreciam diagnósticos
extraídos de documentos oficiais e concluem ser necessário
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elevar a qualificação técnica e profissional de trabalhadores
de nações em desenvolvimento, de forma a aumentar a pro-
dutividade para competir no mercado externo.

O relatório da Comissão Econômica para a América
Latina e Caribe - CEPAL,em 1990, adverte aos governos dos
países-membros um conjunto de reformas nos seus siste-
mas educativos, com vistas ao aprimoramento da estrufura
produtiva. Segundo a recomendação, é finalidade da escola
preparar força de trabalhei barata e bem qualificada. cur~ícU-
10 e conteúdos planejados para treinar o profissional aPfo à
inclusão na moderna sociedade produtiva formam o traba-
lhador ágil e versátil, adequado a inovações, flexível e Jom
poder de comunicação.

Naquele mesmo ano, a reunião de líderes para a Con-
ferência Mundial de Educação para Todos, incluindo a Orga-
nização das Nações Unidas para a Educação Ciência e C1ltu-
ra > UNESCO, o Fundo das Nações Unidas para a Educação

I

Ciência e Cultura - UNICEF, o Programa das Nações untdas
para o Desenvolvimento - PNUD e o Banco Mundial, resulta
no Plano Decenal de Educação para Todos, a vigorar de i993
até 2003 assegurando, entre sua:smet~s: educação básic~ de
qualidade para o Brasil e outros países com baixos indiddo-
res educacionais: Bangladesh, China, Egito, índia, IndonJsia,
México, Nigéria e Paquistão (imIRoMA,2003). i

Seguindo O movimento mundial, entre 1993 e 1996, o
Relatório Delors, da Coinissão Internacional sobre EducjÇão
para o Século XXI conclui, de acordo com Shiroma (2903),
que a globalização e o progresso promoveram um processo
de exclusão social e altos índices de desemprego, sugerindo
revisão d~ política edu~.acional,mundialmente, para ate1der
aos desafios do novo seculo. ...

A diferença no patamar de desenvolvimento entre as so-
ciedades analisadas ressalta a tensão provocada pelas distor-
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ções da mundíalízação: quanto, a referências e raízes, à neces-
sidade de inclusão dos países com baixos índices de progresso
tecnológico no campo da ciência e tecnologia, ao esforço de
adaptação das várias culturas e mentalidades à sociedade in-
formacional e à importância de fprtalecer a democracia.

O Relatório Delors propõe, neste sentido, uma educa-
ção continuada ao longo de toda a vida, formando cidadãos
aprendentes para inserção em uma nova configuração de so-
ciedade: mais harmoniosa e democrática, que busquem re-
duzir a pobreza e a exclusão social. Neste sentido é que a
proposta educacional ancora a formação escolar em quatro
tipos de aprendizagens: aprender a conhecer, aprender a fa-
zer, aprender a ser e aprender a viver junto,

As medidassugeridas pelo Relatório Delors para alcan-
çar os objetivos definidos envolvem: educação básica e de
conteúdo universal, indicada dos 3 aos 12 anos e ofertada de
forma obrigatória; educação de nível médio, articulada com
o ensino secundário para responder às exigências de profis-
sionalização, assim como ensino superior como motor para o
desenvolvimento econômico, A qualificação continuada ob-
jetiva atender à dinâmica de atualização de técnicas e tecno-
logias, garantindo O ajuste do trabalhador ao aprimoramento
produtivo,

No Brasil, a educação; cuja política tem sido descontí-
nua e pouco efetiva, ao longo de toda sua história, consoante
Saviani (2008) encontra os anos de 1990 com 22% da popula-
ção de analfabetos plenos, 3"8%de brasileiros com formação
máxima na antíga.s" série e alto índice de evasão escolar, ou
seja, dos 22 milhões de matriculados em 1982, o autor infor-
ma que pouco maís de 3 milhões chegaram ao ensino médio.

Análise da conjuntura educacional na sociedade deste
período e a série de advertências feitas pelas agências mun-
diais financiadoras impõem ao Estado discutir e implernen-
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tar políticas educacionais para darem conta de superar o qua-
dro educacional crítico: garantir educação básica, erradicar o
analfabetismo e universalizar o acesso à escola pública.

O esforço por legitimar açõescom vistas a atender as
exigências dos organismos internacionais conduz a reformas
no âmbito educacional, visando o reordenamento das polí-
ticas educacionais: descentralização da atuação do Estado
e estabelecimento de critérios deefíciência e qualidade, in-
cluindo a transferência de responsabilidades para a comuni-
dade via parcerias Estado-sociedade, controle de resultados e
mecanismos de avaliação de alunos e instituições.

Adequar as condições para absorver o imenso c01tin-
gente excluído de atendimento educacional implica em mo-
dificar a conjuntura política e adaptar a formação escolar a
um padrão mínimo. Criar um sistema educacional inclusivo,
provedor de instrução básica e com programa que valorize a
aprendizagem, considerando apoio econômico, social e cul-
tural, recursos financeiros de fontespúblicas e privadas, bem
como trabalhos voluntários, cultivando na sociedade civil o
espírito de solidariedade nacional.ede cooperação.

O Estado, antes administrador e provedor de educação,
passa a incentivador, avaliador. e gerador de políticas, con-
centrando sua atuação na elaboração de estratégias de bro-
moção ao acesso universal à escola, Valores corno competití-
vida de e solidariedade ampliam condições e oportunidades
para que a sociedade tecnológica e informacional tenha aces-
so aos códigos da atualidade econteúdos de formação para a
conquista do emprego. .

A educação, à luz do pensamento neoliberal, deixÁ de
. ,I

ser um direito do cidadão e passa a ser um produto a serviço
do mercado, deixando a esfera de política pública para entrar
na dimensão de bem de 'consumo a ser explorado pelo caJital
privado. A educação ganha status de mercadoria avaliada, do

146 ~ TÂNIA GORAYEB SUCUPIRA • CAMILA SARAIVA DE MATOS' BRUNA GERMANA NUNES MOTA



ponto de vista econômico, sob critérios da modernidade: efi-
ciência e eficácia, nos termos de Rocha (2006).

A matriz de conteúdos da educação institucionalizada,
para atender às demandas de sobrevivência neste novo am-
biente político neoliberal, globalizado e multidimensional
requer um currículo que contemple o cultivo de saberes es-
pecíficos: conhecimentos que visem à formação do cidadão
produtivo com habilidades para ser adaptável, útil, proativo
e capaz de interagir globalmente.

Na esteira das transformações, os professores são vis-
tos como responsáveis para realizar as mudanças necessárias
para readequação do perfil do indivíduo produtivo da socie-
dade, congruente Gadotti (2010) e a universidade deve formar
c t profissional da educação apto a preparar crianças e io-
vens para sobreviver no. inundo tecnologicamente ultrarno-
d mo, socialmente diverso e fisicamente globalizado.. ..

Habilidades de tolerância à diversidade, pluralismo de
ideias, postura democrática e capacidade de inclusão na so-
ciedade da informação são competências a serem monitora-
das durante o percurso de formação desde as etapas iniciais
de escolarização. Os professores serão reconhecidos pelo de-
sempenho da sua prática profissional e aferidos em sua ca-
pacidade produtiva na medida dos resultados demonstrados
nos instrumentais de avaliações das suas turmas.

Como dito, na expansão da oferta e realinhamento de
políticas da educação, reforça-se a influência orgânica dos or-
ganismos financiadores, como UNESCO e Banco Mundial no
processo de privatízaçãoda educação e monitoramento dos
índices de progressoobtidos por instrumentais de avaliação
e avaliados a partir de relatórios de desempenho e indicado-
res de resultado .:

O discurso oficial que ampara a abertura do mercado
para exploração pela iniciativa privada de prestação de ser-
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viços em educação, ensino e qualificação ancora-se no ar-
gumento de incapacidade dos governos para, sozinhos, alo-
carem o montante necessário de recursos financeiros. Con-
corda-se com Rocha (2006) quando pondera que, mesmo em
países desenvolvidos, o Estado alega insuficiência de fontes
de investimento e aporte financeiro para aplicar na estrutu-
ração e garantia de atendimento da educação, em especial
a de nível superior, em ritmo e volume exigidos pelo novo
paradigma capitalista.

Neste modelo neoliberal de educação formal reverbe-
ram-se críticas de Libâneo (1999), acerca da dualidade PFr-
cebida na proposta oficial para gestão da educação públie'
Priorizar interesses internacionais que .articulam o proj9to
educacional nacional ao conjunto de regras de um mOdJlo
econômico, social e político de natureza neoliberal, enfra-
quece referências ético-políticas de caráter social inclusi~o
num patamar básico de qualidade de vida, fortalecendo crité-
rios de eficiência e produtividade, mais adequados a ao mo-
delo de negócios de interesse de grupos capitalistas.

, " IAntes de ser promulgada no governo de Fernando Hén-
rique Cardoso, a LDB nº 9394/96 (BRASIL,1996), Lei de Di~e-
trizes e Bases da Educação, foi debatida entre congressis,as
e membros da sociedade civil. O instrumento de regulamen-
tação do ensino para o desenvolvimento social, científiCi e
tecnológico da nação e qualificação profissional da força de
trabalho é delineado sob a égídeda nova ortodoxia política
e econômica: garantia de universalízação da escolarização e
democratização de oportunidadeseducacionais.

Também alinhada ao novo arranjo sistêmico, a Lei nº
8.958/1994, sancionada pelo presidente Itamar Franco, regu-
la a relação entre Instituições Federais, de Ensino supe50r
- IFES e demais Instituições Científicas e Tecnológicas - I~Ts
de um lado e fundações de direito privado de outro. A fina li-
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dade da parceriapúblico-privada, é apoiar projetos de pesqui-
sa, ensino e extensão, desenvolvimento científico e tecnoló-
gico e estímulo à inovação. Na prática, o dispositivo legaliza
o uso de recursos públicos por entes privados e a venda de
serviços, até entãoofertados gratuitamente, por entidades
públicas de ensino superior.

O Financiamento Estudantil - FIES, criado em 1999,
em substituição ao Crédito Educativo - CREDUC, ampliou
o acesso ao ensino superior (ROCHA, 2006). O Programa de
política pública financia a formação em IES privadas creden-
ciadas para a graduação de estudantes carentes. A lógica do
capital é percebida na relação entre o programa oficial de fi-
nanciamento educacional e o estudante beneficiário. Para te-
rem acesso ao empréstimo, que é'parcial, os "alunos-clientes"
assinam Contrato de Abertura de Crédito, que inclui fiador,
em alguns casos, e prevê cancelamento do financiamento da
educação, em casá de atraso no pagamento da mensalidade.

O Programa Universidade Para Todos - PROUNI é ou-
tro exemplo de política educacional que transfere recursos
públicos para a iniciativa .privada. Coaduna-se com Rocha
(2006), ao criticar a fragilidade do programa quanto ao cri-
tério de' concessão do empréstimo, que estabelece um teto
de renda familiar.per (apita muito baixo (não mais que um
salário mínimo e meio). Ora, abaixa renda torna impossível
para o estudante custear despesas extras que não são cober-
tas pela bolsa, tais. como material didático, deslocamento e
alimentação, entre outras.

Concorda-se com Marinho (2006) quanto à análise que
desenvolve acercá da configuração da nova sociedade, devido
à forma atual do capitalismo, bem como com Rocha (2006) ao
alertar para os riscos de a educação ficar refém da lógica do
mercado. Em suas palavras:
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Assim, a sociedade aparece como uma competição de
organizações efêmeras e mutáveís, com estratégias e
programas particulares, afeitas à ideia de flexibilidade
e capacidade de adaptação às mudanças rápidas que
caracterizam: os novos tempos (MARINHO,2006, p. 350)
[...] Em tempos de capital em crise, a universidade pú-
blica (historicamente calcada no tripé ensino-pesquisa-
-extensão) amparada pelas fundações de apoio, passa
de instituição social para organização empresarial,
presidida pela lógica e pelos 'interesses do mercado
(ROCHA,2006( p.265).

Partindo das assertivas, infere-se que a educação bási-
ca inscreve-se em modelo institucional esvaziado do pápel
de construtor de conhecimento emancipador e reconfigura-
-se como percurso formativo de fixação de conteúdos ~ara
a vida frenética em transformações e competitiva na essên-
cia, assumindo a responsabilidade de acolher a sociedade e
protegê-Ia de riscos e vulnerabilidade,

A educação superior se volta para uma produção c~en-
tífica reducionista marcada por viés fortemente utilitarista,
cujo fim imediato é o serviço ao grande capital, concentran-
do-se no ensino, muitas vezes raso e aligeirado, e eXiminde-se
de compromissos com investimentos em pesquisa e extensão.

Considerações finais

Diante desse quadro, verifica-se que a nova concepção
de educação, delineada para ser mais uma mercadoria no bal-
cão de negócios capitalistas, e menos como uma ferramenta
formal para preparar para a convivência em uma sociedade
humanamente melhor, oculta a dimensão cultural e política
da formação institucional.

Resume-se o investimento em aumentar a escolaridade
e formar profissionais em cursos aligeirados no tempo e esva-
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ziados nos conteúdos, privilegiando a aplicação de recursos
em competências técnico-científicas, mais apropriadas para a
disputa dos postos de trabalho mais elevados, do ponto de vis-
ta tecnológico, mas os números elevados divulgados nos cen-
sos de desempregados demonstra que não se amplia a oferta
de postos de trabalho. para a colocação da força qualificada.

Quanto à prática do ensino, o recurso financeiro apli-
cado é insuficiente e mal dírecíonado. O quadro docente che-
ga ao mercado com pouco preparo para utilizar e interagir
com o universo .de novas tecnologías e se inserir no conjunto
de inovações pedagógicas. A infraestrutura das escolas carece
de modernização nos sistemas e instalação de equipamentos
para adequar o quadro docente às evoluções tecnológicas,
líl1111 u há preocupação em melhorar as condições de tra-
b.rlho l rantír remuneração digna aos professores.

O sistema inculca no indivíduo a exigência de alta
qualificação. para a conquista de emprego, especialização
profissional e necessidade constante de atualização tecnoló-
gica, exigindo sempre e. mais investimento do trabalhador
em educação: um "serviço/mercadoria" cotado a preço alto
no mercado, mas que nem sempre é ofertado com qualidade.

Passadas décadas de implantação do modelo político
e econômico neolíberal, as nações que adotaram o novo
paradigma capitalista. apresentam índices preocupantes de
desemprego, comprovando que a massificação do discur-
so que exige do moderno cidadão produtivo aquisição das
chamadas "novas competências", tal como citado por Lima
(2006, p. 251), na prática, não garante chances de inserção no
mercado de trabalho. Na realidade, o que as estatísticas cons-
tatam é a ocorrência de um número expressivo de profissio-
nais formados em nível superior, com qualificação técnica e
nível tecnológíco atestado, mas fora do mercado de trabalho,
ou lotados em subernpregos.
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DIGITALlZAÇÃO E DISPONIBILlZAÇÃO DE FONTES DE PESQUISA
HISTÓRICAS ATRAVÉS DAS TECNOLOGIAS MÓVEIS

Edgar Marçal de Barros Filho
Raimundo Elmo de Paula Vasconcelos [únior

Meline Mesquita de Carvalho

Introdução

A História. da Educação é um campo do saber que
permite compreender, explicar e avaliar em que medida as
idcias pedagógicas e as práticas educativas, de diferentes
tcrnp i cspac i são elementos importantes de uma cons-
l111Ç, () so lal (DO VALLE,2012) . .r::Iesse âmbito, o historiador
ti" ti li ',lÇ, o' assume-se como uni mediador entre o passado
l' o futuro, pautando-se sobre a compreensão do contexto e
, us elementos representativos,

Dessa forma, as fontes historiográficas, que podem ser
manuscritas, impressas, pintadas e até mesmo esculpidas,
são fundamentais para o trabalho do historiador. A utiliza-
ção de fontes em 'COmum aproximou a História e a História
da Educação de outras áreas do conhecimento, tais como,
a Arquivologia, a Biblioteconomia e a Arqueologia (ANDRE-
OTTI, 2005). A diversificação dos tipos e origens das fontes
de informação ampliou e trouxe novos objetos ao campo da
História, dinamizando o conceito de documento que, segun-
do Bellotto (1991), é qualquer elemento gráfico, iconográfico,
plástico ou fônico pelo qual o homem se expressa.

No caso específico das informações registradas em pa-
pel, como documentos impressos, manuscritos e fotografias,
dois fatores limitam seu uso, seja em termos de localização
ou de tempo (MOREIRA;MENDES; DE QUEIROZ, 2007). Pri-
meiramente, o conteúdo-fica restrito a um espaço físico es-
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pecífico, restringindo o acesso e obrigartdo o deslocamento
das pessoas para poderem consultá-lo. A outra limitação está
na natureza física do papel, o qual está sujeito à deterioração
pelo manuseio e pela ação de agentes ambientais.

Segundo Dos Santos, Cintra e Da Silva (20U), há um gran-
de paradoxo entre os profissionais que lidam com documen-
tos históricos impressos: por um lado, não se pode disponi-
bilizar o documento original sem que este fique ausente dos
riscos de deterioração com o manuseio; e por outro lado, se
as obras ficarem fora do alcance dos usuários, não serão úteis.

Uma das alternativas para contornar esse tipo de pro-
blema é a digitalização dos acervos, que auxilia a preserva-
ção dos documentos hi~tóricos e evita a perda das infoima-
ções contidas nestes, que representam em grande parte a
memória e patrimônio cultural. Porém, para que se torne

. .' I

uma solução ideal na preservação de documentos, dois de-
safios precisam ser solucionados: o primeiro é garantir que
o arquivo digitalizado não sofra alterações no conteúdo! e o
segundo é permitir que o conteúdo migre periodicamJnte
de mídias, para impedir que seu conteúdo não se torne ina-
cessível devido à obsolescêncía dos meios de armazena~en-
to (~ENDES et al., 2007) . .o.utr~ di~culda.de é ': ~a.to d_efno
Brasil, os recursos para dígitalização e dispcníbilização de
conteúdo estarem restritos a um universo parcial e elitizado
(ANDREOTTI,2005).

Em contrapartida, os dispositivos móveis (como srhar-
. I

tphones e tablets) têm se destacado pela penetração nas dife-
rentes camadas sociais e pela conectividade que propoicio-

• . . I

nam aos usuários. Estudos têm demonstrado os benefícios
da utilização das tecnologias da computação móvel pad es-
canear documentos. Segundo Berkner (2013), o futuro dÁ di-
gitalização e disponibi~ização do conteúdo capturado pkssa
pelas tecnologias móveis.
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Assim, este artigo descreve trabalhos relacionados na
área e discute asdiferentes possibilidades de se -utilizar as
tecnologias móveis Icorno captura de imagens e consulta de
informações) para favorecer a área de História. A segunda Se-
ção apresenta a fundamentação teórica deste trabalho, com
definições e conceitos importantes relacionados. Na terceira
Seção, são descritos os trabalhos analisados neste artigo. Na
quarta Seção, discutem-se asvaptagens e desvantagens de
cada um dos trabalhos analisados e avaliam-se as possibili-
dades de aplicações na área de História. Por fim, a quinta e
última Seção conclui este artigo e apresenta possíveis traba-
lhos futuros.

und m ntação teórica

A investigação histórico-pedagógica não se realiza sem
apoio' de fatos, dados e informações contidos em fontes

(MELO, 2010). As fontes historiográficas são vestígios e tes-
temunhos capazes de propiciar conhecimentos acertados
sobre o passado, constituindo-se em elementos construídos
pelo pesquisador para responder perguntas que lhes são
apresentadas (RAGAZZINI,2001). Segundo Da Silveira (2016),

fontes como livros antigos, documentos manuscritos, e ou-
tros tipos de registros do passado estão agora disponíveis em
quantidade e facilidade de acesso até então inauditas, graças
à digitalização de acervos documentais.

A digitalização é o processo de conversão de material
em papel, como documentos impressos e fotografias, para o
formato digital, compreendido pelos sistemas computacio-
nais. Entre os benefícios da digitalização destacam-se a fa-
cilitação do acesso e disseminação dos conteúdos, além da
redução do manuseio do documento original, contribuindo
para a sua preservação (DITADI,2010).
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o Conselho Nacional de Arquivos - CONARQelaborou
um documento com recomendações que visam auxiliar as
instituições na concepção e execução de projetos de digira-
lização (CONARQ,2009). De acordo com esse documento, as
vantagens obtidas com a digitalização são:

i) Contribuir para o amplo acesso aos documentos
arq uivís ticos;

ii) Incrementar a preservação e segurança do conteúdo
original em outros suportes;

iii) Permitir o intercâmbio de acervos e de instrumentos
de pesquisa pormeio de redes informatizadas.

iv) Promover a difusão e reprodução dos acervos arqui-
vísticos não digitais, em formatos e apresentações
diferenciados do formato original.

Nas últimas décadas, a ev~lução 'das novas tecnolobas
permitiu a digitalização de diferentes tipos de informação c4mo
textos, imagens e áudios (RIBEIROet al., 2011).A digitalizaçfo é
uma importante ferramenta para amplo acesso aos documen-
tos a distância, possibilitando que a soci~dade se beneficié de
seus conteúdos, desde que seja realizada adequadamente.

O processo de digitalização tem um caráter não só de
preservação, mas também de importância histórica, ter-do
em vista que os documentos analisados e posteriormente
digitalizados, mostram fatos históricos de determinados pe-
ríodos (DASILVA,2016). Nesse sentido, o gerenciamento des-
ses arquivos ajuda a ampliar as possibilidades para pesquisa.
Além da ação de preservação de documentos históricos, as
mídias digitais proporciona~ rriais acessibilidade e disponi-
bilidade dos documentos.

Antes de se iniciar um processo de digitalização, torna-
-se necessária a execução de ,~çõespara garantir a eficiêJcia

_ EDGAR MARÇAL DE BARRO'S FILHO'· RAIMUNDO ELMO' DE PAULA VASCO'NCELO'S JÚNIO'R •
256 =:J MELlNE MESQUITA DE CARVALHO' .



dos materiais queserão produzidos. Para Ditadi (2010), ao ini-
ciar um projeto de digitalização, os conjuntos documentais
devem ter passado por tratamento arquivístico de avaliação
e seleção, bem como já terem sido previamente higienizados,
organizados e identificados. Além disso, o autor destaca que
os seguintes aspectos devem ser verificados: gerenciamento
de direitos autorais; registro de metadados' tanto para recu-
peração da informação quanto para a preservação de padrões
técnicos mínimos (como os padrões de resolução para cap-
tura digital); diretrizes para concepção de portais de acesso
na Internet; política de seleção de acervos culturais para ava-
liação e realização da digitalização; capacitação técnica de
pessoal para executar e administrar os projetos; diretrizes e
metodologia para. a preservação dos objetos digitais produzi-
dos, em longo prazo.

Segundo Pena e Silva J201O), a digitalização e a dispo-
nibilização das informações em meio digital e online consti-
tuem serviços importantes e viáveis para preservação e aces-
so a documentos 'históricos. Os autores afirmam ainda que
o grande problema do historiador é a falta de fontes, que às
vezes não existem ou, em outros casos, não estão acessíveis.

Considerando-se especificamente o contexto da Histó-
ria da Educação, Bastos (2014) faz uma análise sobre os tra-
balhos de Maria Lúcia de Arruda Aranha, com o objetivo de
identificar as permanências e marcas que ainda hoje definem
a disciplina História da Educação nos cursos de formação de
professores. A autora afirma que, entre as obras de Maria Lú-
cia de Arruda Aranha, destaca-se o livro História da Educação
(1996)que se constitui como uma das principais referências
na área, condensando o conteúdo disciplinar em uma única
obra. Entretanto, Bastos afirma que se deve avançar e insti-

1 Metadados são dados sobre outros dados, por exemplo, o autor, o título e o
resumo de uma obra digitalizada.
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gar os professores a terem novos olhares e adotarem novas
abordagens na produção de materiais didáticos, em. diferen-
tes mídias.

Nesse sentido, os avanços nas tecnologias móveis têm
criado oportunidades para o desenvolvimento de novas es-
tratégias de aprendizagem ao facilitar a integração entre o
mundo real e o digital. A aprendizagem auxiliada por com-
putação móvel (Mobile Learning Ou m-learning) apresenta-se
como uma tecnologia inovadora que utiliza os dispositivos
móveis para favorecer os processos de ensino e aprendiza-
gem (SHARPLESe ROSCHELLE, 2010). Segundo Marçal, An-
drade e Rios (2005), os principais benefícios do uso dos dis-
positivos móveis na educação:

• Melhorar os recursos para o aprendizado do aluno;
• Gravação de sons e outras funcionalidades existentes;
• Prover acesso aos conteúdos didáticos em qualquer

lugar e a qualquer momento; ,
• Aumentar as possibilidades de. acesso ao conteJdo,

incrementando e incentivando a utilização dos ser-
viços providos pela instituição, educacional ou bm-
presarial;

• Expandir o corpo de professores e as estratégias de
aprendizado disponíveis, através de novas tecnolo-
gias que dão suporte tanto à' aprendizagem formal
como à informal; .

• Fornecer meios para o desenvolvimento de métodos
inovadores de ensino.

Diferentes pesquisas demonstram os benefícios para a
educação proporcionados pelas tecnologias móveis (FIGbE-
ROAet al., 2014; MARÇALet al., 2014), tais como: mobilidkde
para usar os recursos cornputacionaís fora dos espaços escbla-. . .
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res, incentivo ao desenvolvimento de competências em situa-
ções reais e facilidade para acessar e compartilhar conteúdos.

Uma das possibilidades de compartilhamento de con-
teúdo via dispositivos móveis é através da utilização das câ-
meras digitais, embutidas na maioria dos smarrphones e [0-

blets existentes atualmente. Pesquisadores têm desenvolvido
trabalhos que demonstram os benefícios do uso dos disposi-
tivos móveis para digitalização de documentos.

Segundo Berknerízoij), os dispositivos móveis estão
transformando o paradigma da digitalização de documentos.
Ele afirma que essa mudança está: ocorrendo tanto a partir do
ponto de vista da arquitetura dos dispositivos, quanto tam-
bém pela revisão da própria definição do termo documento,
que passa a ir além de textos impressos, englobando agora
outros elementos, porexemplo, quadros brancos, slides, có-
ti igos de barras e até sinalizações de trânsito.

Metodologia

Para permitir Uma, análise das diversas possibilidades
de uso dos dispositivos móveis como ferramentas de apoio
ao estudo da história, estaseção descreve três trabalhos com
características diferentes: o primeiro, que apresenta um ar-
tigo com uma abordagem tradicional de digitalização de do-
cumentos históricos: e, os outros dois que demonstram os
benefícios do uso das tecnologias móveis para captura e digi-
talização de imagens e disponibilização e consulta de docu-
mentos históricos.

O artigo de Vaz e Boas (2013) mostra a execução de um
projeto que tinha como objetivo principal a preservação de
documentação datada do século XIX que estava armazenada
no Instituto Histórico e Geográfico de [aguarão, no estado
do Rio Grande Sul. Para isso, foi adquirido um scanner para
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digitalizar o acervo do Instituto, que posteriormente ficou
disponível para consulta de pesquisadores, de estudantes e o
do público em geral. A Foto 1mostra uma imagem do scanner
utilizado no projeto em funcionamento. Através desse proje-
to, a Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA)pretendeu
preservar e ampliar o acesso a fontes históricas sobre a for-
mação e identidade da região sul do estado do Rio Grande
do Sul.

Foto 1 - Scanner digitalizando um documento histórico

I
O segundo trabalho analisado neste artigo aprese?ta

uma aplicação que utiliza os recursos de captura e digítaliza-
ção de imagens dos telefones celulares para apoiar a apren-
dizagem (GRAHAMet al., 2010). O aplicativo permite a digi-
talização de imagens capturadas de ~m manual de trânsito,
processa-as e exibe um vídeo corri uma animação relacionada
à prática de trânsito associada àquela' imagem.
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A Foto 2 ilustra o funcionamento da aplicação em dois
passos: primeiro, o usuário captura e digitaliza a imagem que
pretende estudar; segundo, a imagem capturada é processada
e o aplicativo exibe um vídeo explicativo relacionado a ela.
Desta forma, o usuário conta com a integração de material
impresso e digital combinados para auxiliar a aprendizagem
dele.

Outra possibilidade de uso das novas tecnologias em
favor da história é utilizar os dispositivos móveis como ferra-

. .
mentas de consulta de material histórico. Riba et ai. (2014)

propõem uma aplicativo móvel para busca e recuperação de in-
formações existentes em documentos históricos manuscritos.

Ffoto 1- Exemplo de utilização dos dispositivos móveis para digi-
talízaçâo de documentos

Passo 2: Assistir
ao vídeo relacio-
nado à imagem

digi talizada .

. Passo 1: Selecionar a imagem de in-

. teresse e tirar uma foto.

Fonte: Traduzida de Graham et a/. (2010).

O aplicativo funciona em tablets com sistema opera-
cional Android (ver Foto 3) e Internet sem fio. O usuário pode
realizar a busca escrevendo a palavra ou a combinação de
palavras que deseja pesquisar no dispositivo, ou escolhendo
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dentro as palavras disponibilizadas. Então, a aplicação retor-
na as páginas dos documentos históricos que contêm a(s) pa-
lavra (s) informada(s) corno critério da pesquisa.

Foto 3 - Tela do aplicativo no tablet mostrando o resultado de uma
buua .

Fonte: Riba er aI. (2014) .

Discussão

o primeiro trabalho apresentado na seção anterior fes-
creve o uso convencional de scanners para digitalização de
documentos. Foi utilizado um equipamento próprio par! di-
gitalização de acervos históric:oscom suporte a documentos
de tamanho A3 e captura com alta resolução. Além disso, o
scanner é projetado para não causar desgaste nos documen-
tos, através de mecanismo que evita que a cabeça móvel en-
coste no documento. Entretanto, esse equipamento tem um
custo elevado e, talvez, inviável.para maioria das bibliotecas
e museus do Brasil: R$ 189mil. Obviamente, há scanners ~ais
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baratos no mercado, porem, que não contemplam os mes-
mos recursos, em particular, corri qualidade de imagem digi-
talizada inferior.

.Por outro lado; as câmeras presentes nos telefones
celulares têm evoluído significativamente contando atual-
mente com captura de alta resolução, foco laser, estabiliza-
ção da imagem, entre outros recursos que as equiparam com
câmeras digitais semíprofíssíonais. Nesse sentido, o artigo de
Graham et al. (2010) mostra um exemplo de uso do telefone
celular para digitalizar imagens de livros e, então, fornecer
informações complementares para os usuários. Ao se imagi-
nar a adaptação dessa aplicação para o estudo da história,
inúmeras possibilidades surgem. Por exemplo, estudantes
poderiam, durante uma visita a um museu, obter informa-
ções complementar~s (como áudios e vídeos) sobre docu-
mentos históricos que estão vendo em tempo real, através de
seus telefones celulares,

Nessa mesma direção, o artigo de Riba et ai. (2014) mos-
tra uma aplicação que contém um banco de dados com docu-
mentos históricos digitalízados e permite que o usuário rea-
lize pesquisas nestes. Nesse caso, a vantagem para o estudo
anterior está no fato dó usuário não precisar estar no museu
para realizar suas. consultas. Entretanto, tanto essa aplicação
quanto a anterior devem ter sido anteriormente desenvolvidas
e preenchidas com as informações e as imagens digitalizadas.

O desinteresse pelo assunto de História, em particular
nas escolas públicas, e um problema real, e sem uma solução
existente em curto prazo (RIBE.IRO,2011). Por outro lado, es-
tudos apontam que um dos principais benefícios do uso dos
telefones celulares na educação e o aumento da motivação
dos estudantes (HWANG e WU, 2014). Portanto, acreditamos
que as tecnologias móveis combinadas com conteúdos his-
tóricos podem favorecer o interesse pelo estudo da História.
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Conclusão e trabalhos futuros

Este artigo apresentou um estudo que destacou as prin-
cipais vantagens do uso ~a digitalização de documentos para
a História. Em particular, foi discutido como as tecnologias
móveis (smartphones, tablets, Internet sem fio etc.) podem
ser utilizadas tanto nos processos de captura dos dados con-
tidos nos documentos históricos quanto na disponibilização
dessas informações para os usuários.'

Com isso, pretendeu-se promover uma discussão sobre
as possibilidades de se unir a computação móvel com o es-
tudo da História. Então, como trabalho futuro, planejamos:
i) continuar os estudos sobre a integração das fontes históri-
cas com as tecnologias móveis; e, ii) propor experiências para
avaliar os resultados reais dessa combinação considerando o
nosso contexto local.
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Introdução

Nas três últimas décadas, a sociedade enfrenta uma
desafiadora e cada vez mais acelerada corrida de transforma-
ções, de caráter: cultural, sócio-político, econômico, tecno-
lógico e meio ambiental (MORAES, 2004). Comparado este
período com todo o passado, desde a Pré-História, a evolu-
ção do conhecimento humano encontra-se marcantemente
caracterizada por avan~os propiciados pelas Tecnologias da
Informação e Comunicação (TIC), que ocasionam vertigino-
sas e rápidas mudanças nas rrianeiras como a informação e o
conhecimento passaram a ser acessados, partilhados, ressig-
nificados e inter-relacionados (OKADA,2008).

Na década de 2010, da crise dos paradigmas e áreas de
conhecimento, constata-s.e o pleno e crescente uso pedagógi-
co das TIC como ferramenta cognitíva (ALMEIDA;VALENTE,
2011), a consolidação da computação ubíqua e suas implica-
ções, no sentido de favorecer o desen;ülvimento da apren-
dizagem assíncrona e colaborativa, a web 2.0, entre outros
legados que se consolidaram, como formas constituintes de
emergência de um novo processo educacional e a necessi-
dade de se repensar sua avaliação (RIBEIRO et ai, 2016; SOU-
SA, 2015), lançando novos desafios para as inúmeras áreas
de conhecimento. Nunca a humanidade contou com tantas
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possibilidades pararealizar o acesso e compartilhamento da
informação e, colaborativamente, e poder construir novos
saberes: conhecimentos, habilidades e competências (OKA-
DA, 2008; SOUSA,1991; TAR:DIF,2002). Tais rápidos ciclos de
mudanças globais aceleram' os processos de fusão e nasci-
mento de novas áreas de conhecimento interdisciplinares,
encontrando-se significativamente vinculados à quebra dos
paradigmas emergentes, crises e conflitos entre as áreas de
conhecimento (LEFF,2011; MORAES,2004; MORIN, 2007).

Nesses cenários mutantes do século XXI, na perspec-
tiva de facilitar a construção colaborativa de novos conheci-
mentos e saberes no espaço, digital e na Web, os pressupostos
teórico-metodológicos do mapeamento cognitivo da pesquisa
e aprendizagem possibilitam operar um ciclo de mapeamen-
to, no qual se acessam, organizam e inter-relacionam: dados,
que permitem rnapear Informações, para se poder construir
e maturar novos conhecimentos e, consequentemente, novos
saberes (OKADA,2008; Ribeiro; VALENTE,2015).

Sumariamente, o presente capítulo apresenta e discute
resultados, relacionados à duas pesquisas, focando-se ativi-
dades de aprendizagem colaborativa e assíncrona, expressas
através de narrativas desenvolvidas e postadas por cursistas
em Fóruns de Discussão do AVATelEduc. Na primeira, incor-
porada a uma pesquisa de campo de uma Tese de Doutorado
(RIBEIRO et ai, i016; SOUSA, 2015), abordou uma disciplina
presencial de Informática na Educação (IE), ofertada por um
Curso de Pedagogia, em que parte das atividades foram de-
senvolvidas colaborativamente em Fóruns do AVATelEduc. A
segunda, constituiu-se de uma formação a distância, conce-
bida através de uma investigação de Pós-Doutorado, voltada
à integração de práticas pedagógicas assíncronas, decorridas
num laboratório de experimentação científica, para promo-
ver a simulação computacional, visualização fenomenológi-
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ca, ínter-relação, (re)significação e construção de conceitos fí-
sicos, relacionados ao estudo de circuitos elétricos (RIBEIRO
et al, 2008; RIBEIRO;VALENTE,2015).

Na primeira pesquisa, os cursistas (re)significaram, in-
ter-relacionaram e construíram conceitos e saberes pedagó-
gicos e tecnológicos, para se apropriar de significados, oriun-
dos dos campos de conhecimento: aprendizagem, avaliação
e saberes docentes.

Fundamentação teórica

Na volátil atmosfera de crises das áreas de conheci-
mento caracterizadas anteriormente, o processo educa-
cional confronta um desafiante labirinto em seus campos
teórico, metodológico e prático. Progressivamente, o uso pe-
dagógico das TIC (ALMEIDA;VALENTE,2011)gradativamente
ocupa novos espaços perante a educação conservadora pre-
sencial, instrucionista e memorística (SOUSA,2015), baseada
na transmissão de conhecimentos, e consolidará cenários
favorece dores à integração pedagógica entre: mídias, cons-
trutivismo, autonomia, criatividadee o aprender juntos (AL-
MEIDA; VALENTE,2011;LÉVY,2004; MASETTO,2003; MATUI,
2006). Nas próximas décadas.vrornar-se-ão necessárias a
concepção e a adequação de novas propostas e práticas de
avaliação, para se mapear o desenvolvimento pedagógico da
aprendizagem formativae colaborativa em espaços assíncro-
nos (FERNANDES, 2013; LUCAS, 2012), das novas formas do
coaprender' (OKADA,2008) e a consequente necessidade de
arquitetar sua avaliação.

10 conceito de coaprender ou Colearn 2.0 opera numa perspectiva
mais geral de que aprender junto é uma premissa fluente quando
a questão aponta para as mudanças curriculares necessárias ao
século XXI. .
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Sendo a educação uni pilar pétreo que forja as relações
humanas, certos aspectos que lhe estão intimamente ligados,
tais como currículo, aprendizagem, construção de saberes,
metodologia e avaliação, encontram pertinência nos diversos
olhares que deverão ser direcionados para investigações nes-
sa área (MORAES,2004; MORIN, 2007) tendo como viés as TIC.
Numa era em que é possível favorecer a aprendizagem em
ambientes virtuais, a educação deve se ancorar em novas me-
todologias, que favoreçamo processo de aprendizagem, sem
ainda se continuar a priorizár o modelo síncrono, presencial e
sob um olhar avaliativo tradicional, de caráter predominante-
mente quantitativo(AUSUBEL; NOVAl<;HANESIAN,1968;FER-
NANDES, 2013; tUCAS, .2012; MASETTO, 2003; Matui, 2006).
Sousa (1991)apresenta uma diversificada revisão de literatura
relacionada à avaliação da aprendizagem. Entre as conclusões
de Sousa (1991),a avaliação não constitui simplesmente um
processo técnico, mas também em uma postura política, per-
meada e integrada aos cenários social, educacional e escolar;
no espaço educacional, não se deve restringir, de forma isola-
da, o exercício de suas funções e procedimentos avaliativos.

Morin (2007) destaca que 'as diversas disciplinas cientí-
ficas devem buscarconstituir o educar, levando-se em conta
o enfrentamento de suas incertezas, alinhamentos e tensões
(LEFF, 2011; MORAES,2004), numa perspectiva transdisci-
plinar e multirreferenciada, para se promover a construção
do conhecimento e saberes. Nessa perspectiva, os contex-
tos atual e futurístico não mais se sustentarão em práticas
educativas baseadas em modelos instrucionistas e behavio-
ristas (LUCAS,zoiz: MASETTO,2003; MATUI, 2006; RIBEIRO;
VALENTE,20lS), em que professores, de forma hierárquica e
unidirecional, operam o processo pedagógico. Nessa perspec-
tiva, reportando-se especificamente aos ambientes de apren-
dizagem, a comunicação entre as diversas áreas representa
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uma estratégia básica para promover a facilitação do apren-
dizado: exernplificando, p,ara entender Matemática, faz-se
necessária a língua; para compreerider Geografia, é mais que
necessário movimentar-se no espaço físico e histórico das
coisas existentes, dentre tantas outras relações possíveis,
pois tudo está interligado, e essa ideiaé o que nos apresenta
a complexidade da vida (MORAES,2004; MORIN, 2007).

Lévy (2003) argumenta que a virtualização afeta não
apenas a informação e a comunicação, mas também os
cidadãos, a economia e o exercício da inteligência. Dessa
forma, em diversas atividades práticas da vida social, são
requisitadas inúmeras h.abilidades e competências que se
relacionam diretamente com as relações profissionais e aca-
dêmicas. Presentemente, a dinâmica da organização social
se opera rapidamente e desafia as gerações mais antigas a
desenvolverem um processo de adaptação a um uso mais
sistêrnico das TIC em suas práticas sociais (ALMEIDA;VA-
LENTE, 2011; LÉVY,2004; SOUSA, 1991)~Segundo Almeida e
Bertoncello (2011), as TIC contribuem.e podem provocar al-
terações e favorecer o desenvolvimerito da aprendizagem,
visto que a mesma opera no próprio sujeito da aprendiza-
gem, o que constitui uma estratégica temática pedagógica,
tratada no campo da integração das tecnologías e currículo
(ALMEIDA;VALENTE,2011).

Quanto às gerações pedagógicas e tecnológicas, Lucas
(2012) estabelece uma discussão entre ambas e caracteriza
as gerações pedagógicas de EaD. Defende que os princípios
do behaviorismo e do construtivismo têm sido adaptados
e permeiam a realidade atual dos' espaços das práticas de
aprendizagem e avaliativas na web social. Nesses novos es-
paços, a aprendizagem assíncrona, cognição, colaboração e
mediação se integram, caminham juntas, favorecendo o ae-
bate contextualizado, o cornpartilhamento de descoberta~ e
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a emergência de múltiplas I?erspectivas para a educação do
século XXI.

Num cenário mais abrangente da educação do século
XXI, devem ser privilegiados modelos curriculares educacio-
nais centrados na formação de professores (TARDIF,2002),

priorizando-se a integração pedagógica das TIC às atividades
colaborativas docentes e discentes,

[...] migrando, assim; de um modelo de educação ins-
trucionista para um patamar construtivista e reflexivo,
quando o aluno mais facilmente possa desenvolver
espirais de aprendizagem e construir novos saberes
(VALENTE, 2005).

A integração do uso de computadores, ambientes virtu-
ais, dispositivos móveis e redes sociais às atividades pedagó-
gicas pode contribuir para estimular, potencializar e favorecer
o desenvolvimento da aprendizagem assíncrona, quando ar-
ticulados às atividadescolaborativas da interação entre pro-
fessores e estudantes, com destaque para a ação do aprender
juntos, o virtual (ALMEIDA;VALENTE,2011; VALENTE,2005).

Segundo Coutiriho (2013); para obter êxito na integra-
ção das TIC em .sala de aula, no aspecto da construção de
conhecimento dos alunos, quanto a atividades vinculadas às
práticas pedagógicas, o professor-mediador necessita estar
previamente apropriado de saberes pedagógicos e tecnoló-
gicos relacionados ao pleno domínio teórico-metodológico e
prático de teorias de aprendizagem e articulados ao uso pe-
dagógico das TIC (ALMEIDA;VALENTE,2008, RIBEIRO et al,
2008; RIBEIROet al, 2016; SOUSA,2015). Para promover o uso
pedagógico das tecnologías digitais, devem ser considerados
os contínuos avanços das TIC, particularmente os vinculados
ao desenvolvimento de sojtwares educativos, articulados aos
pressupostos da aprendizagem significativa (ALMEIDA; VA-
LENTE, 2011; RIBEIRO;VALENTE,2015).
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o papel dos conhecimentos previos e da motivação
para o aprender, como elementos que contribuem pedago-
gicamente para favorecer a apropriação de novos conhe-
cimentos, é um dos principais pressupostos da teoria da
aprendizagem significativa ausubelíana (AUSUBEL;NOVAK;
HANESIAN,1968). Os autores definem como. subsunçores os
eventuais conhecimentos ou preposições prévias existentes
na estrutura cognitiva do sujeito, que possuam algum tipo
de relação com os novos conhecimerttos a serem aprendi-
dos. Quanto mais similaridades houver entre a estrutura dos
subsunçores e os novos conhecimentos a serem aprendidos,
potencialmente a aprendizagem significativa será facilitada.
Contudo, quanto menos relações houver entre essas duas
classes de conhecimentos, então potencialmente tenderá a
se caracterizar a aprendizagem mecânica. Segundo Ausubel,
Novak e Hanesian (1968), há um "contínuo" entre esses dois
tipos de aprendizagem, portanto, não são dissociáveis.

Uma grande contribuição derivada da teoria ausube-
liana, no intuito de facilitar o desenvolvimento da apren-
dizagem, são os softwares de mapearnento conceitual, des-
tacando-se o soitware educativo gratuito de mapeamento
cognitivo conceitual, denominado Cmaptools, cujo uso se faz
massivamente presente em todos os continentes (OKADA,
2008). Os renovados recursos inteligentes de sociabilidade e
interatividade da Web 2.0, e demais dispositivos digitais, cada
vez mais possibilitam ao coapreridiz se tornar um ser mais
reflexivo, colaborativo, criativo e autônomo, destacando-se
o favorecimento do desenvolvimento da aprendizagem sig-
nificativa, colaborativa e assíncrona, em que os alunos exer-
cem a prática colaborativa da ressignificação de conceitos e
argumentações, através da postagem de narrativas em fóruns
de discussão assíncrona (ALMEIDA;VALENTE,2011; RIBEiRO;
VALENTE,2015, SOUSA,2015).
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Breve descrição dametodoloqla empregada na pesquisa de
campo

Sucintamentese procedeu ao mapeamento de dados
de campo, através .das narrativas postadas pelos cursistas
em Fóruns de Discussão TelEduc, através das duas pesquisas
clencadas anteriormente. Ou seja, na formação a distância
para estudo colaborativo de circuitos elétricos (RIBEIRO et
al, 2008; RIBEIRO; VALENTE, 2015) e nas atividades colabora-
tivas assíncronas da disciplina de IE (SOUSA, 2015). Método-
logicamente, estes foram trabalhados fundamentando-se nos
pressupostos da análise textual discursiva (MORAES; GALIA-
ZZI, 2011), para obtenção de categorias dedutivas e indutivas,
respectivamente representativas dos dados do referencial
teórico e das narrativas dos cursistas, que foram e organiza-
das na forma de eixos temáticos. De posse das categorias e
seguindo-se os pressupostos da análise qualitativa de dados
multidimensionais, incorporou-se o uso do software de ma-
peamento cognitivo CHIC (MORAES; VALENTE, 2008; OKA-
DA, 2008; RIBEIRO; VALENTE, 2015; SOUSA, 2015; VALENTE;
ALMEIDA, 2015), para analisar os dados, que foram processa-
dos no CHIC.

Nas saídas de dados processados através do software
de mapeamento cognitivo CHIC, são obtidas as denominadas
árvores de similaridade, Nestas, as categorias podem ser visu-
alizadas geometricamente, organizadas em classes, de forma
multidimensional,' hierárquica e relacional, facilitando ao
pesquisador, à luz do referencial teórico, adotado na pesqui-
sa, analisar a estrutura de categorias, no sentido de emergir
complexas (inter)relações e (re)significações entre estas e as
narrativas dos cursistas (MORAES, VALENTE, 2008), permitin-
do assim, no caso da primeira pesquisa elencada (RIBEIRO;
VALENTE, 2015), se mapear cognitivamente a complexa aná-
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lise multidimensional entre: construção e intersignificação
de conhecimentos e saberes. No CáSO da segunda pesquisa
(SOUSA,2015), analogamente se procede ao mapeamento da
pesquisa, enfocando-se agora os campos da avaliação, apren-
dizagem e saberes pedagógicos e tecnológicos,

Desta forma, fazendo-se o uso do CHIC, metodologi-
camente se pressupõe analisar, segundo os pressupostos da
teoria da aprendizagem significativa, da avaliação e do desen-
volvimento da aprendizagem, como; colaborativamente, os
cursistas: mapeiam, constroem e inter-relacionam conceitos
e se apropriam de saberes, durante a realização de suas práti-
cas pedagógicas digitais. '

Resultados e discussão

No tocante à apresentação e discussão de resultados
da pesquisa relacionada à disciplina de IE, no decurso de
suas atividades pedagógicas, esta contou com a participação
efetiva de 29 cursistas participantes: distribuídos entre 24
professores-alunos, 4 professores-formadores e um professor-
-coordenador formador (SOUSA, 2015). Na citada disciplina
foram realizados nove Fóruns de Discussão (ver Tabela 1), sen-
do dois escolhidos para compor parte dos dados de campo da
pesquisa de doutorado: TelEduc 3 - Discussão telecolaborati-
va de mapas conceituais em projetos e atividades pedagógi-
cas (OKADA,2007) - e TelEduc 9 .:..Avaliação da aprendizagem
telecolaborativa (MASETTO,2003; MATUI,2006).
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Tabela 1 - Fóruns. de Discussão realizados através da plataforma
TolEduc na disciplina Informática na Educação, ofertada em 2014.2,
(SOUSA, 2015)

Houve o registrá de 57 postagens efetivadas pelos cur-
sistas durante a vigência do Fórum 3, enquanto que, no Fó-
rum 9, ocorreram 72 postagens. Conforme Valente (2005), o
processo de desenvolvimento da aprendizagem colaborativa
e assíncrona, favorece a formação de ciclos de ações (ação-
-reflexão-depuração-nova-ação), o que facilita a emergência
e maturação de sucessivas ações e o desenvolvimento do
processo da aprendizagem assíncrona e colaborativa. Tal pro-
cesso de aprendizagem pode ser representado pela espiral de
aprendizagem (VALENTE,2005), segundo o ciclo de ações da
espiral da aprendizagem, ilustrado, um pouco mais a seguir,
na Figura 1.

Para se efetivar o estágio de mapeamento do conjunto
de categorias dedutivas e indutivas, foram utilizados os pres-
upostos da análise textual discursiva (MORAES;GALIAZZI,
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I ,

2011), no intuito se investigar e analisaras interações expres-
sas e caracterizadas multidimensionalmente pelas narrativas
relacionadas às postagens realizadas pelos cursistas nos fó-
runs, à luz dos objetivos e doreferencial teórico adotados
na pesquisa (ALMEIDA;VALENTE,~011; RIBEIRO; VALENTE,
2015; SOUSA, 2015). Em síntese, metodologicamente, após
várias (re)leituras dos registros textuais dos Fóruns, foram
então previamente definidos três eixos ternáticos, para se
proceder ao agrupamento daszz categorias obtidas: Mapas
Conceituais e Aprendizagem (MCAP=AP),Avaliação e Apren-
dizagem (AVAP=AV)e Saberes Pedagógicos e Tecnológicos
(SAPT=SPe S'I),

Figura 1 - Ciclo de interaçâo aprendiz-computador, (VALENTE,
2005, p. 66)

estratégia

b - conceito Ia straçao '
reflexionante' '

reflexão (abstração' empírica
e pseudoempírica '

social

"'1 _
rexecuça

I
depuração

~"""- t
descrição da solução do
problema por meio de uma
linguagem de programação

agente de
aprendizagem

O Quadro 1 representa uma sumarização dos eixos te-
máticos adotados e seus respectivos descritores.
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Quadro 1- Eixos Temáticos estabelecidos para se proceder ao pro-
cesso de categorízação da Tese (SOUSA, 201.5)

Eixos Tefuáticosestabelecidos para a Tese

Título Descritor

Tipos de cate-
gorias/

Fórum TeIE-
duc

Desenvolviniénto de 'inter-re-
laçÕe~.colabora·Úvas e~tr~'con;
teúdos'expréssOsnos materiais
p~dag6~iicgs de estudo, es'tabe~
lecidas". étúrallie. a .aprendiza"
gêm., fo'candoouso de mapas

. conceituais como estratégia de
apoiópedagógico aó.desenvol-
yimento .da ~prendizagem co-
Iaboratíva.
Desenvolvimento de inter-re-
lações entre conteúdos expres-
sos nos materiais pedagógicos
de estudo, estabelecidas du-

Dedutiva/orante a aprendizagem colabo-
rativa, focando as temáticas:
avaliação e desenvolvimento
da aprendizagem.

Avaliação e
Aprendizagem

(AV=AVAP)
2

3

i,:: .·Mudànçasde 'percepção ou
'Siberes pedag6;. construção de saberes .pedagó-
gícos e Tecn9Ió~c{ gíçosetecnológícos evidencia'

gícos " ' dos junto ao desenvolvimento Indutiva/j e9
(Tecnologias);. da aprendizagem colaborativa .

(SP e ST=' SAPT) dos cursistas nos Fóruns de
. .... Discussão 3 e 9-

Através da construção de um elaborado processo de
análise qualitativa de dados multidimensionais, foram então
multidimensionalmente estabelecidas complexas inter-rela-
ções hierárquicas e relacíonais entre as 27 categorias e as nar-
rativas dos cursistas. Em seguida, se procurou analisar, sob
uma ótica do referencial teórico da Tese, de que maneira, co-
laborativa e assincronamente, se inter-relacionavam e desen-
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volviam: a aprendizagem assíncrona, a avaliação qualitativa
e formativa e a construção os saberes pedagógicos e tecnoló-
gicos dos cursistas, o que pode inicialmente ser visualizado
na Arvore de Similaridade I: Aprendizagem, Avaliação e Tec-
nologias, representada na Figura 2 (SOUSA, 2015). Assim, num
estágio preliminar da análise qualitativa multidimensional,·
torna-se possível geometricamente vísualizar que as diver-
sas categorias foram arranjadas espacialmente, na forma de
inter-relações hierárquicas e relacionais multidimensionais,
na saída dos dados obtidos a partir do software CHIC.
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Figura 1 - Árvore de Similaridade.: Apreridizagem, Avaliação e



Tecnologtas e os títulos de todas as categorias dos eixos temáticos:
MCAP, AVAP e SAPT, (SOUSA, 2015)
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Classe 2

Dada a limitação do tamanho do capítulo de livro, não
é possível apresentar uma discussão mais avançada de resul-
tados obtidos na Tese, Citando-se, a descrição e análise deta-
lhada: das classes de categorias, das formas de emergência de
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inúmeras relações entre estas e as diversas narrativas dos alu-
nos, que lhes são associadas, o que é recomendado a partir da
consulta direta do texto da Tese de Sousa (2015). Em síntese,
da análise qualitativa multidímensíonal das narrativas dos
cursistas, sob uma ótica da transdíscíplinaridade, complexi-
dade e do mapeamento cognitivo (MORAES;VALENTE,2008; .
OKADA,2008; SOUSA,2015; VALENTE;ALMEIDA,2015), emer-
giram indícios preliminares de inter-relações hierárquicas e
relacionais, favorecendo articulações entre os três campos de
conhecimento: desenvolvimento da aprendizagem, avalia-
ção, saberes pedagógicos e tecnológicose as ações pedagógi-
cas vivenciadas pelos cursistas nos Fóruns TelEduc. Os resul-
tados dessa análise questionam se repensar os pressupostos
da avaliação do desenvolvi~entàda aprendizagem formativa
assíncrona e a convergência dos futuros caminhos, entre as
práticas pedagógicas e avaliativas, no aspecto de contribuir
para uma melhor formação de profissionais que atuem nas
áreas da educação e informática educativa, bem como em ou-
tras áreas do conhecimento.

Dada a limitação de tamanho deste capítulo, quanto à
apresentação e discussão de resultados; relativos à pesquisa
que focou a formação a distância de cursistas, enfatizando o
estudo colaborativo de circuitos elétricos, para a construção
de conceitos e saberes, no campo de eletricidade (RIBEIRO;
VALENTE,2015), no tocante à concepção dos procedimentos
relacionados ao desenvolvimento da análise qualitativa de
dados multidimensionais, metodologicamente, destaca-se
que a estruturação de suas ínter-relações hierárquicas e rela-
cionais, se caracterizam analogamente à forma como foram
apresentados e discutidos anteriormente, para o caso da pes-
quisa que decorreu da aprendizagem colaborativa dos cur-
sistas da disciplina de IE (SOUSA,2015j; não sendo, portanto,
tais informações detalhadas no presente capítulo. Em sínte-
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se, tal estudo de circuitos elétricos foi realizado através das
postagens das narrativasdoscursistas no Fórum de Discus-
são TelEduc 6, nó intuito de construir e estabelecer inter-re-
lações entre os conceitos de voltagem, resistência e corrente
elétrica, integrando-se a realização presencial de práticas pe-
dagógicas, através da simulação computacional de circuitos
elétricos, o que foi também integrado à realização de uma
prática de experimentação presencial de circuitos elétricos
em bancada ..

No Fórum TelEduc6, houve a postagem de 25 narrati-
vas, elaboradas por 19 cursistas participantes, dos quais três
eram professores-formadores. Este Fórum abordou o tema
estudo de conteúdos de circuitos elétricos, porém, relacio-
nando-o à formação dos professores, ao uso articulado das
TIC e do laboratório de experimentação científica, no intui-
to de favorecer a aprendizagem colaborativa de conceitos de
eletricidade, bem como, incorporar o uso de instrumentos
de medição, junto às práticas de circuitos de resistores elétri-
cos. O Fórum 6 foi denominado por "Sub-Módulo 2.2: Circui-
to Elétrico/Conteúdo". Apresenta-se um pouco mais a seguir,
na Figura 3, a árvore de similaridade gerada pelo CHIC, onde
podem ser visualizadas inter-relações de caráter hierárquico
e relacional, entre as categorias elencadas, no contexto da
formação a distância realizada para promover o estudo de
circuitos elétricos.

Numa síntese geral simplificada de apresentação e aná-
lise da árvore de similaridade da Figura 3, esta possui 16 nós
significativos e foi organizada segundo classes, denominadas
de I, 2 e 3, distribuídas geometricamente à esquerda, no cen-
tro e à direita da Figura 3, respectivamente, apresentando 3,
9 e 4 nós significativos. Na análise apresentada por Ribeiro e
Valente (2015)é destacado emergirem indícios preliminares,
indicando que se deve promover a articulação entre o uso
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pedagógico das TDIC e os laboratórios de experimentação
científica. Tais possíveis elementos deintegração necessi-
tam ser repensados e discutidos mais criticamente, à luz de
pressupostos teórico-metodológicos e práticos, destacando-
-se suas limitações e possibilidades: Tais estratégias analíticas
potencializariam a construção de possíveis olhares alterna-
tivos, para se repensar a concepção de novas inter-relações
emergentes, de maneira a integrar e favorecer: a aprendiza- "
gem de física, a formação de professores, o aprender fazendo,
a articulação entre a prática e teoria e os aspectos do uso
pedagógico da experimentação e instrumenração científica
(RIBEIRO; VALENTE, zoig).

Figura 3 - Representação geométrica da Arvore de Similaridade
gerada pelo CHIC,expressando inter-relações entre categorias emer-
gentes, obtidas a partir do estudo de circuitos elétricos no fórum de
discussão 6 do TelEduc, (RIBEIRO;VALENTE,2015)

Considerações finais

O procedimento complexo, resultante do desenvolvi-
mento da análise qualitativa de dados multidimensionais,
que foi anteriormente discutido, permitiu elaborar um con-
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tributivo e sistemático processo de análise, que, numa forma
progressiva e contínua de emergência da transdisciplinari-
dade, gradativamente permitiu, ao longo da análise desen-
volvida, estabelecer mecanismos de inter-relações, de forma
hierárquica e relacional, entre dois importantes cenários: no
primeiro, as categorias, as narrativas postadas pelos cursistas
no TelEduc, o referencial teórico e ds objetivos adotados nas
duas pesquisas discutidas. No segundo segmento, enquadra-
vam-se os campos de conhecimento e saberes: desenvolvi-
mento da aprendizagem assíncrona e significativa, saberes
tecnológicos e pedagógicos, avaliação e estudo de eletrici-
dade. Tais possibilidades permitiram o estabelecimento de
conexões entre os processos de desenvolvimento da aprendi-
zagem a da avaliação formativa, através e de um outro prin-
cípio da avaliação; constituído a partir da construção do diá-
logo (SOUSA,2015).

A complexa análise multidimensional associada, quan-
do vinculada aos espaços das práticas avaliativas e pedagó-
gicas, integradas pelo uso das TIC, permitiu emergir novas
formas de compreensão e de repensar a realidade "do e no"
aprender fazendo doscursistas (VALENTE,2005), o que se
reflete no universo do espaço assíncrono das práticas peda-
gógicas colaborativas e dos momentos vividos e partilhados
por estes. Segundo Sousa (2015), subjaz uma perspectiva de
que ainda se faz necessário o desprendimento de novas ações
de pesquisa, por parte de futuros pesquisadores na busca de
uma compreensão mais sistêmica e complexa (MORAES,
2004) das relações entre os campos de conhecimento apon-
tados, no sentido de se conceberem novas práticas avaliati-
vas, ancoradas numa perspectiva transdisciplinar (MORAES;
VALENTE,2008) e fundamentadas em modelos de avaliação
formativa, processual, mediadora e longitudinal, que sejam
facadas no aluno, no. emocional e no desenvolvimento da
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aprendizagem, em detrimento dos modelos de avaliação ba-
seada em notas, classificatória e transversal.

Tais considerações apresentadas, refletem a necessidade
de que, numa dimensão epistemológica e meto do lógica, se-
jam deflagrados futuros e novos investimentos, por parte dos
pesquisadores, no sentido de se operarem aproximações en-
tre as práticas pedagógicas digitais e avaliativas, de maneira a
aproximar os pressupostos teórico-metodológicos e práticos;
inter-relacionando e ressignificando os campos da Integração
Pedagógica dos Laboratórios de Informátíca e de Experimen-
tação Científica, para promover a Aprendizagem de Física,
Avaliação e outros camp'os de conhecimento. Tais estratégias
múltiplas fundamentarão a concepção esurgimento de novas
técnicas, procedimentos e instrumentos de avaliação, alinha-
dos aos paradigmas emergentes, na busca de promover as di-
mensões emocional e social dos alunos e professores.
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AS PRÁTICAS EDU CATIVAS DIGITAIS E A INCLUSÃO DIGITAL: A LDB
E OS PRESSUPOSTOS LEGÂIS DA EDUCAÇÃO DIGITAL NOS MUSEUS

VIRTUAIS·

Karla Colares Vasconcelos
.Cristine Brandenburg

Larisse Barreira de Macêdo Santiago
.José Rogério Santana

Considerações iniciais

o escopo deste artigo apresenta uma discussão sobre o
ambiente educativo e local de execução das Práticas Educa-
tivas Digitais - PEDI dentro dos Museus Virtuais - MV2,além
de apresentar o método de investigação dessa pesquisa. Ti-
vemos como base legal, a Lei de Diretrizes e Bases da Educa-
ção Nacional - LDB3e o seu discurso sobre inclusão digital
nas escolas, assim como o ?rograma Nacional de Informática
Educativa - ProInfo. Os museus visitados foram os que estão
cadastrados no Instituto Brasileiro de Museus - IBRAM.

O objetivo da pesquisa foi o de contribuir com a refle-
xão da inclusão digital dentro dos ambientes educacionais,
sejam estes escolares ou não escolares, usando as Tecnologias
Digitais de Informação e Comunicação - TDIC, nos espaços
de museus virtuais e refletindo sobre as Práticas Educativas
Digitais - PED, nestes ciberespaços museais.

A pesquisa apresenta abordagem qualitativa e de ca-
racterísticas etnográficas tendo como metodologia futiliza-
da a etnografia virtual sistematizada por Hine (2004) para a

I Utilizamos a sigla PED para denominar Práticas Educativas Digitais.
2 Utilizamos a sigla MV para denominar Museus Virtuais. .
3 Utilizamos a sigla LDBpara denominar Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional.
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compreensão acerca do que as 'pessoas estão fazendo com a
tecnologia nos espaços virtuais. O campo de pesquisa é a In-
ternet, para o levantamento dos dados e seleção das imagens
que foram analisadas.

Para que tais ações sejam discorridas se faz necessário
discutirmos sobre o uso da comunicação e das tecnologias
para entendermos o papel dos museus virtuais na sociedade
atual.

No momento atual, estamos vivendo em uma socieda-
de em que a informação eo conhecimento estão presentes
no dia a dia e nas atividades mais simples, como o fato de ter
acesso a um meio de comunicação para proporcionar as in-
formações sobre o que está acontecendo em locais mais dis-
tantes do ouvinte, assim, o mantém informado da situação
econômica, política e social da sua e de outras sociedades.
Esse acontecimento é conhecido como a Sociedade da Infor-
mação e do Conhecimento.

Com o passar do tempo, foram surgindo novas tecno-
logias que a sociedade vem utilizando para estreitar as rela-
ções do homem com O mundo. Esse primeiro momento foi
pensado num estreitamento das relações humanas através
dos meios de comunicação e, pensando nisso, foi criado um
ambiente para que todos tenham acesso à informação de ma-
neira rápida e prática. Vírilio (1999)defende que o real e o vir-
tual estão andando juntos e assim, proporcionam ao homem
informações e interação com o local e ao mesmo tempo o
global, assim, define esse ambiente como "glocal",

Práticas educativas digitais e os fenômenos educativos

A Educação é um fenômeno em que as relações sociais
são predominantes, além de proporcionar à sociedade ca-
pacitação para dominar recursos científicos e tecnológicos
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que auxiliarão no uso das possibilidades existentes para o
bem estar do homem. A Educação pode ser considerada For-
mal, ou seja, aquela que é aplicada dentro de instituições
educacionais conhecidas como padrão; e a Educação Não
Formal, aquela aplicada fora das instituições educacion~is.
Gadotti (2005) nos apresenta um conceito claro da diferença
entre Educação Formal e Não Formal, o autor nos diz qué:

I

A educação formal tem objetivos claros e específicos
e é representada principalmente pelas escolas e u~ü-
versidades. Ela depende de uma diretriz educaciobal
centralizada como o currículo, t ...]. A educação n~o-

. I

-formal é mais difusa, menos hierárquica e burocrátiFa.
Os programas de educação não-formal não precisam
necessariamente seguir um sistema sequencial e hie-
rárquico de "progressão". Podem ter duração variável, e
podem, ou não, conceder certificados de aprendizagem.
(GADOTTI, 2005, p. 2). .

Passeando por essa ideia sobre a Educação, nos depara-
mos com as Práticas Educativasque, na concepção de Nélisse
(1997), a prática educativaé uma ação de "fazer ordenado",
ou seja, deve ser uma ação planejada, em que cada momento
contempla o seu ato feito com reflexão e crítica de cada eta-

. .' . I

pa a ser seguida. De acordo com. Libâneo (2005), as práticas
educativas são maniíestacões que se realizam em sociedades
como processo da forma~ão h~mana,não se limitam à esdo-
Ia e à família, vão muito além disso, uma prática educativa
acontece em diversos contextos e âmbitos humanos s09re
várias modalidades. .' .

Nesta perspectiva, encontramos as Práticas Educatiys
Digitais, que vem se sobrepondo nos ambientes virtuai~ e
nos possibilita uma mudança no contexto comportamental
da sociedade, trazendo novas práticas de ensino nos ambien-
tes digitais. Nesta perspectiva, Takahashi (2000) considera a

~ KARLA COLARES VASCONCELOS· CRISTiNE BRANDENBURG· LA~ISSE BARREIRA DE MAC~DO SANTIAGO
292 =:J. JOS~ ROG~RID SANTANA .



educação como o alicerce de uma sociedade, no caso da PED,
o autor nos revela que, com o advento das TIC, a educação
deve proporcionara interação entre o homem e a tecnologia,
traçando um novo caminho para propagar a Educação dentro
dos ambientes virtuais.

Martins e Santana (2010) escrevem sobre as práticas
educativas digitais como os espaços educativos dentro da
cultura digital que- sofrem influência das ferramentas digi-
tais, que estão inseridas dentro dos artefatos culturais digi-
tais. Martins (2012; p. 313)complementa essa ideia, trazendo-
-nos um olhar mais afinco sobre a educação digital nas PED
como a U[ ••• ] produção de conhecimento em redes orientadas
pela cultura digital". Assim, a: supra citada autora define a edu-
cação nas práticas.educativas digitais como:

A educação dimensionada nas práticas educativas di-
gitais orientadas para uma formação de identidade de
projetos nos aparece mais aconselhada para superar
os desafios impostos pela sociedade, e para 'redefinir
a posição' dos indivíduos na tomada consciente de
decisão. (MARTINS, 2012, p. 314).

Santana (2011) nos explica os fenômenos educativos e
como estes nos ajudam a compreender como as práticas edu-
cativas no decorrer de cada contexto. Para compreender as
práticas educativas, precisamos saber como esses fenômenos
influenciam a evolução do .conhecímento.

Entendemos por PED, o uso das tecnologias digitais
que auxiliam no processo de novas aprendizagens com base
na formação de grupos que desenvolvam o mesmo interesse
de aprender nos ambientes virtuais. Podemos considerar o
processo histórico dessa prática educativa a partir da popula-
rização do uso da Internet, como ferramenta de transmissão
dos conhecimentos e saberes. Essa mudança culminou em
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uma forma de construção de um novo ímagétíco-, uma re-
cente forma de podermos retratar a cultura atual da socieda-
de moderna, a cibercultura-.

A inclusão da educação digital e seus pressupostos legais

De acordo com o artigo lº da LDBvem apresentando que:
. . i

A educação abrange os processos formativos qu~ se
desenvolvem na vida familiar, na convivência hum~na,
no trabalho, nas.instituições de ensino e pesquisa, nos
movimentos sociais e organizações da sociedade divil
e nas manifestações culturais. (BRASIL,1996).

A LDB propõe, ainda, que as práticas educativas sejam
adequadas para a realidade social, o mercado de trabalhp e
o conhecimento. Compreendemos que a LDB trouxe parr o
âmbito educacional uma revolução no ensino nacional, que
proporcionou um espírito libertador, divergente às práricas
pedagógicas herméticas, e trouxe um· incentivo à criatividÁde

. . I

na qual se deve estimular o educando a adquirir novos conhe-
cimentos e que seja o principal autor da sua aprendizagem.

Diante dessa questão, o uso das. Tecnologias Digitais de
Informação e Comunicação - TmC, dentro do ambiente educa-
cional, seja nos espaços escolares ounãoescolares, é uma forina
essencial para ser inserido de maneira. mais efetiva o cida1ão
nesta sociedade tecnológica. O.mundo de trabalho, no cotidia-
no atual, está sofrendo uma grande exigência das TmC, por i~so
a escola se torna um local de excelência desse primeiro contato.

Encontramos na LDB, .no artigo 36 sobre o curríchlo
do ensino médio, em destaque, tanto no inciso I e no lº pa-
rágrafo, respectivamente:

4 Entendemos por imagético a relação que o-observador se dá através da expressão
da imagem e/ou da imaginação. É a visão poética, literária que se tem da ima~em.
5 De acordo com Levy (1999) cibercultura éa cultura que encontramos nos am-
bientes virtuais contidos na Internet.
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a educação tecnológica básica, a compreensão do sig-
nificado da ciência, das letras e das artes; o processo
histórico de transformação da sociedade e da cultura;" e
"domínio dos princípios científicos e tecnológicos que
presidem a produção moderna (BRASIL,1996).

Além desses artigos, já mencionados, a LDB apresen-
ta outras referências nos artigos 39 que determina que uma
educação profissional, integrada às diferentes formas de
educação, ao trabalho, à ciência e à tecnologia. E, ainda no
artigo 43 que traz o incentivo ao trabalho de pesquisa e in-
vestigação científica, visando o desenvolvimento da ciência
e da tecnologia.

Conforme Vasconcelos et ai (2009) a intenção do go-
verno federal foi inseri as tecnologias digitais nas escolas o
Ministério da Educação - MEC desenvolveu, em 1997; o Pro-
grama Nacional de Informática Educativa - ProInfo, que tem
por objetivo implementar laboratório de informática nas es-
colas públicas e assim, promover a introdução de tecnologias
digitais educacionais, levando laboratórios de informática às
instituições de ensino da: rede pública, alcançando as esco-
las que se encontram mais afastadas das grandes capitais, ou
seja, atendendo as escolas rurais. Dentre as metas estabele-
cidas no ProInfo, previa-se a formação de professores para
atuar para promover a informatização da educação básica,
atendendo um público superidr a seis milhões de estudantes
(BRASIL,1997).

No Plano Nacional de Educação de 2001 sobre a Lei nº
10.172,de 9 de janeiro de 2001, o Presidente da República, atra-
vés do Decreto nº 6.300, de 12 de dezembro de 2007. Decreta
em seu art. 1º: O Programa Nacional de Tecnologia Educacio-
nal - Proinfo, executado no âmbito do Ministério da Educa-
ção, promoverá o uso pedagógico das tecnologias de informa-
ção e comunicação nas redes públicas de Educação básica.
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Dessa forma, o uso das TDIC no âmbito da legislação
brasileira, se faz presente dentro dos ambientes educacio-
nais, sejam estes educação escolar ou educação não escolar,
atendendo desde o estudante, e também todos os que estão
envolvidos no processo de ensino e aprendizagem. Diante do
exposto acima, o uso da TDIC auxilia no processo de ensino
e aprendizagem que de acordo com Demo (2009, p. 61)advoga
que <1[ ••• ] as novas tecnologias não inventaram a aprendiza-
gem. Por mais que induzam Inovações/por vezes espetacula-
res, os legados anteriores não são apagados". E Franco (2014,
p. 31) complementa que

Não se pretende substituir formas tradicionais de
ensino e aprendizagem, mas, sim, acrescentá-làs a
algo novo para a escola, já usual para muitas criaÀças
e adolescentes nas suas casas eem rodas de amigos.

Complementando essa idéia, Carvalho (2012, p. 6) de-
clara que:

Com a chegada dos recursos tecnológicos nas escolas,
exige-se dos educadores uma nova postura fr~nte
à prática pedagógica. Conhecer as novas forma~ de
aprender, ensinar, produzir,' comunicar e reconstruir
conhecimento, é fundamental para a formação de
cidadãos melhor qualificados para atuar e conviver na
sociedade, c~n~c~entes de seu compromisso, ex~res-
sando sua criatividade e.transformando seu contexto.

Na forma da lei, não encontramos nenhuma menção
ao uso dos museus virtuais como' ferramenta de auxílio da
aprendizagem, mas apresenta a autonomia do educador no
processo de formação de cidadão melhor qualificado Rara
atuação profissional e social. Dessa forma, apresentaremos a
seguir o campo de atuação da educação museal nos ambten-
tes virtuais da cibercultura. .
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A Educação Museal nos ambientes virtuais: uma proposta de
inclusão da prática educativa.diqital no âmbito da lei

o museu. como espaço educacional, segundo Reis e
Pinheiro (2009), como um dialogo fiel entre os sujeitos e a
memória do povo retratada no seu acervo, e que ensina os
valores necessários a toda condição humana. Já Compagnoni
(2009, p. 24-25) nos aponta o papel educativo do museu:

[...] a 'escola pode ir ao museu e desenvolver atividades
que orientem "certo olhar questíonador" aos objetos.
Assim, a criança/aluno poderá ver os objetos não apenas
como guardiões da memória; mas como provocadores
da história e formadores da consciência histórica.

o autor citado acima ainda complementa que o museu
é um local em que se ativa a reflexão crítica através da obser-
vação dos objetos, compreendendo que a educação rnuseoló-
gica deve formar um cidadão crítico.

É bastante comum encontrar sites de museus com seu
acervo e que se auto denominam como "museu virtual", na
tentativa de tornar virtuais. a informação, a cultura e a pro-
dução da imagem.' que foi pesando o desenvolvimento de um
ambiente em que se pudesse propagar a história e a memó-
ria, foi então que surgiu o museu virtual. Mas nem todos os
sítios que estão sendo referenciados como museus virtuais
na web os são realmente.

Ainda na percepção de Deleuze apud Arruda (2011) que
apresenta o virtual como algo existente com o potencial do
real, admitindo interpretar a experiência do acervo desprovi-
do de materialidade física e disponível nos entremeios dos
bits e bytes como elementos que se configuram em potencia-
lidades de experiências reais de ensino e aprendizagens.

Outro fator interessante que Mill e Pierobon (2012) nos
mostram é que, dados de pesquisas indicam que as institui-
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ções de ensino têm usado a Internet como uma ferramenta
de educação formal, oferecendo até curso de nível superior
a distância.

A discussão sobre o que realmente vem a ser um mu-
seu virtual teve seu início no meados da década de 1990,
mas ainda não tem uma classificação bem definida. É bas-
tante comum encontrar sites de museus com seu acervo e
que se auto denominam como "museu virtual", e que não
são, pois de acordo Rodrigues e Crippa (2010, P.23) esses
espaços de museus virtuais são caracterizados como: 'l..l
os ambientes museais na internet que não possuem refe-
rências físicas e que apresentam obras feitas por e park o

I
meio virtual."

Para Pierre Levy (1999,p.2(2), museu virtual nada mais
é que um catálogo na internet:

Os "museus virtuais", por exemplo, não são muitas
vezes senão maus catálogos na Internet, enquanto ~ue
o se 'conserva' é a própria noção de museu enquanto
'valor' que é posta em causa pelo desenvolvimento de
um ciberespaço onde tudo circula com fluidez crescen-
te e onde as distinções entre" original e cópia já não têm
evidentemente razão de ser. "

Na concepção de Arruda (20U),as visitas virtuais ao mu-
seu constroem experiências baseadasna cultura digital e nas
possibilidades de transmissão e acesso "de seus suportes tec-
nológicos. A vantagem do museu em ambiente virtual é unir
educadores e educandos que não têm acesso a visitar museus
presenciais, e assim, possibilitar uma prática educativa digi-
tal em ambientes virtuais.

Passando pelo pensamento de Andrews e Schweibenz
(1998, p. 18) sobre os museus virtuais, que os define corno:

" !
"Uma coleção logicamente relacionada de objetos digitais
composta de variados suporte [...l, não há lugar ou espaço
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físico, seus objetos e as informações relacionadas podem ser
disseminados em todo o mundo.".

Vasconcelos (2014,p.80-83) apresentou as definições so-
bre museus virtuais localizados nos ciberespaços que podem
ser classificados de acordo com quatro categorias:

Museus Cartão de Visita: são aqueles museus que apre-
sentam a história de um grupo industrial ou empresa;
b) Museus de Exposições: são aqueles museus que
apresentam obras de artes de artistas de sua cidade que
querem homenageá-Ias e criaram esse espaço virtual
para apresentar a sua história e a arte; c) Museus Cida-
des: denominamos os museus que contam a história e
curiosidades da cidade; e Museus de Memória Social e
Aprendizagem: são os museus que guardam a memória
social de um determinado grupo.

O que podemos observar, até o momento, é que os mu-
seus virtuais estão inseridos dentro do campo da museolo-
gia, mas, ainda sem definição concreta e sem uma identidade
fixa. A Internet hospeda vários sites de museus que se auto-
denominam virtuais; Ó ciberespaço oferece ambientes para
o visitante entrar neles, mas, realmente, muitos ainda não
têm um perfil traçado, denominam-se de webmuseu, museu
digital, museu cibernéticos,

Vasconcelos (lCl14)define o museu virtual como sendo
aquele que tem o seu acervo virtual composto por imagens,
vídeos, textos, hipertextos. Sua arquitetura é um site dividido
em salas, galerias virtuais,' não sendo uma representação de
um museu presencial, visita é guiada por tecnologias que au-
xiliem o visitante ti navegar por seus ambientes. Como todo
museu, que guarde a história e a memória social, seja um
ambiente destinado à prática educativa digital, a cultura, o
lazer e a interação entre o visitante e o museu. Dessa forma,
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compreendemos que os museus virtuais devem ter seu acer-
vo difundido para todo e qualquer cidadão do mundo que os
deseje conhecer.

Segundo Bruno (2007, p. 7) sobre como um processo
deve ser para se tornar público: "De instituições devotadas
exclusivamente à preservação e comunicação de objetos e
coleções, os museus têm assumido a responsabilidade por
ideais e problemas sociais", em que guardam e a história,
memória e cultura social. Atividades dentro dos espaços mu-
seais virtuais auxiliam a formação cultural dos estudantes e
proporcionam ao professor a inclusão digital além de aproxi-
má-los a realidade e traz; o papel histórico e social do museu.

Considerações finais

Partindo do ponto do que foi escrito acima, podemos
constatar que a educação em museus que estão dentro dos
ambientes virtuais é uma ferramenta que possibilita o en-
sino e aprendizagem dentro das instituições educacionais,
seja ela formal ou não formal, em que vem ganhando novos
espaços dentro da cibercultura.E com o auxílio dos recursos
tecnológicos podemos ter acesso a novos espaços educabo-

I

nais, como é o caso dos museus virtuais. !
i

Podemos considerar que inserir os museus virtuais den-
tro do contexto educacional é de competência cognitiva ~ue
ajuda ao visitante-aluno - a contextualízar a informação le a
utilize. Não é o espaço real ouvirttial que terá maior facilidade
em desenvolver a aprendizagem, mas a mediação que for ad-
quirindo será fundamental para a cognição do conhecimento.

Como já mencionado, a Lei de Diretrizes e Bases da Edu-
cação Nacional - LDB de 1996 faz menção à introdução tecno-
lógica dentro do campo educativo em vários momentos, rpas
sabemos que a exigência Iegalnãogarante o pleno e efetivo
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íuncionamento e aplicação na prática. É papel do docente estar
preparado para as transformações que impactaram o trabalho e
a formação docente, mas ainda em consonância com Grinspun
(2001, p. 67) "l...] devemos ser capazes - como educadores - de
criar condições pará interferir nessas transformações".

Dessa forma, o papel do educador, nesta perspectiva, é
de ser o mediador entre asferramentas que devem ser usadas e
os desafios propostos pela cultura digital. Por isso, nos reporta-
mos a Nóvoa (2002) quando nos fala que a formação do profes-
sor deve ser contínua, para incitar.o senso crítico e reflexivo do
educador, dando-lhe o pensamento autônimo e participativo.
Asnovas tendências de ensino estão encontrando, nos ambien-
tes virtuais, um local propício para o ensino e aprendizagem.
Dessa forma, os museus virtuais que estão dentro dos ambien-
tes, são ferramentas que possibilitam o ensino e aprendizagem
dentro das instituições educacionais sejam estas formais ou
não formais. .
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. LDB 20 ANOS:
O QUE MUDOU NA EDUCAÇÃO COM O AVANÇO TECNOLÓGICO?

Cibelle Amorim Martins

Sobre a falácia do avanço tecnológico

É notório que nos últimos tempos se tem discutido bas-. .

tante sobre as transformações que a sociedade vem sofrendo
em decorrência do avanço tecnológico. O discurso da "inova-
ção" tem invadido todos os âmbitos sociais, particularmente
a educação, anunciando profundas mudanças nos processos
de ensino e aprendizagem. As pautas em debate são recorren-
tes: convergência digital, interatividade como imperativo e
aprendizagens colaboratívas, Se essas temáticas são pensadas
para a promoção da qualidade da educação pública, há que se
perguntar, se de fato tais niudanças podem ser observadas na
escola. Antes disso; é precisa saber se as "ditas" práticas ino-
vadoras oferecem condições aos indivíduos de atuar como
instrumentos transformadores do status quo social.

Talvez seja. exagerado considerar o avanço tecnoló-
gico pouco ímpactante nas práticas culturais e educativas.
Observa-se algumas expressões típicas dessa tal "Era Digital",
como, por exemplo, o amplo acesso à informação, a velocida-
de comunicacional, a mobilidade do pensamento que hoje
transita por meios físicos e virtuais separados por uma tênue
fronteira. Mas quando' nos aproximamos do fenômeno "ci-
bercultura" com o olhar mediado pela lente da "inovação",
deparamo-nos com os mesmos comportamentos, no entan-
to, potencializados pelos dispositivos digitais. O consumo
exacerbado, a espetacularização do cotidiano, o ter em detri-
mento do precisar, aparecer em detrimento do ser, e tantos
outros comportamentos que demonstram ter havido pouco
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ou nenhuma mudança nas práticas socioculturais num tP0-
mento caracterizado por -corístantes mudanças representa-
das, sobretudo, pelas tecnologias digitais,

Este texto traz algumas reflexões sobre como se tem
propagado o discurso das transformações advindas da Inter-

, '., I
net, dos novos espaços e tempos onde se tecem as interações
humanas, desconsiderando, porém, um aspecto primordial:
quem tem acesso a esses recursos. Mudaram as tecnologias
apenas? Ou essa ampliação 'do acesso à informação é pro-
porcional à inclusão social? Ouainda, o maior acesso à in-
formação corresponde à democratização da produção dessa
informação? O que se tem construido de conhecimentos e
comportamentos a partir das' informações disponíveis1 O
que mudou em termos conceptivos, normativos ou de ord1em
social? Acima de tudo, nesses 20 anos de LDB,qual tem sido a
influência das Tecnologias Digitais de Informação e ComJni-
cação (TmC) nas polític~s e espaços educacionais? I

Poderia-se optar por mais aclamações ao mundo digi-
tal, à diversificação de conteúdos multimídia, ao que se tem
denominado de aprendizagem colaborativa, ao ensino hí-
brido, ou ainda, aos processos .multimodais de avaliação. O
que haveria de novo após 20 anos de história da tecnologia
educacional? Coloca-se aqui um debate voltado para os fenô-
menos educacionais ditos contemporâneos, mas que muito
preservam das antigas práticas socioculturais e educativas de
um ontem ainda presente. Um ontem que insiste em repro- ,
duzir as "velhas" práticas revertidas de um caráter inovador.
Em duas décadas da Lei de Diretrizes e Bases da Educação
(LDB) e, em paralelo, de uma evolução tecnológica extraor-
dinária, cabe-nos questionar quaís são e onde podemos per-
ceber as inúmeras mudanças tão amplamente proclamadas.

A própria LDB reconhece em seu Art. 32, item Il, que
a formação básica do cidadão deve se organizar mediante,
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entre outros aspectos, "a compreensão do ambiente natural
e social, do sistema político, da tecnología, das artes e dos
valores em que se fundamenta a 'sociedade". A palavra "tecno-
logia" aparentemente pouco enfatizada nesse trecho, precisa
ser melhor analisada em termos de impactos no cenário edu-
cacional, principalmente no que se refere a políticas públicas

, .

voltadas para o uso das TDIC no espaço escolar. Essa análise
a priori, tem sua relevância, pois a depender da forma como
tais políticas são implantadas, revelar-se-á uma das duas di-
mensões com positivas das tecnologias: mera ferramenta
pedagógica ou objeto de. estudo multifacetado. Partindo do
pressuposto de que essas duas dimensões são indissociáveis,
entende-se que qualquer avaliação histórica sobre a legisla-
ção educacional e as tão faladas transformações tecnológi-
cas, precisa ser realizada com base nesses critérios.

Para compreendermos as mudanças, caso existam,
situamos o processo histórico oonstitutivo em três esferas
evolutivas: noosfera, tecnosfera e midiosfera; e no fenôme-
no educacional formado, segundo Moreira (1999), pelos fe-
nômenos do contexto sociopolítico, do currículo, do ensino,
da aprendizagem, da avaliação e da gestão, este último en-
tendido como um articulador dos demais (MARTINS, 2015).

Seguindo esse percurso é que estaremos mais preparados e
esclarecidos para se pensar quaís valores fundamentam a so-
ciedade atual, e se estes, juntamente com as tecnologias, vêm
representando a emergência de práticas culturais e educa ti-
vas inovadoras.

Nesse sentido, organizo esse debate em quatro partes.
A primeira delas busca, numa tentativa meio cartesiana, rea-
lizar uma mensuração entre aquilo que se diz sobre o avanço
tecnológico e o que se vê de mudança na prática educativa.
Em seguida, num gesto um pouco positivista, procura-se tra-
zer à tona as possibilidades tecnológicas para a concretiza-
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ção de práticas educativas inovadoras. Num terceiro ponto
, ' I

de reflexão, com a dose de rebeldia necessária a qualquer
processo de quebra paradigmática, convido os atores da
prática educa~iva ~ pensar novo~ arranjos espa.ço-tem~+ais
para a educaçao. Finalmente, deixo para o deleite dos m~an-
sáveis e desespero dos acomodados; perguntas e mais per-
guntas em busca de respostas, as quais, provalmente, e que
assim se propõem ser, provocarão o .surgimento de outras
questões. Em concordância cóm Albin Toffler, talvez a per-
gunta certa seja mais importante do que a resposta certa à
pergunta errada. .

Daquilo que se diz àquilo que 'se faz

Vamos então ao que se diz sobre inovação tecnológica
, I

e sobre tecnologia na LDB. Sobre inovação tecnológica 1co-
mum ouvirmos que atualmente a informação não' está mais
limitada aos livros, aos materiais impressos como jornais e

• '. I

revistas. Temos acesso quase que ilimitado a um grande vo-
lume de informações, não só, textuais, mas em diferentes
linguagens, suportes e mídias. Entre as diversas linguagens
em que a encontramos podemos citar a linguagem textual,
imagética, sonora e, num movimento de convergência tec-
nológica, a linguagem digital representada por seus hipertex-
tos. Os suportes analógicos deram lugar aos suportes digitais,
tornando possível o acesso a múltiplas plataformas com in-
terfaces intuitivas, ampliando o poder de manipulação, orga-
nização, produção e distribuição de informações. Os vários
meios disponíveis, desde computadores portáteis, tablets até
aparelhos celulares com microssistemas operacionais e aces-
so à internet, oferecem um conjunto incontável de softwares
que permitem a captação, elaboração, edição e compartilha-
mento de imagens e textos.
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Será que a LDB acompanhou todas essas mudanças, re-
novando o projeto de educação 'para o ensino público? Será
que juntamente com a estrutura em rede das interações so-
ciais, as práticas educativas têm considerado essa nova dinâ-
mica organizacional? Os valores formativos estão sintoniza-
dos com valores inerentes à "Sociedade da Informação"? O
que diz dessa cibercultura é que o aluno e o professor não
são mais os mesmos, ou não deveriam ser. Diz-se que a in-
formação está em iodo lugar, em todas as formas de repre-
sentação. Diz-se que depois da Revolução Industrial, o que se
vive é uma Revolução Informacional. A informação tanto é
o novo produto, a novamercadoria, como também é aquela
que produz mercadorias, produz novos indivíduos. A infor-
mação automatizada, denominada de "Informática", dita ago-
ra como devem ser as novas relações sociais, como se desen-
volvem os novos ensinos, as novas aprendizagens. É como se
o atributo digital da nova tecnologia alterasse completamen-
te a nossa forma de produzir conhecimento. Pensamos da
mesma forma que antes? Organizamos esse pensamento da
mesma maneira? São perguntas que não tenho a competên-
cia de responder.

O que posso trazer para reflexão é meu entendimento
sobre as aproximações entre a LDB e o avanço tecnológico,
ou ainda, entre este último e as mudanças nas práticas edu-
cativas. Pelo que pude avaliar, a tecnologia ainda é vista de
maneira isolada do processo educacional, algo que se deve
apreender, dominar, utilizar e manipular, sem que se faça um
profundo exame crítico sobre como estas tecnologias são
concebidas e pensadas. Quando se fala em formação na mo-
dalidade a distância, no Art. 62, inciso 2º, as tecnologias são
mencionadas como recursos específicos, e não como artefa-
tos culturais comuns às práticas sociais de hoje. Ora, se o mes-
mo computador e a mesma Internet que são instrumentos da
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Educação a Distância, também estão presentes no cotidiano
sociocultural e educacional, não se pode considerá-los como
exclusivos do ensino a distância. Acaba por aí? Para a nossa
surpresa, em se tratando de LDB, avanço tecnológico e novo
projeto de educação, é só isso que se ~em para apresentar.

A legislação educacional não leva em consideração a
dupla dimensão da tecnologia, conforme dito anteriormen-
te: ferramenta pedagógica e objeto de ~studo multifaceta~o.
Independente ser presencial ou a distância, o processo edu-
cacional é tecnologicamente mediado, e por assim ser, sofre
os impactos do avanço tecnológicó, devendo se apropriar e
se munir dos novos recursos digitais. Enquanto objeto de
estudo, a tecnol.ogia ultrapassa umavisão instr.umental (~E-
DER, 2010), precisando, portanto, ser problernatizada em seus
aspectos conceptivos e ~alorativos, Outro fator relevante 'da
tecnologia é seu caráter transdisciplinar, ou seja, não é a~go
que possa ser tratado como uma matéria ou disciplina, mas

. I
um elemento que está entre, através e. além dos conteúdos
curriculares. Ousaria dizer que a tecnologia também atra+s-
sa todos os temas transversais, pois influencia significativa-
mente suas formas ontológicas tradicionais.

O que se pode observar na prática educativa em decor-
rência do avanço tecnológico ainda .são poucos projetos edu-
cacionais isolados, tido como modelos, mas que esbarram na
realidade socioeconômica das instituições de ensino público.
Apesar de se falar em velocidade comt.i.nicacional, ainda se
mantém as interações unilaterais, em que o professor se co-
loca como centro da prática educativa, enquanto o aluno é .
reduzido à mero receptor de informações. Apesar do contex-
to tecnológico trazer como mudança a mobilidade cognitiva,
ainda permanecemos com a estrutura de sala de aula com ca-
deiras enfileiradas e corpos estáticos. Mesmo com a diversifi-
cação dos espaço-tempos de aprendizagem, permanece uma
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forte barreira entre o interior do espaço escolar e aquilo que
acontece para além de seus muros.

Se por um lado alimentamos o discurso de uma educa-
ção inovadora, por outro lado, ou por falta de medo, ou por
desconhecimento, ainda estamos limitados a exemplos isola-
dos e com pouco poder repercussivo, respeitando, é claro, as
peculiaridades de cada contexto, temos esperado por fórmu-
las e receitas que nos salvem desse emaranhado de possibili-
dades desconexas. Aliás, muito se tem recorrido ao contexto
social como pretexto para as dificuldades várias que se colo-
cam frente às investidas de mudança nas práticas educativas.
Quando esse mesmo contexto social deveria ser motivo para
alavancar um novo projeto de educação, não mais a servi-
ço de estatísticas, mas a serviço de conquistas humanas no
campo da cidadania. Diante da insistência em se reproduzir
a ideia de uma sociedade tecnologicamente desenvolvida e
suficientemente preparada para dar um grande salto ao pro-
gresso, é misterlembrar que há personagens nessa história
que são constantemente esquecidos.

Entre as possibilidades e as concretudes

Tem-se apontado três principais parâmetros das tec-
nologias que parecem embasar o discurso da mudança e do
avanço: convergência, interação e colaboração. É recorrente
falar de "convergência digital", processo pelo qual as diversas
linguagens mídíátícas se integram em um só equipamento, o
computador, coriectado à internet. É possível acessar o rádio,
a televisão, o jornal, os filmes, as músicas, as revistas, os textos
diversos a partir de um só espaço virtual. Podemos escrever um
texto, assistir a um filme, ler o jornal, ouvir a programação do
rádio, falar ao telefone, realizar videoconferências, uma infini-
dade de recursos só com um simples acesso à internet, não só
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pelo computador, mas também por dispositivos móveis, cOi'mo
o celular. Isso é uma realidade hoje por conta do avanço te no-
lógico que proporcionou o desenvolvimento de recursos igi-
tais e materiais multimodais, ampliando c'onsideravelment~ as
formas de representação da informação e, consequenternente,
as formas de organização e construção do conhecimento.

Sobre as formas em que é possível se produzir inforf11a-
ção e construir conheciment~ na conternporaneidade, está
em emergência uma nova dinâmica:' social marcada pela ati-
vidade interativa (inter-atividade), significando mudanças no
modo das pessoas se relacionarem, particularmente dentre do
espaço escolar. Tem-se a oportunidade de repensar os papéis
do professor e do aluno, reestruturando o fluxo comunica cio-
nal caracterizado antes por 'sua' unílateralidade.. permitindo
que ocorram interações multilaterais. Os textos e as imagens
estampadas nos livros, estão disponíveis atualmente em for-
matações interatívas, que praticamente "falam" com o leitor.
Os leitores conternplatívos (SANTAELLA,2013) que habitaiam
as bibliotecas e os livros paradidáticos, movem-se por entrF as
redes de informação, que, por sua vez, podem ser acionadas
de qualquer dispositivo conectado à Rede de Alcance Mun-
dial. Não obstante, além. desse amplo espaço de mobilidade e
sociabilidades, de onde nasce o leitor 'imersivo (SANTAELLA,
2013), encontra-se em crescimento uma aprendizagem que
não mais se desenvolve individualmente; refiro-me ao movi-
mento coreografado em performances colaborativas.

Nesse fluxo de informações inicialmente desconexas,
vê-se a chance de sintonizarmos subjetividades e significa-
ções diversas, as quais podem estabelecer conexões por meio
do diálogo e da colaboração. Talvez seja essa a oportunidade
mais concreta de tecer redes educativas dialógicas (GOMEZ,.
2004); talvez estejamos diante do grande momento de reaver-
mos os princípios formativos que embasam as iniciativas e
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as práticas educativas inovadoras. É esse o tempo de mudan-
ça, de experimentação de modelos pedagógicos nas escolas
frente ao avanço tecnológico. Jamais se ouviu tanto sobre
transformações. Jamais o mundo, a sociedade e os sujeitos
estiveram tão abertos à quebra de paradigmas. Isso não sig-
nifica, unicamente, equipar (maquiar) as escolas com os mais
modernos aparatos tecnológicos, mas paralelamente a isso,
fornecer subsídios teórico-metodológicos que auxiliem no
uso dos recursos, potencializando-os.

Essa é a nova realidade que se impõe às instituições
educacionais: a ressignificação de suas práticas dímensíona-

. . I

das no mundo digital,que, por sua, vez oferece espaços propí-
cios ao desenvolvimento de novas aprendizagens e ensinos,
novos conteúdos, novos processos avaliativos, novas formas
de gestão da educação. A mudança no contexto socíoeduca-
tivo, promovida pelas TDIC, reflete nos modelos de ensinar,
aprender, avaliar, na organização do currículo e da gestão es-
colar. Para além da mera inserção tecnológica digital, a escola
precisa atravessar uma profunda quebra de paradigmas, prin-
cipalmente, relacionada às suas práticas educativas. Se não
é esse o tempo, será que o perdemos? Qual teria sido o ter-
reno mais fértil. para tantas possibilidades de transformação
educacional e socialêSe este tempo se encontra no futuro, o
que ainda está por vir que possa contribuir para a inovação
tecnoeducacional? É difícil imaginar que falte recursos tec-
nológicos para se pensar em novas abordagens pedagógicas.
Se assim o fosse, não estaríamos tão perplexos diante de ta-
manha rapidez com que o "novo" tem invadido o cotidiano.

É pelo que foi apresentado que surgem tantos cuida-
dos ao se falar das TDIC como "milagres" da tecnologia. Se
por um lado, as inovações .tecnológicas nos oferecem amplas
possibilidades de aperfeiçoar nossas formas de organização
educacional, consequenternente, a qualidade das práticas
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educativas, por outro lado, estamos sujeitos à reduçãd do
nosso poder frente às transformações sociais, quando bos-
tos apenas como agentes do sistema de produção e consumo
desenfreado, que visa, muitas vezes, nos reduzir a meros es-
pectadores dos processos decisórios na sociedade da qual fa-
zemos parte. Retomo o que foi colocado anteriormente sobre
as informações que produzem mercadorias, ou seja, de igual
modo, ao invés de produzirmos .eusarmos as tecnologiasl so-

. I
mos usados e moldados por elas. Nossos corpos e compor-

I

tamentos estão sujeitos a servir a um mercado de consumo,
cuia preocupação única é garantir a sobrevivência do cap~tal.

Não é precipitado, portanto, colocar a seguinte refle-
xão: o potencial transfor~ado~ não se. encontra nas prátlcas
educativas? Se já temos um.acervo interminável de recursos
digitais, não é hora de invertera responsabilidade da mudan-
ça investida na tecnología, deslocando-o para os processos
educacionais? Enxergar mudanças no discurso é muito rhais
fácil do que senti-Ias na prática. Lístar uma infinidadJ de
dispositivos, softwares, abordagens didático-pedagógicls e
teórico-metodológicas nos parece, à primeira vista, mais Jim-
ples do que vivenciar experiências inovadoras, iniprimirdo
nos espaços e tempos a marca daefetiva transformação. rum
projeto de educação que se apresente mais horizontal e rnul-
tidimensional, descentralizado, flexível; um currículo itine-
rante, aprendizagens colaborativas, um "não" ensino ou um
"menos" ensino, uma avaliação formativa e crítico-reflexiva,
e um processo de gestão democrática, que leve em conta os
diversos atores das práticas educativas ..

Novas tecnologias não exigem novos paradigmas educacionais?

Deixando de lado a "falácia" da Era Digital,da Socieda-
de da Informação, convido os ontologicamente interessados
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m pensar a educação como prática de mudança, contesta-
ção, problematização. Não é difícil perceber que são muitas e
diversas as possibilidades de uso pedagógico e estratégias de
apropriação das TI~)lC.Professores, pesquisadores e estudio-
sos apresentam, frequentemente, um rico acervo de técnicas,
metodologias, atividades, proj~tos e abordagens teóricas que
podem contribuir de maneira significativa para o processo
de inovação educacional. No entanto, mesmo evitando o dis-
curso da eficiência e da eficácia, ainda são escassas e isoladas
as experiências bem-sucedidas em termos de novas práticas
educativas. Indo mais além,as cdnsequências favoráveis para
a sociedade dessas mesmas práticas que se propõem trans-
formadoras, pouco promovem o desenvolvimento de novos
paradigmas pará a educação.

Os vinte anosde LDB nos mostram que a educação se
encontra defasada, e que é urgente pensar novos arranjos es-
paçotemporais para a prática educativa. Miranda (2009) aler-
ta que não se pode refletir sobre os impactos das TDIC de for-
ma genérica, principalmente quando tratamos dos processos
de construção do conhecimento. O olhar deve estar voltado
para o uso que os indivíduos fazem desses artefatos cultu-
rais, estes produtores da cultura digital. A efetiva inovação é
percebida não nos códigos técnicos e nos aparatos tecnológi-
cos, mas nas aplicabilidades que se desenvolvem embasadas
numa visão de educação transformadora. Assim sendo, não
são as tecnologias que promovem inovação, são os modos
de utilização. Muitos delas não são desenvolvidas com fina-
lidades educacionais, mesmo assim, os atores envolvidos na
prática educativa podem usar a criatividade para pensar e
orientar o uso para objetivos educativos.

Se constatamos a emergência de novas tecnologias, a
resposta natural a esse avanço seria a emergência de novos
paradigmas educacionais. No entanto, há um sentimento de
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descontrole sobre a velocidade com que as tecnologias ~u-
dam, o que nos torna reféns e incapazesde nos apropriarmos,
ao nosso tempo de assimilação, porqueo processo é intenso
e dinâmico. Vivemos entre o "ainda não" e o "já passou"; vive-
mos o tempo líquido, a modernidade líquida, a informa~ão
líquida, como denomina Bauman (2001). A nossa percep{ão
escapa aos nossos olhos, tudo é muito instantâneo e efêrpe-
ro. Paul Virílio já notava que a navegação nas redes sociais
digitais amplia a espessura ótica das aparências do mU9do
reral. Então, é muito provável que seja essa a hora de repen-
sar as práticas educativas, incluindo' o termo "digital" como
elemento ontológico. As práticas educatívas digitais seri~m,
pois, um indicativo de inovação educacional? Como as tecno-
logias alteram a natureza dessas práticas? Apesar das tecno-
logias representarem o ferramental, elas possuem uma b~se
imaterial, cuja principal matéria compositiva é a informação.

A informação por si só não garante a construção de
conhecimentos, mas é estratégica para tal. Sem informação,
não há produção de conhecimentos. Se temos à disposição
novas tecnologias que nos possibilitam pensar outros 'ar-
ranjas espaçotemporais para o funcionamento do procefso
educacional, então é crucial reconhecer o fato de que, s~m
o avanço tecnológico em curso, não se estaria debatendo Iso-
bre mudanças nos para~igmas educacionais. Entretant0

l
' é

perigoso nos limitarmos a esse reconhecimento. É necessá-
rio, sobretudo, vislumbrar um projeto de educação que cor-
responda proporcionalmente ao avanço. em pauta. Significa
dizer que a escola precisa passar por uma profunda reconfi-
guração, tanto da sua estrutura física e temporal, como dos
seus percursos epistemológicos.

Os mais modernos aparatos tecnológicos não dão con-
ta, sozinhos, dessa mudança paradigmátíca. Somente uma
educação reflexiva, como a proposta porShon, pode deter- .
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minar o verdadeiro movimento de inovação. O uso das fer-
ramentas e recursos tecnológicos não pode ser um fim em
si mesmo, mas um. meio propício para uma ressignificação
dos papéis e das práticas educativas. Colocam-se possibili-
dades tecnológicas surpeendentes na mesma medida que se
põem as possibilidades educacionais. Ainda sim, a mudança
nos espaços escolares é ):louco perceptível e significativa. Tal
ordem precisa ser alterada e as práticas inovadoras passarem

. . I

a se desenvolver no mesmo.ritmo da evolução tecnológica. A
tecnosfera oferece um rico acervo de dispositivos e equipa-
mentos a serem explorados pelos processos educacionais; a
midiosfera é um campo fértil de linguagens e representações
cognitivas; a noosfera, enquanto esfera do pensamento hu-
mano, particularmente, do vasto campo teórico-metodológi-
co e didático-pedagógico da educação, anseia por experien-
ciar e usufruir da conjuntura tecnológica da qual faz parte a
sociedade contemporânea.

Resta a nós, profissionais da educação, buscar alterna-
tivas para uma formação voltada à cidadania, com vistas ao
controle humano sobre a estrutura técnica de nossas vidas
(NEDER, 2010). Cabe-nos tentar .superar qualquer forma de
controle das tecnologias sóbre as pessoas, escapando de um
futuro distópico, em que nos tornamos meros "apertadores
de botões". Se a internet tem se constituído uma rede de
fluidos, onde o poder tende a ser libertador (GOMEZ, 2004),

procuremos assentar nossas práticas educativas em um pro-
cessual, inacabado econtínuo movimento de aprendizagens
significativas.

Assim como se caracterizam as redes sociais digitais,
que os novos paradigrnas educacionais contribuam para a re-
construção do projeto d~ educação vigente, levando em con-
ta o que está no. terreno/território político e sociocultural,
visando educar para.urna sociedade que avança rapidamente
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em transformações científicas e tecnológicas, mas que ainda
carece de cidadãos críticos capazes de combater disparlda-
des socioeconômicas; educar paraaprender a problemattZar
e questionar; educar para transformar; educar como um ato
de criar e recriar ideias (FREIRE,1981). Nâo seria essa a fun1ção
social da educação?

Algumas perguntas para não concluir

Em tempos que indicam mudanças paradigmáticas na
educação, por onde começar? Com a o.usadia que se eSgera
de uma educação transformadora, .arnsca-se uma resposta
para esta pergunta. Comecemos por definir que projeto de
educação queremos; antes disso, que .proieto de sociedfde
queremos. Em busca dessa definição, podemos apontar os as-
pectos que não queremos.Não queremos exclusão e injustiça
social, não queremos acumulo de riquezas, centralizaçã9 de
poder. Não queremos violência, exploração desenfreada fOS
recursos naturais, não queremos políticos corruptos, direitos
humanos desassistidos. Não queremos 'uma sociedade esba-
va do consumo, doente física e mentalmente. Não queremos
a miséria assolando seres vivos,' o lucro acima da vida e do
bem-estar social. Não queremos Um sistema econômico vol-
tado unicamente para seus próprios interesses, para a manu-
tenção de uma sociedade desiguaL

Da mesma maneira, qualqtler projeto de educação d,eve
levar em conta os aspectos que precisam ser superados, aqui-
lo que não se deve mais permanecer. Ao mesmo tempo em
que há uma convergência tecnológica, deve haver uma con-
vergência de saberes, e não a valorização de certos saberes
em detrimento de outros. Não se quer .maís as relações es-
colares engessadas em posturas hierárquicas. Não se trata da
mera substituição de equipamentos, trata-se, antes, de uma
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reconstrução conceitual de prática educativa e uma recon-
sideração dos sujeitos envolvidos. Não se pode mais admitir
um sistema educacional excludente, baseado em seleção e
classificação. Não cabe mais uma gestão centralizadora do
espaço escolar; um ensino que visa apenas a transmissão de
informação; uma aprendizagem que se reduz ao consumo de
informações, um currículo gradeado; um processo avaliativo
puramente diagnóstico. . I

Persistimosrios questionamentos: O que, por que e
para que se deve aprender e ensinar? Como podemos apren-
der e ensinar,· tendo em vista o novo cenário interacional
mediado por tecnologias digitais? Que impactos a cultura
digital provoca na cultura escolar? Como é possível proces-
sos educativos inovadores em meio a mudanças tão velozes,
de difícil apreensão? Tudo que se deve integrar, conectar,
descentralizar e difundir pelos diversos meios e espaços de
interação demanda quebras paradigmáticas. Ter acesso à in-
formação, produzir conhecimentos e modificar comporta-
mentos são elementos indissociáveis para se pensar outro
projeto de educação e de-sociedade. Insistimos nas perguntas
"Que escola queremos?"e "Que sociedade queremos?". Mes-
mo assistindo o mundo mudar tão rapidamente, não se pode
esperar que as transformações venham das tecnologias, no
máximo elas facilitam: Entendendo a escola como um espa-
ço privilegiado (ainda) de produção de conhecimentos, que
seja seus atores a buscarem propostas alternativas que assu-
mam efetivamente o statusde inovação. E para não concluir,
o que a~nal é inovação?
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puA ICAS PEDAGÓGICAS NO PERíODO DE DITADURA: MEMÓRIAS E
ORALlDADES DE MARIA HELENA DA SILVA

Lia Machado Fiuza Fialho
Lorena Brenda Santos Nascimento

Scarlett O'hara Carvalho

Introdução

A pesquisa intitulada: "Memórias e Oralidades: ensino
superior e práticas pedagógicas no período de ditadura" ob-
jetiva compreender práticas de ensino que configuravam o
ensino superior no Ceará na primeira metade do século XX,
especificamente no período de regime militar no Brasil. Por
meio das reminiscências de Maria Helena da Silva, que parti-
cipou desse processo corno aluna e educadora da instituição
/óeus da pesquisa- Universidade Estadual do Ceará (UECE)
- busca-se compreender como a práxis pedagógica efetivada
no contexto de ditadura influenciou a consolidação do ensi-
no superior, especialmente para 0 desenvolvimento do curso
de Pedagogia da UECE.

.Para tal, utilizamos. um recorte da biografia de Maria
Helena da Silva valorizando sua oralidade como fonte histó-
rica, relevante para interpretar o cenário educativo da época,
considerando que esteve presente na primeira turma do Cur-
so de Pedagogia da Universidade Estadual do Ceará (UECE)
como aluna,e se tornou professora da mesma instituição
atuando durante 33 anos no magistério e participando das
principais mudanças que ocorreram no Centro da Educação.

Vale ressaltar que as informações compartilhadas nes-
se ensaio "Reminiscências e Oralidade: trajetória educativa
de Maria Helena da Silva na metade do séc. XX" derivam do
projeto de Pesquisa "quarda-chuva" intitulado "Educação e
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Educadoras Cearenses do Século XX: práticas, leituras e re-
presentações", que se encontra em andamento, instituciona-
lizado pela UECE, com Parecer nº 630.923/2013 no Comitê de
Ética. O escopo deste estudo, no entanto, segue com o dbje-
tivo de compreender a práxis de ensino na universidadelem
destaque, sob a perspectiva de Helena no período, caracteri-
zado pela ditadura (1930-1964).·· l

Faz-se necessário esclarecer que a relevância do est do
consiste, sobretudo, na oportunidade de reconhecer, a p4rtir
das narrativas de vida dos professores(as) cearenses, práticas
de ensino que fundamentaram nossas antecedências edfca-
tivas e que, ainda hoje, refletem nas instituições marcas de
um modelo pedagógico já vivenciado, aparentemente súpe-
rado, mas com raízes nas práticas educativas perpetuada~ de
geração para geração.

Utilizamos a fonte oral, mediante História Oral Biográ-
fica como abordagem metodológica (MEIHY, RIBEIRO, 2dbu),
considerando ser a mais conveniente· para a elaboraçã I do
estudo, dado que é característicapermitir que não somente
historiadores, mas educadores, sociólogos, psicólogos, filbso-
fos, e vários outros estudios~s também construam e investi-

• '. I

guem trajetórias de vida, posibilitando que os sujeitos, inde-
. I

pendentemente de sua; condição social, sejam vistos cqmo
indivíduos históricos e transformadores de mundo.

Metodologia

I
O estudo foi des-envolvido mediante a História IPral

Biográfica (LOZANO, 2006; MEIHY, RIBEIRO, 2011), concreti-
zada a partir dos relatos orais devida da educadora Maria He-
lena da Silva, ex-professora adjunta: da Universidade Estadual
do Ceará por 33 anos e aluna da primeira turma de Pedagogia
da instituição supracitada. O método escolhido possibilita
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que as reminiscências do sUjei,to sejam valorizadas tal como
se apresentam, perante oternpo e contexto sublinhados.

Thompson (1978)discorre sobre a importância da histó-
ria explicando, esta sempre se constituiu através das necessi-
dades humanas, seja de explicar os eventos naturais, ou para
entender como viviam as civilizações - seus costumes, cul-
tura, organização social e política - na tentativa de repassar
essas intervenções para as próximas gerações. Isso se tornou
uma maneira de resgatar, manter as tradições sociais e regis-
trar o comportamento do homem em um determinado perí-
odo histórico. Em decurso neste estudo, compreender como
se efetivam as práticas pedagógicas no Curso de Pedagogia da
UECE, no período da ditadura militar.

Ao entrarmos em contato com a professora, por meio
de telefonemas, fizemos a apresentação explicando a finali-
dade do estudo e a: convidamos, pará, caso fosse de seu in-
teresse, colaborar com a pesquisa, deixando claro que não
haveria quaisquer benefícios ou. malefícios em decorrência
da sua participação, ficando livre para desistir a qualquer
momento, caso sentisse necessidade. Helena concordou em
colaborar, assinou o termo de compromisso, claro e objeti-
vo, reproduzindo °0 inttiitodo trabalho a fim de confirmar
a ética e seriedade ° do projeto. O local para consubstanciar
a entrevista foi decidido mediante o critério da educadora,
que optou por ser emseu apartamento, residência situada
no município de Fortaleza/Cê, tendo em vista facilitar a co-
municabilidade e harmonia' acústica, tornando o ambiente
favorável para que ambos, entrevistador(a) e entrevistado(a),
se sentissem à vontade para dialogar.

Dentre os recursos que ajudaram na efetivação da pes-
quisa - roteiro com perguntas norteadoras, diário de campo e
documentos da universidade --:o uso tecnológico do aparelho
celular, específícarnentena ferramenta de gravação de áudio,
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foi indispensáveis para realizar a etapa .princípal do proje-
to: a entrevista livre. Após esses procedimentos, a entrevista
foi transcrita, textualizada, validada (FLiq<, 2009) e, por fim,
analisada para integrar o corpo do trabalho.

Resultados e discussão

A década de 1960 foi palco de grandes transformações
políticas, sociais e educacionaís no Brasil, marcada essencial-
mente pela intervenção militar que se consolidou através do
golpe de 64. Várias reformas foram desencadeadas nesse pro-
cesso e as implementações na educação tiveram destaques
específicos, conforme afirmam [r, e Bittar (2008) leciona em
seu postulado:

O regime militar implementou as reformas educacio-
nais de 1968,a Lei n. 5.540,'que reformou a universidade,
e a de 1971,a Lei n. 5.692, que estabeleceu o sistema
nacional de 1°e 2° graus, pois arribas tinham com esco-
po estabelecer uma ligação orgânica entre o aumento
da eficiênci~ produtiva do trabalho e a modernização
autoritária das relações capitalistas de produção. Ou
seja, a educação no âmbito do regime militar foi conce-
bida como um instrumento a serviço da racionaliclade
tecnocrática, com o objetivo de se viabilizar o sldgan
"Brasil Grande Potência", (BIITAR, 2008, p. 3-4).

Entra no cenário do país' uma educação consubstan-
ciada no ideário de produção e tecnicismo, ainda que inseri-
da numa política autoritária e extremamente repressora'

l
Na

época, conhecida como Faculdade de Filosofia do Ceará, a
UECE, como hoje é denominada, englobava poucos cursos e
era dividida por departamentos. O departamento de Filoso-
fia, por exemplo, abrangia os Cursos de Pedagogia, História,
Filosofia e Letras. Segundo o site oficial da Universidade, no
que concerne ao histórico do instituto: '
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Os cursos de História, Filosofia e Letras foram criados
respectivamente em 1947com a FACULDADECATÓLI-
CA DO CEARÁ.Em 21 de janeiro de 1956 a Faculdade
Católica foi agregada à Universidade do Ceará como
Faculdade de Fi1~sofi~ do Ceará, tendo se tornado
autarquia por meio da Lei NQ8.737, no dia 25 de janei-
ro de 1967. Estes cursos, configuravam-se, portanto,
corno os primeiros cursos por ocasião da autorização
doPoder Executivo .Cearense, ao instituir a Fundação
Educacional do Estado do Ceará-FUNEDUCE pela Lei
No 9.753,de iê de outubro de 1973.Apartir da Resolução
NQ02, de 05 de março de 1975,do Conselho Diretor da
FUNEDUCE, referendada pelo Decreto No 11.233,de 10
de março de 1975, foi criada a UECE, que incorporou
esses cursos ao seu patrimônio, compondo o Centro de
Humanidades':" CH que se juntaria aos demais centros
da nascente Instituição de Ensino Superior. (Universi-
dade Estadual do Ceará).

Maria Helena, ao se matricular inicialmente na turma
de Pedagogia da Universídade Federal do Ceará, conta os mo-
tivos que a levaram para a UECE, quando esta ainda nem se
denominava corno tal:

Ai eu fiz Pedagogia na l[FC. Primeiro ano na faculdade
foi lá. Quando eu terminei o primeiro ano eu precisava
trabalhar e a UECE era a única faculdade que tinha à
noite: A UFC nãotínha. Ai eu tive que me transferir pra
UECE e. termÚt~i lá. Era a primeira turma da UECE, o
primeiro vestibular. E a diferença que eu senti foi pra
melhor. A Ui(:E foi bem melhor.

Quando se. refere à palavra "melhor", Helena explica
um dos motivos para ter chegado a tal conclusão:

Bem melhor no sentido de todo mundo se conhecer e
ninguém 'querer ser mais do que o outro. As pessoas eram
muito unidas. Os.professores tinham uma amizade muito
grande com a gente. E quando você fica de dizer qual o
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professor que lhe marcoumais.fica difícil de dizer porque
todos eram tão bons, tão ligados, eram tão preocupados
no ensino. Porque era o começo, 'era a primeira turma,
não sei, mas não eram só professores, eram professores e
amigos. Por exemplo, da gente frequentar os aniversdrios,
sabe .. Tinha esse c/imo de intimidade da gente sair dali
e ir todo mundo ali pia tomar.um cafézinho.
Bem, então por conta disso o relacionamento na sala de
aula era muito bom. Ninguém tinha receio, por exerJplo,
de fazer uma pergunta; I

Sob a ótica de Helena, a relação professor/aluno n~ Fa-
culdade de Filosofia diferiu, significativamente, da institui-
ção anterior, na qual também. havia atuado como estudante
do Curso de Pedagogia. A transferência de Helena para a FAFI-
CE não foi constituída de fatores negativos, mas ao contrário,
segundo a mesma, foi a melhor decisão que poderia ter toma-
do na vida. As experiências queconseg:uiu obter graças a r-
transformação, possibilitaram que Maria Helena iniciasse
sua jornada docente muito cedo, logo.no primeiro semestre
ainda como aluna do curso.

Exposto isso, o carinho atribuído à faculdade secundá-
ria conota um aspecto importante na formação da mesma.
Em meio ao tumulto de um período politicamente conturba-

. I

do - que por vez mudaria a estrutura do professorado no país
- ter a oportunidade de criar' um relacionamento íntin10 e
amistoso com docentes no final da década de 1960, sem dúvi-
das, demarca um traço interessante na experiência forrnativa
de Maria Helena.

.' ,
, '

Nessa perspectiva., sua graduação esteve apoiada na Fa-
,.' I

culdade de Filosofia, Ciências e Letras do Ceará - FAFICE,na
primeira turma de Pedagogia da instituição. Somente em 1975,
cinco anos após concluir o curso, é que Maria Helena presen-
ciou, de fato, o surgimento da Universidade como VECE.
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Ao relembrar da conjuntura administrativa do curso,
que na época estava sob a responsabilidade de João Filguei-
ras, primeiro a ocupar o cargo de coordenador, Maria Helena

, .
conta sobre a impressão que logrou:

Ele era um articulaâot de primeira. Conciliava todos os
problemas que a gente tinha. Ele realmente me marcou
muito por causa da capacidade dele. Ele era professor de
matemática de rima visão humanista impressionante.
Foi o primeiro coordenador do Curso de Pedagogia.

Mesmo estando aparentemente cercada por um grupo de
professores flexíveis no ensino e um coordenador que apoiava
as concepções humanistas, não foi difícil encontrar educado-
res que também estivessem opostos a tal comportamento e
práxis pedagógica. Maria Helena relembra dessas exceções com
minuciosidade, destacando as figuras que mais evidenciaram
uma postura de fato militarista, coesiva ao governo.

Tinha dois que eram reacionários, assim, porque eles
eram muito pata o lado dos militares. E tinha um que
era militar, esse ai a gente já tinha receio por ser militar,
né! E outro, oue morreu recentemente. A gente também
tinha receio de falar cerres coisas porque ele era muito
iígado aos militar~s. Nas aulas dele era: "Senhor, amém.
Senhor, tudo ben:(; Ninguém ia discutir. Por exemplo,
uma aula de história da educação, ninguém discutia o
que era "certoo 'que era errado. Tava no livro tava certo.
Porque o tivto ad~tado era os que os militares deixavam.

o exemplo 'citado acima relembra a ideia de educa-
ção bancária abordada por Freire em Pedagogia do Oprimido
(1987)na qual o professor; na linha de tal concepção, encara o
aluno como um espaço vazio a ser preenchido, incapaz de ob-
ter por conta própria conhecimento e autonomia no pensar:

No momento mesmo em que se funda num conceito
mecânico, estático, especializado da consciência e em
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que transforma por isto mesmo, os educandos em reci-
pientes, em quase coisas, não pode esconder sua marca
necrófila. Não se deixa mover pelo ânimo de libertar,
tarefa comum de refazerem o mundo e de torná-lo mais
e mais humano. (FREIRE;1987,p. 37).

A postura militarista adotada no' regime transrrutía a
imagem negativa de umpoder concentrado em mãos autorí-
tárias, que mais reprimia do qriep~otegia os estudantes. :Jery
(2015, p. 276), ao analisar as relações constituídas no livrd de
Rodrigo Pato Sá Motta, As Universidaâes e o Regime Militbr -
cultura política brasileira e moâemização autoritária (2014,1428
p.), sintetiza a intervenção desse regime argumentando que:

A ditadura brasileira usou a violência necessária para
obter os resultados esperados, entre eles derrotar a
cultura política do período anterior, identificada como

, I

comunista e que levou à exacerbação do discursd an-
tícomunísta, capaz de, unificar a frente liderada pelos
militares desde antes do golpe de 1964.

A relação entre as palavras militar e autoritário, segun-
do o autor, se estabelecem através da ditadura "que é sempre
autoritária, seja em suas açõesmodernizadoras, seja naquilo
em que é conservadora." (NERY,2015, p. 276). Desse modo, a
influência militarista na universidade operava, sobretudo, na
intenção de controlar e extinguir posturas "suspeitas", qon-
sideradas comunistas, "perigosas" e "subversivas" ao sistema
implantado. " ' ", '

Ainda que o contexto político influenciasse diretan1en-
te a estrutura macrossocial do país, inclusive nas relações
estabelecidas entre os sujeitos; [r. e Bittar (2006) esclaredem
que as mudanças oriundas do regime militar no Brasil'l es-
pecialmente no que concerne à educação, também desem-
penharam papel deterrninante na formação de professores,
pois, a partir da reforma universitáriaem 1968, tornou-se
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concreta a possibilidade de formação superior para boa par-
te do magistério de 1º grau, que até então atuava no ensino
primário em decorrência da formação no curso normal ou
dos institutos de educação. Essa 'abertura provocou, de certo
modo, uma amplificação na valorização da universidade e,
por consequência, do curso voltado para o magistério, embo-
ra trazendo contradições na práxis de ensino.

No tocante à expansão das universidades, entre 1964 e
1973 o ensino superior, conforme expõe Saviani em O Lega-
do Educacional do Regime Militar (2008), comparado ao ensi-
no primário (70,3%),ginasia1(332%) e colegial 891%) cresceu
em torno de 744,7% no mesmo período, sendo o número de
instituições públicas consideravelmente inferior ao de insti-
tuições privadas, Isso caracteriza o propósito do regime con-
comitante à privatização exacerbada do ensino, aspecto até
hoje identificado no país. .

Os recursos. destinados à educação pública diminuí-
ram, favorecendo a consolidação dos institutos privados,
como afirma novamente Saviani:

A Constituição de 24 de janeiro de 1967, baixada pelo
regime militar; eliminou a vinculação orçamentária
constante das. Constituições de 1934 e de 1946, que
obrigava a União-os estados e os municípios a destinar
Um percentualmínimo de recursos para a educação
(2008, p. 298):

Tal condição limitou o crescimento do nível superior
público no Brasil e afetou diretamente a estrutura das insti-
tuições já existentes.

Helena conta a dificuldade enfrentada por ela e os seus
colegas na obtenção de livros sobre educação, pois dificilmen-
te havia materiais disponíveis no acervo da universidade:

Na época, como não existia livro de educação na biblio-
teca, os professores passavam os livros e nós tínhamos
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que conseguir por fora. Não existia esse negócio de xérox.
Aquele aluno que tinha vontade mesmo, de ler e de estu-
dar, fazia um crediário, mcs nem todos tinham emprego.
Já alguns, os pais davam.

Com a falta de recursos e investimentos didáticos, in-
dispensáveis para promover o ensino pedagógico entre pro-
fessores e alunos, o aprendizado na. universidade ficava, de
certa forma, comprometido, ainda que o corpo docente ten-
tasse fazer uso de estratégias inovadoras no dia a dia. Impor-
ta salientar que, além das circunstâncias nada favoráveis, o
conteúdo teórico utilizado nas aulas, conforme expõe Maria
Helena em um de seus relatos, era trabalhado na perspectiva
de livros "aceitáveis" do ponto. de vista militarista. Ou seja,
o professor que insistisse na "mudança de planos" poderia
ser rigorosamente penalizado por uma conduta consideiada
"imprópria". Ela acrescenta:

O professor que excedesse um pouco era imediatamente
chamado na Décima Região Militar. Eles tinham agen-
tes em todas as salas de aula. Se o professor [alasse. um
pouco mais sobre política, por exemplo, alguém já olhava
estranho. Aquilo ali era uma vigilância total. Era hma
coisa séria. Hoje, quando pensamos no que nós oassdmos
na época, tudo que aconteca ho]« é pouco comparado ao
que aconteceu naquela época .de 60 e 70.

Magalhães (1997)em seu estudo sobre A Lógica de Suspei-
ção esclarece que havia seis níveis de i~formantes no perípdo
do autoritarismo militar, cada qual separado por um grau espe-
cífico de veracidade. Esses podiam ser classificados por tipós, e
eram denominados por .letras, conforme o elucidado:

Geralmente, o agente do' tipo Cera do próprio exército,
na maior parte das vezes um sargento formado pela
EsNI, o qual, vestido à paisana, infiltrava-se nos mais
diversos locais para coletar o maior número possível
de dados. Os agentes do tipo D, E e F eram, em' sua
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maioria, informantes eventuais (remunerados ou não)
. . j

ou infotmantes espontâneos, vale dizer, pessoas que
possuíam certa cumplicidade com o regime e que
voluntariamente se dispunham a cooperar, fosse por
convicção, fosse para receber algum apoio de caráter
pessoal. (MAGALHÃES,1997,p. 2).

Maria Helena ainda acrescenta que nenhuma providên-
cia poderia ser tomada pelo Reitor da Universidade ou, es-
tando este ausente; o diretor responsável pela instituição. De
mãos atadas, geralmente a própria nomeação desses cargos
era realizada pelo chefe de estado (estadual ou federal), como
no caso da UECE, ainda Faculdade de Filosofia, que duran-
te anos seguiu tal regulamento, aspecto que dificultava uma
mudança na práxis pedagógica ~os professores no período
ditatorial.

A experiência como aluna em meio à vigência militar
rendeu à Maria Helena histórias e aprendizados significati-
vos, os quais até hoje leva consigo em sua trajetória de vida.
As dificuldades presentes.todavia, constituíram lugar impor-
tante e essencial para o modelo de ensino que adotou mais
adiante, já como 'professora ·universitária. Entre os desafios
mais mar cantes nessa jornada, ela destaca:

Como aluna, o meu' grande desafio nesse tempo foi apren-
der no meio dessa repressão da ditadura, porque tudo
aquilo 'aue as vezes a gente descobria pelos grandes auto-
res e educação, mesmo que aprendêssemos, não podíamos
expressar: A gente aprender uma coisa reprimida, sem a
liberd.ade de expressão. Não podíamos expressar tudo
que pensávamos. A outra dificuldade era estudar em
uma instituiçõo que não tinha uma estrutura favorável.
Agente não tinha.uma biblioteca, não tinha uma sala de
estudo, não tinha laboratório. Os professores, a maioria,
não tinha mestrado, não tinham graduação, pois não
era exigido. E existia as dificuldades de logística, porque
assim, a faculdade era distante das nossas casas, pra ir,
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as vezes só tinha um ônibus voltando, a dificuldade de
transporte e locomoção era um grande problema para os
estudantes como um todo. (grifos da autora).

Além dos obstáculos destacados - de repressão, falta
de infraestrutura, locomoção limitada e precária formação
docente também é importante salientar que, no período de
ditadura, poucos eram os alunos advindos de famílias menos
favorecidas economicamente, confirmando que o acesso à
universidade pública já era restrito, quase que exclusivamen-
te, para uma minoria mais abastada.

A entrada de Maria Helena na Pedagogia garantiu, se-
gundo a mesma, a oportunidade de realização profissional!
pessoal suscitada pelas experiências que vivenciou ao lohgo
do curso: .. . . I

Eu tenho umas coisas na minha vida que eu so te~ho
a agradecer a Deus. Todas as coisas que eu quis rea-
lizar como educadora eu realizei. E tive o privilégio
de ser fundadora disso? daquilo.

Apesar dos desafios de .atuar como estudante no perí-
odo de repressão da ditadura, Maria Helena demonstra re-
alização pela trajetória formativa e profissional que logrou,
reconhecendo as conquistas alcançadas como parte de ~ma
história que ajudou a construir, mesmo sob circunstâncias
adversas, que mais poderiam prejudicar do que benefi~iar. . I
seu crescimento enquanto educadora ..Essa fase representou
um grande salto para a consolidação da práxis docente exe-
cutada mais adiante pela mesma na Universidade Estadual
do Ceará, onde atuou por 33 anos até se aposentar.

Estando presente na mesma .universidade em duas
perspectivas diferentes: - aluna e professora - Maria Hkle-
na percebeu, na ditadura, posturas que jamais iria assubir
quando estivesse presente em sala de aula: intolerância e su-
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perioridade. A liberdade, garante ela, sempre compensou as
escolhas que fez, eo fato de nunca ter desistido da profissão
almejada mesmo diante de tantas problemáticas, facilitou a
independência e autonomia no modo de pensar e agir que
constituiu ao longo dos .anos como mulher e pedagoga.

Considerações finais

A pesquisa buscou compreender as práticas pedagógi-
cas efetivadas no período de ditadura, especificamente no
ensino superior da UECE, no Curso de Pedagogia, por inter-
médio das narrativas devida da educadora Maria Helena da
Silva, ex-aluna da primeira turma de Pedagogia da UECE e
professora na Instituição por 33 anos. Estudar as ações e ex-
periências educativas na perspectiva de uma professora em
meio à turbulência do regime ditatorial, sob o qual atuou
como aluna e, posteriormente, como docente, foi o cerne da
pesquisa.

O trabalhei 'parte de um estudo maior que tem como
foco no!teador pesquisarleituras e representações vivencia-
das por professoresías) na metade do século XX e permite, a
partir de oralidades - transcritas, transcriadas, textualizadas e
contextualízadas=traçar lima compreensão crítica e analítica
da história e memória da educação no Ceará, na tentativa de
valorizar e imortalizar as educadoras do estado, por vezes anô-
nimas e invisíbilizadas pela hístoriografia oficial, bem como
entender criticamente a história da educação do estado.

Maria Helena vivenciou de perto um modelo de ensino
fundamentado em concepções autoritárias, no qual o medo
se sobrepunha e influenciava a vida dos estudantes que repri-
miam o desejo de questionar e lutar contra as mazelas educa-
cionais. A universidade, hoje considerada espaço impulsor de
debates e da liberdade de expressão, era mantida sob contro-
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le e vigilância dos militares que; atendendo à exigências su-
periores, aboliam qualquer atitude considerada contrária aos
argumentos do regime. Desse modo, o percU:rso formativo de
Maria Helena colabora, significativamente, para a reflexão
do contexto colocado em evidência, ajudando na compreen-
são das práticas educacionais do ensino superior em meio
à ditadura, bem como dos mecanismos' de superação desse
período.

A biografia, respaldada nas narrativas da professora
cearense, permite a reflexão desse legado educacional para
a realidade atual do ensino na região, favorecendo a amplia-
ção de pesquisas que visam investigar a, herança cultural e
social que nutre a história da educação no estado, incenti-
vando novos estudos nessa linha. Em vista disso, não se POtle
desconsiderar também a importância que teve Maria Hele a
da Silva para o cenário da educação no Ceará como mulh r,
irmã, filha, educadora, e ser humano responsável, també±n,
na elaboração da história, seja essa individual ou coletiva.
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Emanoel Luís Roque Soares

SOBRE O FAZER FORMATIVO NO ENSINO DE FILOSOFIA E SEU
ENCONTRO A LDB .

Em 20 de dezembro de 1996 com o surgimento da nova
LDB (Lei de Diretrizes Curriculares nº 9.394/96) as disciplinas
Filosofia e Sociologia, que haviam sido banidas do ensino
médio com o advento do golpe militar de 1964, retomam ao
currículo como disciplinas optativas, que podem ser oferta-
das ou não, dependendo da direção da escola, que é quem vai
decidir sobre o preenchimento dos 25% do currículo destina-
do, às disciplinas optativas.

§ I!!. OS conteúdos, as rnetodologías e as forma] de
avaliaç.ão ser~o. organizados de tal forma que ao ~nal
do ensino médio o educando demonstre:

I - dos princípios científicos e·tecnológicos que presi-
dem a produção moderna;

11 - conhecimento das formas contemporâneas de
linguagem;

111 - domínio dos conhecimentos de Filosofia e de
Sociologia necessários ao exercício da cidadania. (LDB.
Art. 36, capo II, título V, § lº , inciso III)

Para entendermos corno a Filosofia chegou no Brasil e
seu desenvolvimento até o presente .momento, é necesslrio
uma explicação cronológica desde a época de sua chegada até
àLDB:

1930 - quem a traz para o Brasil-são os jesuítas e des-
de então nunca teve um lugar definido no currículo escolar,
sendo que, somente em 1930, passou a ser reconhecida e a
disputar espaço com outras disciplinas.
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1970 - deixa de fazer parte do programa oficial, ou seja,
perde sua obrigatoriedade.

1572 - Primeiro curso de Filosofia no Brasil acontece
no colégio dos jesuítas em Salvador que, no final do curso,
conferia o grau de bacharel e de mestre em Artes e Filosofia
ao estudante.

1776- Os francíscanos, com base nos estatutos da Uni-
versidade de Coimbra, inauguravam uma "aula régia" de Fi-
losofia no Rio de Janeiro, com cinco cadeiras para Filosofia.

1827 - A Filosofia era ministrada nos Cursos das Facul-
dades. de Direito de São Paulo e Recife, voltada para o huma-
nismo e o pensamento pedagógico.

1837- No Rio de Ianeíro é f~ndado o colégio D. Pedro II
e o governo da província impõe 'a Filosofia como disciplina
obrigatória nos currículos dos Liceus.

1879- Com os ecos da revolução francesa e pautada na
filosofia de Rousseau, o ens~no de Filosofia através de refor-
ma, promovida por Carlos Leôncio de Carvalho, mantém-se
nos locais já existentes, além de ser incluída de uma forma
livre nos colégios normais, no ensino primário, secundário e
superior em todo o Império.

1915- Na reforma de Carlos Maximiliano, a Filosofia
passa a ser facultativa em detrimento da obrigatoriedade das
disciplinas ditas científicas.

1925- A Filosofia visando uma formação para a "cultura
geral", foi incluída. nas duas últimas das seis séries do ensino
secundário, na reforma promovida por Rocha Vazo

1930- Com a revolução, Francisco Campos e Gustavo
Capanema promovem o retorno efetivo de Filosofia ao currí-
culo do ensino médio tomo disciplina obrigatória do cientí-
fico e do curso clássico.

1960 - Coma Lei riº' 4.024/61, o Conselho Fiscal de Edu-
cação colocou a filosofia entre as disciplinas complementares
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que poderiam ou não estar entre as obrigatórias no ensino
médio.

1964 - Com o golpe milítar.a disciplina passou a ser op-
tativa, dependendo da direção do estabelecimento de ensino.

1971 - E com a Lei nº 5.692/71 do Ensino Médio que
promovia a inclusão das disciplinas .técnicas a exclusão de
Filosofia e outras disciplinas de cunho humano foi total.

1996 - Com o surgimento da nova LDB (Lei de Diretri-
zes Curriculares), nº 9.394/96 de 20 de dezembro a Filosofia,
através de uma menção dúbia, retoma ao currículo como dis-
ciplina optativa, que pode ser ofertada ou não, dependendo
da direção da escola.

Tal explanação histórica das idase vindas da Filosofia
ou ensino médio foi feita para que melhor possamos enten-
der e analisar os desdobramentos e possibilidades da Filoso-
fia nos tempos atuais, em uma entrevista concedida pelo pro-
fessor Dante Augusto Galeffi ao grupo de pesquisa do projeto
PIBIC 2013/2014 nomeado; O Ensino de Filosofia em Amargo-
sa e no Vale do Iequiriçá, do qual faziam parte os seguintes

. I
discentes Adriana Conceição dos SClntcis, Iociel Nunes Vieira
e Aldvane de Almeida Araujo.

PIBIC 2013/2014 - O professor acha que o currículo da
universidade contempla o ensino de educação filosóficl de
acordo com as demandas e as necessidades da área?

DANTE- Claro que não. Não tenho dúvida que não, por-
que é um ensino fragmenta dor. A ár~a é uma coisa e a edhca-
ção é uma técnica que você vai usar para aprender a dar aula,
para o plano de aula, para planejar atividade que também é
um processo da racionalidade técnica, moderna essa coisa de
planejamento, porque muitas das nossas atividades não são
suscetíveis de planejamento, ou seja, são coisas que nós Ia-
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zemos que são imprevisíveis, o planejamento não dá conta.
Essa racionalidade técnica que está posta quer fazer do ser
humano uma máquina programada, vou agora acordar, vou
tomar café, vou. tomar banho, vou agora fazer isso, vou agora
fazer aquilo, como se você pudesse programar a atividade co-
tidiana da nossa vida. Então, a formação não dá conta porque
você ela está dícotornízando as áreas, mesmo que a Filosofia
não é vista com clareza como atividade formadora e integra-
dora de todos os saberes, você perde este conceito fino que
encontra no Sócrates.. que encontra nos filósofos, mas que
escapa ao processo.forrnatívo, a consciência humana, ao de-
senvolvimento dessa consciência coletiva, dessa consciência
de relação porque isso (li é como se fosse não manter este
mistério para manter uma minoria no agenciamento do pro-
cesso de dominação, que é o processo da própria razão e do
próprio conhecimento, conhecimento a serviço de uma mi-
noria que tem uma ascendência, que tem uma força de ação
maior do que outras pessoas. Só que também isso não é uma
característica que marca o ponto da Filosofia que ficou para
trás, sobretudo aqui no Brasil. Então, a filosofia brasileira é
formada a partir de' um modelo importado da França que é
um modelo historicista, exegético, modelo que se baseia no
texto canônico, não pode ser qualquer texto, não pode ser
um texto de um desconhecido, de um pensador popular ou
de uma pessoa que tem uma sabedoria, tem que ser um texto
canônico, escrito. Você não pode ler a natureza como os her-
meneutas do Século XIXabriram como perspectiva, leitura do
mundo, falava disso que faz parte da hermenêutica filosófica,
que falava desta característica, leitura de mundo que você faz
enquanto ser que está neste mundo que tem sentido é está
aberto para muitos textos, textos visuais, auditivos, sensoriais
no sentido amplo, perceptivos. Então, o que acontece, há um
descompasso em relação a essa informação, o modelo não dá

,
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conta em virtude de uma ,padronização, de uma modelização
homogeneizante, centralizadora, hierarquizante. Você teria
que fazer fusões e misturas com as áreas de conhecimento.
Hoje em dia o que se verifica e que você pode averiguar (qual-
quer um pode), o pensar humano está presente em muitas
áreas de conhecimento que não são chamadas de filosofia,
pode ser na biologia, na química, na astronomia, na cosmolo-
gia, na física quântica é uma área pensante extraordinária até
com uma fantasia grandiosa onde você tem teorias que são
mirabolantes, a própria teoria: dos multiversos, a teoria das su-
percordas, a teoria quântica; você tem pensamentos que são
rigorosamente filosóficos mas não tem a marca filosofia por-
que a marca filosofia ela tem todo' umagenciamento literário
e limites que se constituiu assim. Então como é que você faz
isso? Tem que ser uma mudança muito radical... De repen-
te, esse PIBm é uma tentativa de estabelecer na formação do
professor da área de Filosofia um contato mais concreto com
a práxis, uma experiência de formação com uma experiência
de corpo a corpo. Não é uma experiência que você desenvol-
ve, tem que ser uma das coisas metafísicas, de WittgenstJin
que é um dos autores mais metafísicos que existem no perito
de vista de dificuldades, de acesso. Então, a gente tem ques-

I
tões sérias, estruturais, de modelagem, 'de modelo, de pr~n-
cípios, de fundamentos que já estão abertas no pensamerito
filosófico pelos críticos da modernidade,inas que não estão
assimiladas ainda, não estão de todo incorporadas no acervo,

, I

pelo menos porque o processo de desenvolvimento se deu
numa velocidade assustadora. Tem problema de sustentablli-
dade, político, éticos, tem problema de todo o gênero para Jer
pensado como resolução do en~atninhamento do desenvol~i-
mento humano daqui para a frente.

PIBIC 2013/2014 - Os docentes estão tendo recursos
para ministrar as aulas de Filosofia?
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Dante - Os. recursos até existem hoje em dia, se você
começar a usar todas as tecnologias da informação, você tem
possibilidade realmente.de configurar o campo com mais ri-
queza, mas isso não é algo que está, depende muito do docen-
te ele pode ter essa aparelhagem, dominar essa aparelhagem
tecnológica, ele pode usar os ambientes virtuais e atuais de
aprendizagem, ele pode dispor de textos clássicos que estão
publicizados na rede, então qualquer pessoa tem acesso aos
textos clássicos semprecisar pagar caro pelo livro impresso,
porque muitas vezes.o estudante não tem condições de ter
uma biblioteca, mas hoje em dia se você tiver acesso a rede e
tiver computador em casa; você tem livros virtuais ao infinito,
então as condições são boas no ponto de vista tecnológico só
que, como agenciar isso? A maioria dos professores não dis-
põe, só dispõe de certos meios limitados. Então, você não tem
um incentivo geral para isto, ou você faz porque tem iniciativa
de fazer ou então ninguém faz, fica esperando que o presiden-
te, governador ou prefeito determine que você possa fazer.

PIBIC 2013/20U. - Sobre este incentivo, os docentes es-
tão tendo uma formação continuada com relação ao ensino
de Filosofia? A UFBAajuda nesta formação docente, no caso
a UFBA,instituição que o professor atua?

Dante - Na medida em que você tem cursos de pós-gra-
duação (cada vez um número maior) tem sim as possibilida-
des da continuidade .da formação. O problema é que se você
quiser manter-se na área, vai tomar uma porrada. Se vocês
vêm de licenciatura, licenciatura é o lado pobre da Filosofia,
é o lado franciscano,é o lado que não tem valor,então, vá
fazer uma seleção de Mestrado em Filosofia? Você vai tomar
porrada, vão dizer que você tem que fazer nova graduação

. .
aqui conosco, segundo a nossa égide.

Claro! Um .ou outi:o escapam e conseguem alguma coi-
sa. Você tem outras linhas de fuga, você pode fazer mestrado
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em educação, sociologia, psicologia, sei lá .... você pode fazer
em outros lugares .... mas para isto você tem que ter uma de-
terminação e uma força de vontade boa, senão você acaba
sendo captado pela inércia do sistema.

PIBIC 2013/2014 - Como as instituições apoiam os li-
cenciandos de Filosofia no processo de formação destes su-
jeitos envolvidos na construção de conhecimento. Que pro-
jetos (por exemplo) a instituição faz?

Dante - A instituição faz, muitas vezes, os grupos de
pesquisas associados a esta área ... por exemplo no programa
de Pós-Graduação em Educação da UFBA tem uma linha de
pesquisa Filosofia, linguagem e práxis pedagógica. Eu mesmo
tenho orientado trabalhos de dissertação nesta área, de tese
nesta área, muitos passaram, já formei doutores e mestres
que trabalharam na Filosofia da Educação, trabalharam esse
desenvolvimento coAceitual visando a práxis transformativa
pedagógica. Agora, isso é uma minoria. Estou te dando um
exemplo e isso se espalha pelo Brasil todo. Você hoje em dia
tem a área de Filosofia da Educação que é uma área que vem
emergindo mais .... ela deixou de existir.e agora está voltando
a existir em virtude desta obrigatoriedade porque na verdade
quem sempre pensou a filosofia na formação foram os filó-
sofos que descambaram para a área de educação, estão nas
Faculdades de Educacão. Quem trabalha com educação e for-, .. I
mação filosófica, como eu, ou uma formação própria como
eu fiz, uma autoformação que descarnbei pra isso por inte-
resse, por uma motivação, está vinculado a Departamento de
Educação, a Faculdade de Educação e não a algum Instituto
de Filosofia. Agora que você tem uma abertura para isto, al-
guns professores de Instituto. de Filosofia estão dedicando
sua pesquisa a formação desse quadro ligado a Licenciatura
em Filosofia, inclusive. Então, isso já é um movimento signi-
ficativo no Brasil que emergiram dos nomes que tornaram a
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frente, por exemplo, aANPOF criou um GT Filosofar, ensinar,
filosofar. Há quanto tempo? Não-tem nem dez anos a criação
deste GT da ANPOF, mas já é um significativo avanço. Abri-
ram uma brecha porque não existia essa brecha. A ANPOF
tem uns GTs todos ligados a tradição. Um GT de Hegel, um
GT de Heidegger, um GT de Schopenhauer, um GT de Wit-
tgenstein, são GTs fechados. De: repente, alguns marginais,
como Silvio Galo! Walter Cohan e outros que hoje em dia
se reúnem nesse GT vieram, inclusive, para aquele encontro
que foi realizado ern zon (em Amargosa)

Todo aquele grupo é rim grupo de pessoas muito qua-
lificadas da área e estão ligadas a maioria a departamentos
de educação, trabalhando com a formação nesta perspectiva ...
trabalhando com 'a Licenciatura em Filosofia para a Educa-
ção básica, uma filosofia menor. Vamos botar entre aspas, é
uma filosofia menorqueestá ao alcance de todos. Se alguém
quiser ser especialista, vá fazer a formação superior, vá sentar
a bunda como ele fez, na sua solidão, no seu castelo, ele e o
texto canônico, como se fosse um texto sagrado, ali, na medi-
tação silenciosa, profunda, quase inaudível para qualquer um.

PIBIC 2013/2014 -: Professor, o senhor falou do retor-
no da filosofia, que ela teve esse entre e sai nos currículos
da escola. Ai eu faço uma pergunta que o senhor mesmo fez
num dos seus artigos: O que você tem a dizer a propósito do
retorno obrigatório dá Filosofia no Ensino Médio?

Dante - Essa obrigatoriedade, hoje, se mostra como
uma faca de duas. saídas, de dois gumes. Tanto ela pode ser
uma linha de fuga importante na reforma da educação nacio-
nal, na modelagem da educação nacional, como ela pode ser
uma reivindicação, umstatus quo. Ela pode ser uma reivindi-
cação disciplinar, ela não sai da disciplinaridade, não vai para
a inter, não vai para a trans no sehtido de uma expansão.
Então, é nessa perspectiva que a gente deve começar a pen-
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sar, neste processo de repente, qual é a saída para isto? O que
se pode fazer em torno disto aí? Ou se pensa em alternativas
no sentido de reformando o currículo da escola e fazendo
com que a filosofia seja uma atividade prazerosa, presente
em tudo. Se criar com a filosofia a atitude das pessoas em
relação ao saber, ao conhecer para elas aprenderem a pergun-
tar, aprenderem a ouvir, aprenderem a falar, aprenderem a
escrever, aprenderem aquilo que é próprio da condição hu-
mana, a aprendizagem de suas funções, de suas dimensões.
Isso é possível dentro de uma linha de fuga, mas dentro deste
modelo que aí está posto nós corremos o um risco de fazer da
filosofia uma área completamente desinteressante, comple-
tamente desvinculada da realidade existencial das pessoas o
que afasta, então, claro'! Tem existido movimentos que estão
visando fazer com que a filosofia entre com uma atividade
viva, vital, criadora, lúdica, estética, poética, ética, essencial-
mente no sentido não moral, ético, que abra uma perspectiva
vigorosa, criadora, abrangente, mas isso ainda está em movi-
mento. Agente não sabe qual é o futuro disso, isso pode cair
numa estratificação contraria ao que é um movimento do
tempo presente, um movimento expa:risivo, complexo e ao
mesmo tempo dispersivo e arriscado, épreciso, mais do que
antes pensar, aprender a pensar.rnas não é aprender a pepsar
para que você se torne um filósofo de profissão, não! Apren-
der a pensar para você dá conta da vida, da existência, isso é
seria a filosofia da educação básica. Se ela não chegar tom
esta perspectiva de transformação ela vai concorrer com as
outras disciplinas que estão bem consolidadas, sobretudo
aquelas fortes disciplinas coino matemática, português, e no
caso, hoje em dia, provavelmente biologia, química, que são
disciplinas fortes, áreas de conhecimento fortes. A quínrica,
hoje em dia, está ligada a indústria bélica, a física está ligada
a tona esta parafernália tecnológica, mais avançada, ligada a
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indústria do capital forte, E a Filosofia? Para que serve? Vai
entrar onde? Você é filosofo para fazer o quê? Leitura de pen-
samento dos outros? Não; filósofo canônico não faz isso, ele
é especialista na exegese, tal texto escrito. E aí? Quantos vão
ter acesso, principalmente o filósofo profissional ele vai ser
um especialista importante para alimentar os dicionários e
as enciclopédiasexistentes.no mundo, vai fazer um verbete ...
vai aprofundar Uma coisa, vai publicar livros, enfim ... Sim,
isso é para quantos? Quantos vão querer ser gramáticos ou
filólogos ou coisas do gênero? Poucos, sim, e aí? Se a Filoso-
fia não tiver característica inovadora dentro do currículo, ela
vai se estratificar ~...E daqui a pouco vem alguém .... já ouvi
isso de alguns colegas no encontro que tivemos em Recife,
no ano passado, em dezembro, o Congresso Nacional de Pro-
fessores de Filosofia, em Recife. Então, um dos colegas (es-.. .
queci o nome dele) levantava isso: Bom! Tem a lei, ela está
sendo aplicada, mas o que nós estamos fazendo com isto? A
depender do que estarnos fazendo com isto, a depender dos
resultados, pode vir um ... um sujeito no congresso com uma
lei dizendo a CAPEScom a: obrigatoriedade da Filosofia ... ali-
ás, o que seria ... não problema, porque a obrigatoriedade da
Filosofia acaba sendo uma imposição não benéfica, ela não
favorece de imediato o processo, mas aparentemente favore-
ce. Mas, se você for analisar não favorece ... então, você tem
uma situação que a filosofia volta, mas ela pode desaparecer,
pela sua inutilidade, ela é inútil. A gente sabe que a atividade
filosófica é inútil no conceito de utilidade que se tem imedia-
ta, porque ela se presta para qualquer coisa, para qualquer
dimensão especulativa, ela é muita coisa e não é nada. Então,
por isso, se buscou, talvez, a especialização do canto para dar
consistência ao chamado produto filosófico ou aquilo que é
pensar contemporâneo. Então, a gente está aí numa situação
que é essa no momento você tem a obrigatoriedade e não
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tem as condições adequadas, você tem uma imposição de
modelagem que vem de cima para baixo, quase exigindo que
se faça história, mas isso não é uniforme, graças a Deus, gra-
ças aos deuses, não tem ~ma uniformidade, mas alguém gos-
taria de dar essa uniformidade, de cima para baixo. São pes-
soas com força e política com capacidade de decisão. Isso é
capaz de chegar um determinado momento que você vai re-
ceber um pacote pronto como professor para desenvolver
como na matemática tem, como na literatura tem, como no
português tem. Isso é terrível, é Um assassinato da Filosofia.
Já imaginaram um professor de Filosofia que não seja filóso-
fo? Isso é uma tragédia ... Mas, como é que vocês podem ser
filósofo se não tem condições históricas, culturais, nós não
temos aqui, isso não é lugar de pensamento ainda mais deste
lado do Equador onde vivemos, nessa temperatura calorosa,
não é lugar para pensamento, vocês tem que estar numa
montanha fria, essa é a visão geral do pensamento, então es-
tamos numa situação complexa. Tem muitas linhas de fuga,
mas não sabemos de fato se isso vai interessar ao sistema
capitalista dominante que rege hoje em dia, dar as regras de
cima pra baixo para o mundo todo: Estão; a gente está vendo
um sistema curiosíssimo de homogeneização, o Banco Mun-
dial, o FMI, a própria UNESCO estão se intrometendo nallui-
10 que deve ser feito em todo o país; hoje você é obrigado a
produzir, a escrever, a publicar, inas não em qualquer lu1gar,
no lugar que eles acham que tem quepublicar, nos lugares
que estão já qualificados, que recebem um selo de garantia
como hoje em dia os produtos cornercialízados estão rfce-
bendo; a carga está recebe o selo de garantia de origem, que é
um conceito que os europeus desenvolveram já há muito
tempo em relação a todos os produtos deles, locais -.O vinho
recebe um selo de origem; a oliva recebe um selo de origem;
E a Filosofia vai receber um selo de: origem dizendo ...: ~ãO,

I
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você está qualificado porque você publica aqui ou ali, tem
muitas questões em aberto, não tem futuro isso aí, é incerte-
za pura. Alguém pode chegar daqui a pouco dizer: retire-se a
filosofia e a sociologia como disciplinas obrigatórias. O siste-
ma não deu conta disso; para que a obrigatoriedade? Vamos
tirar de novo. Essa oportunidade que agora se mostra pode
ser negada, ou melhor, pode desaparecer em virtude do pró-
prio movimento do processo civilizatório em curso. Para que
pensar? É um incômodo. Já pensou? Porque uma pessoa tem
que aprender a pensar? Pra quê? Para ficar fazendo pergun-
tas? Para ela ficar descobrindo as coisas? É melhor que ela
fique na caverna; que ela fique adormecida. Essa é a mentali-
dade vigente. Quanto menos pessoas estiverem pensando
mais fácil é você controlar o processo de modulação social,
você estabelecer ú~a obrigatoriedade moral, você estabele-
cer, hoje em dia está uma loucura, está tudo disperso, está
fora de controle, qualquer pessoa tem acesso ao conhecimen-
to mesmo que não vá a escola se quiser aprender, aprende, se
quiser filosofar filosofa como todos os filósofos fizeram na
história. Estudaram porque tiveram o desejo de estudar e não
porque tinham um chicote que os obrigava a fazer isso, ti-
nham talento e disposição, é assim que tem que ser. Pensem
bem.! De repente esta obrigatoriedade que está posta pode
ser um problema. 'Porque você .não tem estrutura para dar
conta desse educador que é filósofo, porque, primeiro, não
está autorizado, ninguém se autoriza, Todos os filósofos são
autorizados, por isso se tornaram filósofos, de repente, se
você não tiver a bênção de Kant você não pode ser autoriza-
do, se não tiver a bênção de Wittgenstein e Heidegger você, I
não pode, mas já estão mortos, você tem acesso ao espírito?
Como eles vão dar a bênção se estão mortos, como eles vão
dar? Tem acesso ao espírito? Ou então aos representantes pa-
pais, ao papa que representa a igreja, ou aos papas da Filoso-
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fia, os papas e seus bispos, "eu te dou aqui o rótulo, você está
qualificado"

Não existe isso, o ser humano está em desenvolvimen-
to por conta própria, no sentido coletivo, cada um pode se
empoderar hoje em dia; através de diálogos, então nós vive-
mos, paralelamente, uma expansão do conhecimento fora do
controle, devido a própria tecnología, ela abriu para todos
nós a possibilidade de qualquer um acessar as fontes de co-
nhecimento diretamente sem a mediação política de poder,
como antigamente se fazia, era para poucos, não tem dinhei-
ro para comprar, não tem acesso a informação, hoje você tem
acesso. É preciso você fazer uma evolução isomática, expan-
dir o processo para além dos muros, para além dos limites
estabelecidos. Agora é preciso pessoas jovens tomar as rédeas
e dizer: não, filósofo é. aquele que aspira, não é aquele que
sabe, é aquele que se reconhece vazio, esse é o filósofo socra-
ticamente falando eu sou filósofo. Só que esta modelagem
foi deixada de lado ~í se constituíram horizontes mais estra-
tificados, muitos filósofos, mas cada um pode dizer: eu sou
filósofo, não quero ser profissional de Filosofia, sou filósofo,
porque penso, penso a mim mesmo, penso as relações, penso.
E o pensar não é grande coisa não, porque o pensar também é
errado, quem pensa erra, quem pensa fica cego de coração. Os
poetas já falaram muito sobre isso, sobre pensar não é lIgo
que nos coloca numa atividade, em geral você pensa no que
já passou, o pensamento é muito condicionado ao passa~o.

Mas vamos pensar, agora, numa função do pensamen-
to extrapola essa dinâmica mecânica do cérebro, da mente.

.. I

Isso também nós temos acesso, só que é um acesso muito
direto, está aí para todos, só que a gente tem que ligar urna
chave por conta própria.

PIBIC 2013/2014 - O senhor nos apresentou dois extre-
mos muito importantes: a Filosofia como atividade vital e a
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· .
sua inutilidade. E a gente pensa na questão: diante do per-
curso histórico da Filosofia-qual é a importância dela para a
construção dos sujeitos?

Dante - A filosofia pensada como atividade radical, de
reconhecimento das condições ontológicas, sociais, políticas,
éticas e estéticas é vital. Mas isso não é algo que se ensine,
através de conteúdo, é o que você pode fazer aprender, você
pode por atividade, por movimento dialógico se envolver nas
pessoas, essa habilidade de pensar próprio (próprio de apro-
priado) ela tem muitautilidade neste sentido formativo, se
ela for esse eixo forrnativo ela perpassa tudo, todos os cam-
pos, ela não é uma mera disciplina de conteúdo na educação
básica (não devería ser) ela é uma atividade criadora, aberta,
o próprio ensinar Filosofia é uma atividade criadora. Se a Fi-
losofia tiver esta função: potencializar a ação humana para a
área transformação. Ela, é imprescindível, mas se ela for ape-
nas um elemento a mais nos conteúdos escolares, sincera-
mente, aí ela é inútil mesmo, porque ela não vai empoderar,
ela não vai potencialízar.ela não vai abrir o horizonte para a
criação, ela não vai fazer a diferença, ela vai re-esticar o que
está já está instituído. Então, se ela tiver essa função forte
de ser um eixo de. organização do processo formativo, a Fi-
losofia sempre se. abriu para esta dimensão de totalidade, se
ela não tiver essa totalidade, nenhuma totalidade sedimentá-
ria como hoje se pensa, para que serve? Você vai aprender o
quê? Aplicar a lógica formal? Onde você vai aplicar a lógica
formal? Na Idade Média se faziam as escutas lógicas (e fa-
zia sentido) mas hoje emdia o argumento linear serve para
quê? Para você ser político? Para você numa empresa vender
os produtos? Para você ser um atendedor de call center para
convencer o outro? Pra que serve essa argumentação filosó-
fica? É só isso a filosofia? Não tem um lado da experiência
própria, intransferível que a gente pode chamar de poética,
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mística. Isso não faz parte da Filosofia, não é apartado da
Filosofia, é só razão? Pensemos nisso ..; Se ela não tiver uma
função de eixo geral para todos, atitude que vai perpassar em
todos os campos aí ela é maravilhosa. A gente tem que pen-
sar na formação para isto, essa formação não existe é uma
formação dialógica que' ainda não está posta. Mas, se é isso
aí, esse modelo já pré-formado que chega apenas para reifi-
car uma estratificação? Sim? Esse modelo vai dar em quê?
Em que empoderamento? Que transformação isso vai gerar
em termos de desenvolvimento humano? O desenvolvimen-
to humano está na pluralidade, para a diferença, para a di-
versidade, é isso que nós precisamos do heterogêneo. O ser
humano sempre teve medo do heterogêneo. Tanto é verdade
que a palavra PANE vem dePAN, que é o deus em tudo, diga-
mos, panteísmo, o pan é tudo. A pane se dá na experiência da
abertura para a diversidade, então você busca um elemento
uniforme para superar o pânico, então você busca uma li-
nha condutora única, só que nós somos seres da diversidade,
da singularidade, da experiência criadora, então se não ca-
minhamos nessa direção, nós vamos esperar uma Filosofia
na formação humana? Muito pouco, muito pouca potencia-
lização, muito pouca transformação, muito pouca mudança,
muito pouca variacão. Vão continuar existindo os sagrados e, , ,
os profanos, que são a maioria. Os sagrados já estão no Olím-
pio, já não mais existem corporalmente, já passaram, mas
não passaram, porque, de repente, são 'referências.
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INDISCIPLlNA NA ESCOLA: RELAÇÕES COM AUTORIDADE E
AUTORITARISMO NA PERSPECTIVA DOCENTE

[ean Mac Cole Tavares Santos
Maria Kélia da Silva

Suzana Paula de Oliveira Pereira

Introdução

Estudos sobre múltiplas ideias.de indisciplina no espa-
ço escolar vêm, gradativamente, apontando que a temática
assume destaque cada vez maior no que se refere aos obs-
táculos ao processo ensino e aprendizagem. De forma geral,
o protagonismo para a superação do estado de indisciplina
recai sobre o professor, trazendo sempre a discussão entre
autoridade (docente) e autoritarismo. Dessa forma, torna-se
necessário compreender os fenômenos identificados como
indisciplina, bem como entender a autoridade do professor
em sala de aula em busca de manter uma suposta disciplina,
objetivando criar um ambiente propício para o aprendizado
do aluno (SANTOS;RODRIGUES, 2013).

Do ponto de vista, teórico, autores como Abramovay
(2005) e Garcia (1999), numa perspectiva estruturalista, in-
fluenciam a reflexão sobre a ternática, contribuindo pará as

, I
possíveis definições, impactos e ressignificações da indis-
ciplina na escola, demonstrando sua complexidade e Jler-
tando para a necessidade de considerar aspectos intern+ e
externos à escola na realização de seu estudo. No entanto,
por mais que uma definição do termo pareça necessária,
trazemos questionamentos, ainda preliminares, a partir da
concepção pós-estruturalista de Ernesto Laclau (2011) e Ali-
ce Lopes (2012), a respeito da impossibilidade de fixação de
sentidos. Fechar o conceito deindisciplina, portanto, não fa-
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cilita a compreensão dinâmica do fenômeno, podendo, ao
contrário, escamotear questões intrínsecas ao contexto es-
colar, ambiente de acomodação e reestruturação conceitual.
Assumimos, então, a inoperância de uma definição a priori
de disciplina e de .indisciplina, como também de autoridade
e de autoritarisrno, admitindo que os termos não podem
ser considerados como algo fixo, coisificado e determinado
antes de estabelecer relações com o contexto que os ampa-
ram. Faz-se, pois, .necessário, analisar tais elementos como
construções relacíonais, permeado por disputas e lutas por
significação, numa estreita relação que busca hegemonizar
sentidos e torná-Ias; temporariamente, universais, como de-
fende Laclau (20U).

Com essa concepção, este artigo busca entender como
os docentes compreendem, atribuem sentido, usam a autori-
dade e lidam com a situação considerada de indisciplina no
ambiente escolar em sua cotidiana tarefa de construir o apren-
dizado. A intenção, assim, é contribuir para as discussões em
torno da ternática, investigando, ainda, quais os mecanismos
utilizados pelos docentes em sala de aula para manter um am-
biente considerado disciplinado.rendo como referência o seu
entendimento sobre autoridade e autoritarismo.

O texto, fruto de pesquisa com professores da rede bá-
sica pública de ensino do Estado do Rio Grande do Norte,
abordados por meio de entrevista com questionários semies-
truturados, está dividido em duas partes, além desta introdu-
ção e das considerações finais. Na primeira parte, apresenta-
mos um pouco da perspectiva pós-estruturalista, defendendo
o descentramento e a imprecisão conceitual com Laclau
(2011) e Lopes (2012), e discutindo a relação entre os possí-
veis conceitos de disciplina, de indisciplina, de autoridade e
de autoritarismo com Abrarnovay (2005), Garcia (1999)e Ma-
chado; Foster (2015), De La Taille (1999),Davis; Luna (1991)e
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Novais (2004). Na segunda parte, expomos a discussão sobre
a concepção docente dos elementos estudados. Por fim, apre-
sentamos as considerações relacionando os entendimentos
da pesquisa.

Conceitos contextuais e, principalmente, em disputas

Brevemente, aqui trazemos algumas discussões, mesmo
preliminares, sobre a impossibilidade de fixação de sentidos
a partir da concepção pós-estruturalista de Ernesto Laclau e
Chantal Mouffe, buscando ressalta! o caráter histórico, con-
textual e contingente do que entendemos como realidade.
Quer dizer, não há características essenciais, necessárias e im-
prescindíveis para a configuração do que nominamos como
realidade. Em nossa perspectiva; a disciplina, a indisciplina,
a autoridade e o autoritarismo passam a ser compreendidos
em aproximação com enfoque discursivo. A abordagem dis-
cursiva pode ser caracterizada pelos diversos discursos que
se articulam através das mais variadas práticas hegemônicas,
consideradas como aqueles movimentos que vão se estabele-
cendo hegemonicamente no cotidiano escolar.

Laclau entende que o processo hegernônico se dá pelo
discurso de sujeitos descentrados em sociedades não fixadas
inteiramente, com negociações e provisoriedade de sentidos,
não existindo, assim, uma totalidade discursiva que defina,
permanentemente, os sentidos da coisas. Na percepção da
impossibilidade da totalidade díscursíva, o autor defende ~ue
os conceitos vão se estabelecendo a partir de significanfes
vazios, preenchidos contingencialmente pelos diversos lle-
mentos que envolvem o processo articulatório. Desse mo o,
"um significante vazio é, no sentido estrito do termo, um ig-
nificante sem significado", podendo um mesmo significa te
estar vinculado a distintos significados em diferentes con-
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textos (LACLAU,1996, p. 69). Assim, o significante vazio não
tem um significado específico e universal, mas sim, todo um
sistema de significações 'capaz de lhe dar sentido, provisório
e contirigente, e só possível pelo processo de hibridização.

Com isso, entende Laclau (2005) que a conceituação,
como caracterização da constituição social, resulta da ope-
ração simultânea da lógica da diferença e da lógica da equi-
valência. Dessa forma; nós identificamos e somos identifica-
dos por um jogo permanente de diferenciações. Não se trata,
contudo, de relações entre identidades já estabelecidas: a ar-
ticulação hegemônica, isto ,é, a formação de cadeias de equi-
valências pela hegemonização de sentidos se caracteriza pela
transformação das identificações em relação, resultante de
uma construção discursiva contingente e não de convergên-
cias imposta prioristicamente (LACLAU,2005).

Lopes (2012) mostra a importância dos significantes va-
zios, relacionando tom esvaziamento e hibridização de sentidos:

o esvaziamento e o hibridismo de sentidos cada vez
mais amplos, característicos de determinados signi-
fícantes, não é uma perda, uma distorção nem tem
nenhum sentido negativo. Para que a cadeia de equi-
valência. seja cada vez mais ampla e assim se institua
uma articulação hegernôníca, há necessidade de signi-
ficantes nosquais flutuem sentidos tão diferentes que
sejam capazes de incluir demandas as mais distintas
no processo político. Por essa flutuação de sentidos
nos significantes, eles se tornam cada vez mais vagos
e imprecisos: de tão cheios de sentidos, se esvaziam de
significado. (LOPES, 2012, p. 23).

Com a autora, podemos afirmar que a articulação hege-
mônica não ocorre entre identidades fixas e completas que ne-
gociam diferenças e demandas comuns. Elas são construídas
como identificações (ao invés de identidades), por meio das
múltiplas articulações de que participam. Portanto, o conceito
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de indisciplina, por exemplo, não é fixo, vive em constante
embate político buscando a sua significação, na construção de
cadeias de equivalência, sem garantias a respeito do conteúdo
com que se hegemonizará. Disciplina, indisciplina, autoridade
e autoritarismo são tão cheios de sentidos, próprios de cada
um e do contexto que se inserem, que acabam se esvaziando
do significado, tornando um significante vazio, mas sem es-
quecer, que temporariamente já foi homogeneizado pelos
interesses e demandas de algum grupo. É por isso que o con-
ceito se torna híbrido, aglutinando diferentes demandas e
construindo diferentes sujeitos. Dessa forma, o entendimento
desses termos é negociado o tempo inteiro por ser contextua-
lizado de diversas maneiras, por ser construído em lutas con-
textuais, o significado será sempre provisório, com sentidos
sempre disputados por diferentes grupos (LOPES,2005).

Indisciplina e autoritarismo: relacionando conceitos

Para Garcia (1999),a definição de indisciplina perpassa
três dimensões: 1. Diz respeito ao comportamento dos alunos
durante as atividades pedagógicas, dentro ou fora da sala de
aula; 2. Refere-se a processo de socialização dos jovens, tanto
com seus pares, como com os outros profissionais da escola;
3. Considera o processo de desenvolvimento cognitivo dos
alunos. Assim, indisciplina é entendida como:

• A' •• ; • • Ia mcongruencia entre. os cntenos e expectatlvar as-
sumidos pela escola (que supostamente refletem o
pensamento assumido pela comunidade escolar1 em
termos de comportamento, atitudes, socialização, re-
lacionamentose desenvolvimento cognitivo, e aJuilo
que demonstram os estudantes. (GARClA,1999, p. ~02).

Nessa perspectiva, o autor a~redita que a escola 4eve
repensar as condições de desenvolvimento e aprendizagem
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dos alunos, considerando as necessidades e particularidades
do processo ensino e apreridizagem. Ressalta que, para isso,
a escola não 'deve ser campo do autoritarismo, mas sim, de
um acondicionamento cónsensual de todos os agentes que
fazem parte da escola.' .: '.

Abramovaytzoog) afirma que a indisciplina é um dos
fatores que colaboram para a deterioração da relação profes-
sor-aluno, mas, por outro lado, o conflito pode ser positivo.
Segundo ela,

a indisciplinapode colaborar para a deterioração das
relações 'entre os atores escolares como também pode
constituir-se em um conflito positivo que adverte para a
importância de rever rumos e rotas escolares, atentando
aos pedidos de atenção e de crítica implícita à escola
que fazem os alunos. Assumir uma postura positiva
depende da sensibilidade dos professores, de suas res-
postas e da abertura da escola para ouvir e aprender os
tipos de comunicação e sinais que emitem os alunos.
(ABRAMOVAY,2005, p. 103).

Entendemos, com Abramovay, que construir um am-
biente disciplinar, longe de conflitos, exige posturas de en-
contros às necessidades de todos que fazem o ambiente es-
colar, aproveitando, inclusive, a indisciplina como sinal para
retomar caminhos de diálogos' na escola. Dessa maneira, a
autoridade do professor deve ser exercida em consonância
com os desejos dos alunos, evitando posturas autoritárias.

Charlot, buscando contribuir com a definição de indis-
ciplina, busca separá-Ia de incivilidade e de transgressão. Para
ele, transgressões se referem a quebra de regras do ambiente
escolar, tais como não uso do fardamento ou não realização
de trabalhos escolares e a falta de respeito entre colegas; in-
civilidades, por sua vez, se referem a condutas que se contra-
põem às regras da 'boa convivência como desordens, empur-
rões, grosserias (CHARLOT,2002).
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Convergindo com o pensamento de Charlot (2002),

Abramovay (2005) destaca que incivilidades não estão condi-
cionadas a comportamentos ilegais, mas versam em infringir
à ordem posta que advém da vida cotidiana. Embora não se
mostre visivelmente como algo grave, são ações corno agres-
sões verbais, xingamentos, abuso de poder que têm "poten-
cial de desorganização da ordem coletiva e das referências
de sentido individuais, destruindo laços sociais, fomentan-
do um sentimento de insegurança, fragilizando instituições,
afetando a experiência e a confiança no outro (ABRAMOVAY,
2005, p. 73).

Em linhas gerais, ~s autores procuram mostrar que a
indisciplina está fortemente ligada a maneira como se cons-
titui a relação entre escola, professores e alunos. Parecem
acreditar na possibilidade de atribuir sentido único às diver-
sas caraterístícas do fenômeno, seja aproximando de supos-
tas expectativas da escola, como defende Garcia (1999), seja
atribuindo responsabilidade a uma postura não autoritária
do professor, como aponta Abrarnovay (2005), ou, ainda, se-
parando e escalonando os diversos vieses de indisciplina
como arrisca Charlot (2002). Desconfiamos, porém, da pos-
sibilidade de estabelecer limites conceituais para cada um
desses elementos apontados pelos autores. Assim, podemos
questionar: o que são as expectativas da escola? Quem as
estabelece? Quais regimes de verdades, na relação saber/po-
der, influenciam na determinação das supostas expectativas
da escola? Como estabelecer a separação entre autoridade e
autoritarismo sem centrar em verdades estabelecidas e fora
do jogo de poder das relações sociais? Quem teria a autorida-
de para definir as vantagens e desvantagens, e seus limites,
entre autoridade e autoritarismo? Como estabelecer limites
e relações entre incivilidade, agressões e indisciplina. Qukis
movimentos flutuam entre um e outro? Quais os riscos e
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vantagens em separar infração. e ilegalidades na contexto
escalar?

Consideramos" importante as questíonamentos para
desestabilizar respostas únÍcas e simples, já avisando. não.
ser passível respostas de caminha única e fácil; entendemos
que trazer as indagações (com possibilidades de respostas
variadas, senão. infinitas), colabora cam nossa perspectiva de
desestabilizar as conceituações, intentando. buscar outros ca-
minhas para entender os fenômenos ligadas a indisciplina
na escala. De antemãoy consideramos que a tal postura da
professar, ou mesma aspectos históricas que passam direcio-
nar a conceito, está constantemente senda disputada, não.
senda simplesmente reflexa da contexto escalar ou um dada
a priori. Pela contrário, qualquer conceituação está permeada
de interesses, de disputas constantes, de incessantes negocia-
ções. Assim, ao.determinar que a aluna é indisciplinado, não.
há somente uma constatação, a partir de um ponto de vista
ou postura docente (de autoridade, autoritária ou disciplina-
dera), ou mesma de acordos previamente tratadas. Mais da
que isso, há a tentativa de fixar"um sentida de indisciplina,
objetivando estabelecer regras de conduta. O conceito, desse
modo, é constituído na jogo de interesse. O jogo de interesse,
muitas vezes, desponta cama consenso, cama acordo, cama
construção dialógica, revelando-se cama disciplina, Portan-
ta, indisciplina é constituída, na relação. cotidiana e contex-
tual, com a conceito de seu.antagonista, a disciplina.

Da mesma forma, no mesmo contexto apresentada aci-
ma, a disputa também se dá na definição. da que poderia ser
autoritarismo, Concordando com De La Taille (1999),a con-
ceito de autoritarisrno pade" ser firmada em relação. a auto-
ridade, mas sem as"confundir entre si. Autoritarismo, assim,
remete ao. usa abusivo da autoridade. A autoridade, porém,
pressupõe consentimento, relação. hierárquica consentida,
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sendo que sua ausência pode ser prejudicial ao desempenho
de todos os discentes. Para o autor, cabe ao docente norte ar,
orientar e muitas vezes intervir nas atividades dos discentes
em seu benefício, pregan~o uma autoridade libertadora que
promova a autonomia dos alunos. O exercício da autoridade
em sala de aula, nessa ótica, é considerado tarefa complexa
que demanda um liame entre docente e discentes; cabe ao
docente abalizar tensões e dar continuidade a aula, mesmo
diante da constante disputa e possibilidade de rompimento
revelando, daí, relação direta com a indisciplina.

Segundo Simon (2009), a indisciplina desponta como
uma ferramenta para entrar em conflíto com a autoridade
podendo até revelar uma negligência na relação entre discen-
te e docente, bem como poderia 'demonstrar a ausência de
interesse de um pelo outro. O exercício da autoridade está
associado ao domínio do conhecimento, da arte de conhecer,
bem como da resolução de conflitos e disputas de forma a
manter a disciplina em sala de aula. Dessa maneira, no con-
texto escolar, o autoritarismo está ligado ao abuso do poder
do docente, revelado através de atos coercitivos e de violên-
cia. Paradoxalmente, se a autoridade estiver amparada na
persuasão e argumentação, perde a sua essência e deixa de
ser autoridade. Dessa maneira, se a autoridade usar de inten-
sos meios para se impor, estará cedendo lugar ao autoritaris-
mo (DAVIS; LUNA, 1991) ..

Para Novais (2004), há um conflito tradicional que per-
passa entre os conceitos de autoridade e autoritarismo no
contexto escolar:

Tradicionalmente a autoridade vem sendo confundida
em nossas instituições escolares com autoritarismo.
Assim, ter autoridade tem equivalido a ser autoritário
com os aprendizes, não lhes dando direito de se posi-
cionarem em relação a diversas questões que ocorrem
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no contexto escolar. De acordo com essa visão, o aluno
se calanãopor crer na autoridade docente, mas por te-
mer aspunições e ameaças (implícitas ou explícitas) do
professorautoritário. Dessa forma, a relação professor-
-aluno vai se enfraquecendo diariamente nessa batalha
desigual" onde o primeiro tem todas as armas contra o
segundo. (NOVAIS,2004, p.m.

Na concepção acima" o autoritarismo na escola pode
ser identificado por atos considerados injustos. Assim sen-
do, a função da punição não tem sido para resolver um pro-
blema pertencente ao, aluno, mas sim, um problema que
pertence ao professor ou a escola. Tratar os conflitos de
maneira justa, não autoritária e desprovida de elementos
discriminatórios é verdadeiro desafio ao docente que deve
exercer dosimetria da autoridade que lhe fora conferida de
modo que consiga contornar tais situações para não cair em
condutas autoritárias.

Entretanto, para além da sutileza de pensar autoridade
em contraponto, ao autoritarismo, as indagações giram em
torno da fixação de sentidos dos termos, parecendo descon-
siderar as motivações e interesses que perpassam a singela
tarefa de nomear; Buscamos defender, então, que a simples
referência ao 'consentimento', a 'busca por justiça' e a 'hierar-
quia constituída', não basta para afastar a naturalização con-
ceitual de autoridade e, autoritarismo, pois cada uma dessas
referências está no jogo de significação que tenta legitimar
práticas e estabelecer regimes de verdades, necessários a ma-
nutenção de uma dada disciplina. Sem considerar, a priori, tal
constatação como algo bom ou ruim, interessa aqui perceber
como os docentes lidam com as formulações sobre indisci-
plina, disciplina, autoridade e autoritarismo em sua prática
docente, visando estabelecer o processo ensino e aprendiza-
gem que seja considerado, contextualmente, exitoso.
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Pensando a disciplina em sala de aula na perspectiva docente

Buscamos compreender quais os caminhos seguidos
pelos docentes para manter um ambiente considerado dis-
ciplinado, objetivando a consecução do processo ensino-
-aprendizado, tendo como referência o entendimento sobre
autoridade e autoritarismo. Assim, aplicamos questionários
semiestruturados com 3 (três) professores da rede pública de
ensino da cidade de Mossoró/RN com experiência em proje-
tos relacionados a indisciplina na escola. Após a análise dos
questionários, sistematizamos os dados, sinteticamente, por
questão respondida. Para cada uma das questões, buscamos a
síntese das falas construindo lia fala tipo ideal".

Idealmente, para os docentes, autoridade e autoritaris-
mo pode ser assim sintetizada:

Autoridade é quando há um discurso dia lógico, sem abu-
sos, sem intimidações; é conquistada com respeito mútuo
e se revela na forma amigável de resolução de conflito
entre a comunidade escolar: sem amedrontar o aluno
com ameaças e castigos. Jáo autoritarismo extrapolc,
abusa da autoridade para oprimir, ofender, rebaixar e
discriminar as pessoas. Uso desmensurado do poder ou
da hierarquia para impor vontades, determinando o que
o aluno pode ou não fazer.
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o conceito de autoridade, pois, gira em torno de sig-
nificantes como respeito mútuo, amizade e dialogicidade.
Autoritarismo está, por sua vez, relacionado ao abuso de po-
der e imposição, castigo, ofensa e hierarquia, entre outros.
Podemos referir que a fala tenta estabelecer dada realidade,
aglutinando signos capazes de fundar, de forma hegemô-
nica, conceitos definidores de autoridade e de autoritaris-
mo. Há, com isso, a tentativa de estabelecer contraposições
(diálogo-imposição; respeito-abuso. amizade-ofensa) não



necessariamente. hierárquicas entre si, mas que indica uma
relação positiva-negativa entre autoridade e autoritarismo.
Vale ressaltar, porém, há percepção do entrecruzamento
entre os conceitos, não sendo possível identificar imediata-
mente a positividade ou negatívidade de um ou de outro. O
complemento da opinião de um dos sujeitos entrevistados,
acreditamos, pode dar pistas dessa ideia de entrecruzamen-
to conceitual: Para ele, "é muito difícil no cotidiano da sala
de aula o professor sedesvincular totalmente de um papel
ou do outro, pois. certas ocasiões requerem um pouco de au-
toritarismo para que a aula flua com certa harmonia". Desse
modo, a composição antagônica não é entre autoridade e au-
toritarismo, mas entre <lulaou não-aula. Nesse caso, autorita-
rismo funciona como elemento igual ao de harmonia, pois
ambos estão possibilitando o ambiente propício para a aula.
De acordo com Lopes, a conceituação depende de inúmeras
negociações de sentidos a serem feitas, sendo construídas
não apenas com base em suas aparências e convicções, mas
por meio de lutas e embates em um processo que se faz con-
textualmente (LOP.ES, 2012).

A referência sobre o conceito de indisciplina em sala
de aula, percebida: pelos professores, fortalece nosso posicio-
namento, senão vejamos:

Indisciplina na sala de aula é quando há falta de respeito
entre professor-aluno, aluno-aluno; quando o aluno não
se interessa pelas explicações ou em realizar as ativida-
des; praticam brincadeiras maldosas com os colegas ou
com o professor; responde com desrespeito ao docente;
não respeita as regras da sala e da escola e atrapalha os
colegas com conversas e brincadeiras impróprias para
o momento.

Entre as muitas reflexões .que a citação pode ensejar,
detemo-nos na proximidade entre indisciplina e autoridade,
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ou seja, nos elementos que relacionam indisciplina ao não
reconhecimento da autoridadecómo, por exemplo, "brin-
cadeiras maldosas" e "desrespeito ao docente". Mais do que
mostrar a aproximação contextual entre os conceitos, no
caso indisciplina e autoritarisrno, traz a possibilidade de en-
tendermos o esvaziamento de sentido dos conceitos, sendo
preenchidos a medida que se dispõe a problematizar a ques-
tão. Desse modo, aluno índisciplinado é ao mesmo tempo (e
talvez muito mais este do que aquele) quem não respeita a
autoridade da escola e do professor e quem não cumpre com
suas obrigações escolares.

De forma ampla, a indisciplina pode ser considera-
da como maneira de reagir a cultura escolar que nega aos
alunos condições e ambientes propícios para sua liberdade
de expressão. Assim, concordando com Abramovay (2002),

"uma escola em que o diálogo e a solidariedade não estão
incorporados à prática cotidiana, acaba se transformando
em um campo propício para a proliferação de agressões e de
violência" (p.138).Nossa concordância. com Abramovay, con-
tudo, está limitada, primeiro,pela ideia de positividade que
sua teoria apresenta para diálogo e solidariedade e, segundo,
pela ideia de negatívidade trazida nas expressões agressões
e violência. Com cuidado, devemos considerar que infinitas
elaborações podem preencher os significantes em questão,
nada garantindo que o diálogo, por exemplo, vai realmente
construir aquele ambiente idealizado como necessário para
o aprendizado escolar. O mesmo, ti em sentido oposto, pode
se dizer se pegarmos o elemento "agressão" como exemplo.
Agressão não é um ser, com definição própria e de valor uni-
versal, sempre com característica ruini.E isso, não só porque
agressão e violência podem ser usados para combater um

I

mal maior, mas também pela própria ideia de que qualquer
sentido de agressão, violência, bem como de diálogo e soli-
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dariedade, só são possíveis de ser percebidos contingencial-
mente, nas disputas por demandas no ambiente escolar, em
nosso caso específico.

Na mesma lógica argumentativa, podemos compreen-
der, a partir dos depoimentos dos docentes, sobre os fatores
que contribuem para a indisciplina em sala de aula:

Os principais fatores causadores da indisciplina são
a falta de organização do espaço e do tempo escolar;
falta de planejamento interdisciplinar; distanciamento
entre o professor e o aluno; falta de afetividade entre
os colegas e o professor; algum tipo de transtorno não
diagnosticado: falta de esclarecimento dos objetos e
da atividade proposta.

Com Lopes (20ÓS), compreendemos os fatores consti-
tutivos da indisciplinacomo significados construídos, pro-
visoriamente, representando a demanda de um determinado
grupo, em um determinando momento. Quer dizer: relacio-
nar indisciplina com planejamento e interdisciplinaridade
revela tanto sobre as demandas daquele grupo (ou parte dele)
quanto sobre os fenômenos estudados. Significa dizer que
dependendo do ambiente, dos atores envolvidos e dos inte-
resses subjetivos essa suposta ideia de indisciplina pode ter
outros vários sentidos. Assim, mesmo a concepção de um dos
entrevistados que se destaca por destoar da opinião dos de-
mais docentes, remetendo a questão da indisciplina a deses-
truturação familiar da criança, gerando "um aluno que não
respeita as regras, sem limites, e não teme as consequências
de seus atos, pois sabe que os pais vão encobrir os malfeitos
do filho", revela as demandas de toda a escola.

Precisamos enfatizar que as demandas em disputas no
âmbito da escola, constituídas contextualmente, negociam
sentidos com diversas outras demandas da sociedade, dentro
e fora da escola. Dizer isso, à partir de nossa aproximação
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com o pensamento de Laclau, significa 'afirmar que o con-
texto escolar negocia, pressiona e sofre pressão de diversas
forças que o envolvem. Com essa ideia, compreendemos que
não há isolamento ou imunidade das demandas da escola em

t

relação ao que poderia considerar o 'todo social'. Na dinâmi-
ca de influenciar e ser influenciada, a escola participa dos
jogos políticos que constroem o tecido social, negociando
demandas e estabelecendo suas próprias demandas. Porém,
admitir as disputas de demandas não significa apostar que
tal disputa se dê de forma igual, com equitativa correlação
de forças; ao contrário, cada um participa do complicado e
complexo jogo político a partir da soma de suas forças, esta-
belecendo alianças contingenciais e identificando demandas
ao mesmo tempo que vai construindo suas identificações.

Exemplificador dessa relação entre demandas da es-
cola em relação a outras demandas pode ser verificado nas
expectativas sociais para a escola. Então, expectativas gerais,
de formação para o mundo do trabalho, de proporcionar
ascensão social, de servir de acesso ao ensino superior, de
conseguir bons números no IDEB, convivem com demandas
localizadas, de uma escola sem violência, de eficiência peda-
gógica, de atender as necessidades da comunidade.

Assim, consideramos importante apresentar a concep-
ção docente sobre a relação entre um-espaço livre de indis-
ciplina e a construção do processo ensino e aprendizagem
como uma 'boa aula':

Organizar a sala e esclarecer sobre a aula, dando desta-
que para os conteúdos a serem trabalhados; Apresentar
de forma clara a metodologia da aula; reservar um mo-
mento da aula para fazer reflexões envolvendo a questão
do comportamento; manter o diálogo. Buscar a ajuda da
família, de outros membros da escola e de pessoas mais

. I' Idespecui rzn as no assunto.
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Determinar uma rotina na sala; cumprir a rotina. Iniciar
a aula com uma oração, cantando músicas selecionadas
pelos alunos; corrigir o dever de casa, para só então
iniciar uma nova atividade. Assim, eles saberão tudo
o que acontecerá na aula. Organizar os alunos na sala,
deiermtnandoolugar de cada um, separando os alunos
que brigam e gostam de conversar. Trabalhar as regras
de convívioe estabelecer com os alunos as regras da sala,
estabelecendo afiscalização coletiva.

Nesse sentido, o espaço necessário para uma "boa aula"
é a mesma capaz' de atender aos interesses de uma escola
disciplinada, mesmo que ambas representem mais deman-
das do que qualquer ideia absoluta em questão. Por isso, é
interessante quando o professor aponta questões curricula-
res e pedagógicas quando busca o ambiente disciplinar. De

I

forma geral, as escolas tendem a assimilar tais negociações
defendendo a ídeiade uma "boa escola", aquela que cria as
condições para o aluno aprender.Referente ao que o docente
faz para tentar manter a disciplina em sala de aula, busca jus-
tamente envolver as condições de aprendizagem, bem como
a eficiência pedagó.gica e a assimilação de conteúdos.

O professor disputa e constrói junto com o aluno esse
estado de disciplina. Há uma negociação de sentidos quando
o professor estabeiece O que pode e o que não pode. O tempo
todo é negociado o conceito de disciplina e indisciplina afim
de manter um ambiente com condições para o foco no pro-
cesso ensino e aprendizagem.

Considerações finais

Este artigo objetivou entender como os docentes com-
preendem, atribuem sentido e lidam com a situação consi-
derada de indisciplina no ambiente escolar. A intenção de
contribuir para as discussões em torno desta temática, nos
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levou a investigar quais os mecanismos utilizados pelos do-
centes para manter um ambiente considerado disciplinado,
tendo como referência o entendimento sobre autoridade e
autoritarismo. Em meio ao percurso, apresentamos perspec-
tivas de alguns autores pés-estruturalistas, defendendo a im-
possibilidade de uma definição, apriori, universalista, dos
conceitos, admitindo a impossibilidade de fixação de sen-
tidos e de essencialismos, entendendo a significação como
provisória, contingente, construída por meio de demandas,
no jogo político de cadeias de equivalências e de relações
hegemônicas.

Para os docentes, o que tem contribuído para a indis-
ciplina é a falta de planejamento interdisciplinar, o distan-
ciamento entre o professor e o aluno, a falta de afetividade
entre os colegas e a falta de esclarecimento da atividade pro-
posta com foco nos conteúdos a serem lecionados. Assim,
eles tentam manter o ambiente disciplinado através de roti-
na dialógica e parabenizando os alunos pelas boas atitudes.

Desse modo, os professores entendem a autoridade
como diálogo; entendem autoritarismo como abuso de po-
der e indisciplina como desrespeito, quebra de regras e brin-
cadeiras impróprias. Com Laclau e Lopes, vimos que não é
possível fixar os conceitos tratados,a não ser precariamente,
contingente e contextualmente. Assim, indisciplina, como
significante vazio, diz mais a respeito das demandas de gru-
pos na escola do que sobre qualquer ilusória definição do ter-
mo. Definir aluno disciplinado ou indisciplinado, por exem-
plo, é participar da disputa política por diversas demandas,
no incessante jogo de significação. Da mesma forma, defen-
der uma postura de autoridade em contraposição ao autorita-
rismo, nada revela de positivooudenegativo, mostra alguns
elementos do que estão circulando e tomando lugar como
hegemônico naquele lugar e momento histórico.
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Com efeito, compreendemos a postura docente peran-
te a indisciplina como um projeto de escola em construção,
sem certezas, sem uma resposta única possível, pois são múl-
tiplos os contextos que produzem sentidos para os fenôme-
nos que a cercam.
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IMAGENS DE UM BRASIL AUTORITÁRIO:
DESAPARECIDOS NA DITADURA MILITAR NO BRASIL (1964-1979)

José Gerardo Vasconcelos
Marta Maria de Araújo

Em 7 de novembro de 1975,o jornalista Rodolfo Osval-
do Konder, corréu no processo do jornalista Wladimir Her-
zog', prestou depoimento em São Paulo, anexado, posterior-
mente aos autos do processo movido pela Arquidiocese de
São Paulo:

[...] No sábado pela manhã) percebi que Wladimir Her-
zog tinha chegado[ ...] Wladimir disse que não sabia de
nada e nós dois fomos retirados da sala e levados de
volta ao banco de madeira onde antes nos encontrá-
vamos, na sala contígua. De lá, podíamos ouvir nitida-
mente os gritos, primeiro do interrogador e, depois,
de Wladimir, e ouvimos quando o interrogado r pediu
que lhe, trouxessem a 'pimentinha' e solicitou a ajuda
de uma equipe de torturadores. Alguém ligou o rádio
e os gritos de Wladimir confundiam-se com o som do
rádio. Lembro-me bem que durante essa fase o rádio dava
notícias de que Franco havia recebido a extrema-unção,
e o fato me ficou gravado, pois naquele mesmo momento
Wladimir estava sendo torturado e gritava. A partir de
um determinado momento, o som da voz de Wladimir
se moqificou, como se tivessem introduzido coisa em
sua boca; sua voz ficou abafada, como se lhe tivessem
posto uma mordaça. Mais tarde, os ruídos cessaram. [...]
O interrogador saiu novamente da sala e dali a pouco
voltou para me apanhar pelo braço e me levar até à sala
onde se encontrava Wladimir, permitindo mais uma vez

IAcusado de possíveis ligações com o Partido Comunista Brasileiro - PCB. Nas-
ceu em Osijsk/Iugoslávia, jornalista, professor da Universidade de São Paulo,
teatrólogo, Foi preso em 25 de outubro de 1975. Morre no mesmo dia, vítima de
torturas, embora a versão, oficial apresente a morte por suicídio, praticada com
o cinto do macacão de presidiário.
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que eu tirasse o capuz. Wladimzr estava sentado na mes-
ma cadeira, com o capuzenfiado na cabeça, mas agora
me parecia particularmente nervoso, as mãos tremiam
muito e a voz era débil. [...} Na manhã seguinte, domingo,
fomos chamados [...] para ouvirmos uma preleção sobre
a penetração russa no Brasil, feita por um homem que
me pareceu o principal responsável pela análise das in-
formações colhidas no DOI. Este cidadão, acompanhado'
pelo 'Doutor Paulo', um japonês de.cerca de quarenta e
poucos anos, magro, um metro e setenta de altura e de
um interrogador de cercá de.vinte e cinco anos, alourado,
magro e alto, com mais ou menos um metro e setenta e
sete. O homem que me pareceu Ser o principal é um ho-
mem moreno, rosto redondo, gordo, estatura mediana, e
uma barba emoldurando o rosto. Ele primeiro se estendeu
sobre a questão da espionagem russa no Brasil, e depois
nos comunicou que Wladimir Herzog se suicidara na
véspera, para concluir que Wladimir devia ser um agente
da KGB (KONDER, In Brasil nunca mais, 1985, p. 258).

o jornalista Wladimir Herzog que, na década de 1970,
era integrante do Partido Comunista Brasileiro, ao manter
um projeto na TV Cultura em São Paulo, foi preso e assassi-
nado em 25 de outubro de 1975,mesmo que, na versão oficial,
tenha praticado suicídio com o cinto ·do macacão, integra,
juntamente com Manoel Fiel Piiho" (morto em janeiro de
1976);Pedro Ventura Felipe de Araújo Pomar', Ângelo Arroyo4,

2 Operário rnetalúrgico, preso no dia 16de janeiro de 1976sob a acusação de par-
ticipar do Partido Comunista Brasileiro - PCB.Levado para a sede do DOI·CODI,
foi torturado e morto. Os órgãos de repressão emitiram nota no dia 17,afirmando
que o operário havia se enforcado com suas próprias meias. As circunstâncias de
sua morte são muito parecidas com as que ocorreram no ano anterior, levando
os seguintes militantes: José Ferreira de Almeida, Pedro [erônimo .de Souza e
Wladimir Herzog.
J Dirigente do Partido Comunista do Brasil, nascido a 23 de setembro de 1913,na
cidade de Obidos, Pará. Foi Deputado Federal por São Paulo em 1947.Fuzilado em
16de dezembro de 1976,com 63anos, na Chacina da Lapa, que na época foi ampla-
mente divulga da, 11anos depois relernbrada com fi publicação de POMAR(1987).
4 Operário metalúrgico, dirigente do Partido Comunista do Brasil, nasceu em
6 de novembro de 1928,em São Paulo. Participou das greves de 52/53 em São
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João Baptista Franco Dtummotuii ( mortos conjuntamente na
chamada Chacina-da Lapa' em dezembro de 1976, onde o Co-
mitê Central do PC do B foi fuzilado) e Santo Dias da silvé
(outubro de 1979)a primeira das últimas seis mortes a que os
militantes de esquerda foram submetidos na década de 1970.
É lembrado por sua esposa, Clarice Herzog, 54, com muito
carinho:

Acho que o Vlado tinha várias particularidades. Tinha
um sentimento de comprometimento com a vida muito
grande e uma lealdade muito grande com as pessoas,
muito despojado, inclusive em relação a si próprio. Acho
que foi esse comprometimento que o levou a morte (HER-
ZOG, lIÍ Teoria e Debate, n. 30,1995/1996, p. 42).

E os filhos? Como poderiam construir a imagem do
pai/mito. Para Clarice Herzog,

eles tiveram reações totalmente diferentes. Ivo é uma
pessoa que tem uma personalidade muito controladora,
ele quer participar de tudo. E o André, ao contrário, se
protegeu. Só quando ficou maior, adolescente com 15
anos, um-jovem-adulto, começou a participar mais. De-
pois da morte do Vlado, o Ivo não saía de casa, queria

Paulo. Fuzilado no dia 16 de dezembro de 1975, no bairro da Lapa em São Paulo,
juntamente com Pedro Pomar.
5 Dirigente do Partido Comunista do Brasil, nasceu em 28 de maio de 1942 em
Minas Gerais. O relatório do Ministério da Aeronáutica diz que "foi morto em
confronto com agentes dos órgãos de segurança" e, segundo Relatório do Ministé-
rio da Marinha, "foi morto num tiroteio em 16 de dezembro de 1976 no bairro da
Lapa quando a casa em que se encontrava com outros companheiros foi invadida
pelos agentes de segurança". No entanto, em documento encontrado no Instituto
Médico Legal de São Paulo, a causa da morte é dada como "atropelamento" na Av_
9 de Julho esquina com a Rua Paim, Bela Vista, local bastante distante da Lapa"
(Dossiê dos mortos e desaparecidos a partir de 64, 1995, p. 217).
6 Operário metalúrgico, era motorista de empilhadeira da Metal Leve S/A., nasceu
em 22 de fevereiro de 1942, em São Paulo. Líder operário bastante reconhecido
no meio dos trabalhadores. Era militante da Pastoral Operária de São Paulo e
membro do Movimento Contra a Carestia, integrante do Comitê Brasileiro pela
Anistia - CBNSP. Assassinado na porta da fábrica, pela PM paulista, quando
comandava um piquete dé greve no dia 30 de outubro de 1979, em Santo Amaro.
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saber de todos os fatos e oAndré sumia de casa. Mas eles
conviveram bem com a história toda. Apesar de terem
pouca idade - o Ivo tinha 7 anos e o André 9 -,eu contei
para eles a verdadeira vérsão.É difícil, porque além de
tudo eles conviveram com o mito" mas se orgulham muito
disso. Eles se apegaram cicoisas do Vlado que lembram
o indivíduo, não o mito - a máquina fotográfica, a vara
de pescar, o telescópio, 'o relógio [...] Coisas que eles co-
meçaram a guardar com muito carinho ( HERZOG, In
Teoria e Debate, n. 30, i995/1996, p. 43).

Temos na realidade uma grande mistura de imagens,
que são de, uma forma ou de outra, reávivadas no interior da
família. Essa seleção de. imagens muitas vezes não pode ser
feita pelos filhos, que passam a ter como nunca a necessida-
de de construir simbolicamente a imagem do pai desapareci-
do e morto violentamente, Assim apegam-se a determinados
objetos cotidianos, no sentido de transformá-Ias em objeto
das recordações individuais. A memória ganha, então, uma
dimensão de fortalecimento, mantendo a identidade do gru-
po familiar.

Manoel Fiei Filho estranhamente morrera da mesma
forma como morreu o jornalista Wiadimir Herzog, enforcan-
do-se com as meias. Sua prisão ocorrera logo após a saída da
empresa onde trabalhava: Metal Artes, às 9h da manhã do dia
16de janeiro de 1976.No mesmo dia, conduziram-no até a sua
residência e revistaram tudo

No dia seguinte, correu para a porta assim que ouviu um
carro estacionado. Um homem alto, forte e bem vestido
desceu, perguntou se ela era a mulher de Manoel Fiel
Filho, disse ser do Hospital das Clínicas e informou se-
camente que Manoel se suicidara. Jogou na calçada um
saco plástico de lixo conténdo as peças do uniforme da
Metal Arte que o operário vesrío, menos suas meias[ ...]
Teresa - esposa de Manoel - ainda teve de aguentar a
demonstração feita por outrocficiat com as suas meias,
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crando-cs com um nó em torno do pescoço. Mas ela não
se conteve ..não era estranho que o jornalista Wladimir
Herzog tívessemorrido da mesma forma? (Teoria e
Debate, 1995/1996, p. 47 e 48).

A vida de Teresa Fiel prossegue, com seus filhos, seu
neto, vivendo na Moóca, no sobrado da Vila Guarani. Já se
passaram 20 anos da morte de seu companheiro e Teresa ain-
da luta na justiça para que a União pague a indenização - cer-
ca de R$ 260.000,00 e, consequentemente, se responsabilize
pela morte de Manoel Fiel Filho, resgatando, assim, sua lem-
brança na memória da família e da sociedade.

Ana Dias, esposa do metalúrgico Santo Dias da Silva,
assassinado no dia 30 de outubro de 1979, por um Policial
Militar durante um piquete na porta da fábrica Silvânia em
Santo Amara, viveu o dilema da violência no período auto-
ritário. Ocorrera, nesse período, a primeira grande greve du-
rante a ditadura, e. ela, mesmo depois da anistia, ainda se
resguardava dos ventos repressivos. A ação dos militares foi
extremada, tendo como saldo a morte de um dos dirigentes
do movimento: Santo Dias. Essa morte torna-se um símbolo
da resistência contra a ditadura. Foi a última morte política
que ocorreu na década de 70. Desta forma, Ana Dias relembra
o companheiro:

A morte de Santo Dias nunca foi esquecida, não quero
dizer que sou a tal, mas foi por causa da consciência po-
lítica que eu tinha de mulher e de trabalho [...J A gente
passou por ditadura, por medo de ser preso, por persegui-
ção. Par uma igreja de Libertação, que deixava espaço
para o povo, voltamos para a velha igreja. Cada tempo
é um tempo. (DIAS, In Teoria e Debate, 199511996, p. 51).

Ahistória prossegue, o tempo continua, a vida é, então,
feita, desfeita e refeita. A memória subterrânea permanece
num processo de fortalecimento das lutas cotidianas que fo-
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ram vividas por muitos Dias, Fiels e Herzogs, os mitos d~ se-
gunda metade da década de 1970. Sua família vive ainda Hoje

" I
com a presença dessas imagens. Seus filhos ainda têm a cer-
teza de que são filhos quase.mitológicos, que suas famílias,
mesmo vivendo na normalidade, ainda' carregam a herança
da violência do pós-ez,

Em outros casos, mesmo com os atos de heroísmo de
seus pais e companheiros, a referência encontra dificuldades
de ser transmitida. Era como se nada existisse e, ao mesmo
tempo, um peso imenso tivesse que ser carregado. Era como
se as marcas deixadas pelo tempo não representassem cica-'
trizes, mas feridas expostas e putrefatas que permaneceriam
por longos anos, mas que, contraditoriamente, não poderiam
aparecer. Na realidade, foram maquiadas pela falta de refe-
rências históricas. É o que acontece com Creonice, cujo de-
poimento é citado por PIETROCOLLA(1995/1996,p. 64 e 65),
quando explica a situação do filho, que teve o pai desapare-
cido no Araguaia.

[...]Até os sete aTlaS ele só tinha a referência do pai que eu
dizia ... não existia uma foto~ não existia nada ... nada ...
absolutamente nada ... e ele me dizia: 'Todo mundo tem
pai por que o meu não tá aqui? E eu onde nasci?' E eu
dizia: ' Seu pai morreu. Você nasceu na prisão' E era
sempre assim ... aí eu comecei a contar mais detalhes
, eu fui presa porque não gostava do governo. Seu pai
morreu porque não gos.tava do governo'. e eu comecei a
detalhar mais a história ...e ele sempre perguntava: 'onde
eu nasci? Quedê meu pai? ...E acho que ele teve alguns
problemas ... ele tem âislexia ... ele tem um afundamento
... mas eu acho que, comparando com os outros, a vida
dele foi mais fácil! Eu acho também que a questão da
perda do pai foi uma coisa sem retorno "A partir dos
sete anos ele conheceu a família do pai aí ele viu fotos
dele adulto, conheceu casos de quatro anos da vida do pai
... e dafamília. Eu acho que prá ele foi muito importante
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... ele valorizou muito isso ... eu acho que ele materializou
um pOUCOesse pai ... o pai era algo assim ... meio etéreo, e
de repente a convivênéia com a família do pai Eu acho
que ele não tinha elementos nem prá idealizar Esse pai
era... 'tinha nascido adulto, nascido guerrilheiro ... Então
ele não tinha passado para construir ... ele passou a quei-
xar a perda do pai com angústia, com muita angústia,
tipo assim: 'Mas eu nunca vou ver o meu pai? eu nunca
vou saber como ele era' ....porque ...faltava história né?
(CREONICE, depoimento citado por PIETROCOLLA,
1995/1996, p. 64 e 65).

Nessas condições, não era possível ao filho de Creonice
construir qualquerimagem do pai. A memória era descolada
do cotidiano e as referências repassadas careciam de elemen-
tos afetivos e simbólicos que pudessem preencher as dúvidas
que o filho procurava diminuir. Mesmo com as simples e, ao
mesmo tempo, conplexas perguntas de criança, as respostas
não poderiam ser dadas, muitos escaninhos precisavam ser
preenchidos para que a vida pudesse fluir.

Era preciso trilhar o emaranhado de fantasia e de dú-
vida que pairava sobre a cabeça. Os caminhos precisavam ser
refeitos, pois faltava história. O que estava em jogo era um
passado quebrado que necessitava de um elo. De onde eu
vim, como nasci, quem é meu pai? É o mínimo que qualquer
indivíduo pode querer. Aviolência maior é não poder recons-
truir satisfatoriamente essas histórias de vida.

A fotografia de rosto, que inicialmente foi a última trin-
cheira do valor de culto, passa a ter uma grande importância
- que para o filho de Creonice não existia até uma certa idade
- para a reconstrução da memória familiar. Benjamin ( 1994)
percebe, em relação à fotografia, um valor de culto, sendo
substituído pelo valor de exposição.

Com a [otogroiia, o valor de culto começa a recuar, em
relação às frentes,diante do valor de exposição. Mas o
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valor de culto não se entrega sem oferecer resistência.
Sua última trincheira é o rosto humano. Não épor acdso
que o retrato era o principal tema das primeiras fotogta.
fias. O refúgio derradeiro do valor de culto foi o culto a
saudade, consagrada aos amores ausentes ou defunt s.
A aura acena pela última vez na expressão fugaz de um
rosto, nas antigas fotos (BENJAMIN, 1994, p. 174).

É como se o valor de culto permanecesse na rede fami-
liar, com as fotografias de rosto humano; e a aura, fundada no
culto da saudade, pudesse resistir.

a registro de um tempo congelado poderia dar alguma
certeza ao filho e o sentido de que o mesmo fazia parte de
um agrupamento social e familiar.

É esse 'sentimento de realidade' a base para a recons-
trução do passado. No ato de lembrar nos servimos de
campos de significados - os quadros sociais - que nos
servem de pontps de referência. As noções de tempo e de
espaço, esrrururcnres dos quadros sociais da memória,
são fundamentais para a rememoraçõo do passado na
medida em que as localizações espacial e temporal das
lembranças são a essência da memória. (BARROS, 1989,
P·30).

No interior da família, a memória é desenvolvida por
determinados laços afetivos que envolvem o chamado objeto
das recordações dos indivíduos. Há, na família, a necessidade
dos guardiães do tempo, dos repassadores das tradições e dos
costumes, peças-chaves de armazenamento da memória. Estes
seriam, sem a menor dúvida, os avós, responsáveis pela manu-
tenção do que Barros (1989) denominou valor - família.

Os avós reconstróem suas vidas, relembrando a trajetória
familiar e estabelecendo na lembrança a representação
da família e suas representações internas. A própria
relação de família e do parentesco sofre assim a marca
do tempo. Os limites de sua infância são traçados, no
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presente, com olhos. e elaborações atuais que, embora
possam ser explicados e racionalizados em função das
mudanças sociais, mudaram as representações dessas
pessoas, aparecendo em c~da etapa de sua vida com
configurações diferentes. (BARROS, 1989, p. 31).

Então, os avós, ao reconstruírem suas vidas, reconstro-
em a história da própria família, estabelecendo uma relação
entre o individual e o coletivo que só pode ser reposta na
manutenção e no repasse das tradições familiares.

Especificamente em relação à família, a ligação entre
indivíduo/ comunidade se estabelece quando se tematiza a
memória subterrânea. É evidente que esse sentimento não
poderia ser gerado exclusivamente no coletivo familiar, visto
que a família está inserida numa comunidade concreta e his-
tórica. Não podemos esquecer, contudo, que o ponto de vista
individual (dos membros da família) sobre o conjunto de va-
lores produzidos socialmente podem fortalecer as relações
sentimentais e de amizade produzidas no âmbito da família.
Aqui a memória poderia ser um fenômeno de apropriação
marginal, que seria repassada nesse círculo íntimo, ganhando
um sentido coletivo subterrâneo, conforme assinalou Pollak
(1989). Entendemos que,na família, realmente a memória
poderá ganhar essa dimensão cimentada pelos afetos, mas
a memória individual dos seus membros deve ser realçada a
partir das relações que esses indivíduos estabelecem com os
seus objetos de lembrança e, evidentemente, com a própria
tradição familiar.

A transmissão de bens simbólicos às gerações seguintes
situa afamília como o lugar dessa passagem, fazendo de
cada descendente o alvo e ao mesmo tempo o veículo da
preservação dos valores familiares. (BARROS, 1989, p. 36).

. I

Em determinadas situações, a morte, que faria parte
desse processo de reciclagem das lembranças, poderia ser
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quebrada quando a violência se instaura, impedindo os ri-
tuais, ou abatendo a família de forma tal que interrompesse
o processo da memória. A morte dos filhos que, por sua tez,
já haviam deixado filhos, acaba ~onsi:ruindo determinafos
laços de transferência dos avós em relação aos netos, uma
vez que a identidade do grupo deveria ser resguardada. Isso
pode ser percebido no depoimento, citado por Pietrocolla
(1995/1996),da filha de Idalina e de um líder estudantil de-
saparecido. A filha chama-se Iurema e nos conta o seguinte:

[...] Meu pai desapareceu, riem corpo a gente tem ... nun-
ca se soube nem o paradeiro, nada ... desapareceu em
outubro de 1973 e nunca se soube ... sumiu e pronto! Veio
a Anistia e a minha mãe conta que passou um rempêo
procurando ele pelo Brasil com cminha vó. Eu sei da
história mas eu não falo disso com a minha mãe ... ela é
muito emotiva ... e eu nunca pedi detalhe, sabe? Mas não
tem essa história de ... meu pai foi herói... a minha avó...
bem, ele era d paixão, a toucuradela mesmo, então, ela
transfere isso para mim .., eu era o que sobrou do filho,
entendeu? (JUREMA, depoimento citado por PIETRO-
COLLA, 1995/1996, p. 65).

O desaparecimento.de um membro da família quebra
um laço afetivo muito forte, principalmente se isso acon-
tece repentinamente e, é ainda pior, quando ocorre violen-
tamente, fazendo com que o mesmo se transforme numa
peça mitológica nas recordações da família. É então que a
família e, principalmente, os seus guardiães - os avós - não
podendo reconstruir efetivamente a vida do indivíduo que
fora exterminado, busca na memória uma reconstrução da
"vida roubada", como imagem-lembrança. Os mais velhos -
os avós - que perdem seus filhos violentamente, tendem a
preencher o espaço vazio, ou interrompido bruscamente,
com os descendentes da família, como se pudessem trans-
mitir o carinho e a ternura que sentiam pelos seus filhos ou
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seus entes queridos. É a via que a família encontra para dar
prosseguimento à própria existência do grupo e preservar
assim sua identidade.

Esse processo,marcado a ferro e fogo com o peso da
violência, encontra determinados canais simbólicos de ma-
nifestação a partir da família, como se fosse uma última ten-
tativa de se refugiar contra a extrema violência a que foram
submetidos. A certeza da prisão e da morte já é algo demasia-
damente cruel. Todavia, a violência maior é a perpetuação do
sofrimento construído pela incerteza da morte, que muitas
vezes não suficientemente clarificada pelos órgãos de repres-
são, é escondida no interior da própria família para preservar
por algum tempo os mais velhos ou as crianças de uma som-
bra\vida que está e, ao mesmo tempo, continuará ausente,
restando simplesmente a lembrança como consolo. Também
o alívio que a família estabelece reconstruindo todas as suas
possibilidades e assumindo, com realismo, as marcas que po-
deriam em algummorriento -talvez distante - até ser esque-
cidas, mas ficariam gravadas na memória e na luta coletiva e
simbólica de um determinado agrupamento que não conse-
gue se desprender de seus mártires - tudo isso é parte de um
projeto de luta, de vida e de busca.

[ ... J a ritualização festiva, a morte e a vida se apresentam
em sua ambivolência e em sua complementaridade. O
indivíduo podia oerder a vida, mas o todo, o conjunto
sobreviveria. (MAFFESOLI, 1985, p. 91).

A rede clandestina da família poderia compensar todos
os desvios das trilhas ,e afirmaria todos os caminhos e pos-
sibilidades da existência de seus membros, com perdas, au-
sências, lágrimas, sofrimentos mútuos, desesperos maternos,
cortejos fúnebres, integrados numa corrente de dor e de luto.
Mas a vida continuava, e segundo Morin (1995),

IMAGENS DE UM BRASIL AUTORITÁRIO: _
DESAPARECIDOS NA DITADURA MILITAR NO BRASIL (1964-1979)"""") 383



o nó da complexidade biológica é o nó górdio entre
distribuição interna permanente e auto-poiesis, entre o
vital e o mortal. Enquanto a 'solução' da máquina {on-
siste em retardar o curso da vida da entra pia através
da alta fíabílídade dos seus 'constituintes, a soldçãO
complexa do vivente consiste em acentuar e ampl~ar a
desordem para nela beber. a renovação se sua ordem. A
vida funciona com a desordem, tolerando-a, servindo-se
dela e combatendo-a simultaneamente, numa relação
ao mesmo tempo antagonista, concorrente e comple-
mentar. (MORIN, 1995, p. 10),

Será que a desordem da vida se contentaria completa-
mente com a ordenação da morte? O desconhecido, o teme-
roso que é marcado pelo ritual, necessita do consolo festivo.
e da continuidade. O desaparecido quebraria esta possibi-
lidade com o não reconhecimento da morte e o necessário
prolongamento da vida pelo ritual, ao mesmo tempo em que
vida/ morte romperiam a globalidade cósmica.

I .

Referências

BARROS,Myriam Moraes Lins. Memória e família. In. Estudos
históricos n.º 3, São Paulo: Vértice, 1989.

BENJAMIN,Walter. O Narrador. São Paulo, Abril Cultural, 1983
( Coleção Os Pensadores).

___ o A imagem de Proust. In. Obras escolhidas I, magia e
técnica, arte e política São Paulo: Brasiliense, 1994.

BRASIL Nunca Mais. Um relato para a história. Petrópolis: Vo-
zes, 1989.

DOSSL~ dos mortos e desaparecidos políticos a partir de 1964.
Recife: Companhia Editora de Pernambuco, 1995.

MAFFESOLI, Michel. A .sombra de dionisio: contribuição a
uma sociologia da orgia. Rio de Janeiro: Graal, 1985.

384 ~ JOSt GERAROO VASCONCELOS' MARTA MARIA DE ARAÚJO ..



MORIN, Edgar. O Homem e a morte. Portugal: Publicações Eu-
ropa - América, 1995.

PIETROCOLA, LuciGati, Anos 60/'70: A Cultura do medo orien-
tando vidas e trajetórias no Brasil. São Paulo: Cadernos CERU,
NQ4,1993.

___ o Anos 60/70,: o viver entre parêntese - perseguição po-
lítica aos revolucionários e suas famílias. Tese de Doutorado,
defendida na USPem 25~05.95. '

PIETROCOLA, Luci Gari. A Herança dos herdeiros. In. Rev. Teo-
ria e Debate, nQ30, São Paulo, DCI Indústria Gráfica, 1995/1996.

POLLAK, Michael. Memória, esquecimento, silêncio, In. Estu-
dos históricos nº 3 - Memória. São Paulo: Edições Vértice, 1989.

POMAR, Pedro E.da Rocha. Massacre na Lapa - como o exér-
cito liquidou o comitê central do PC do B. São Paulo: Busca
Vida, 1987.

TEORIA E DEBATE. NQ30: DCIlndústria Gráfica, 1995-1996.

IMAGENS DE UM BRASIL AUTORITÁRIO: _
DESAPARECIDOS NA DITADURA MILITAR NO BRASIL (1964-1979) ~ 38;





TEMA 5

Política, Legislação
e Educação





GESTÃO DEMOCRÁTICA NA ESCOLA PÚBLICA:
POLíTiCA, LEGISLAÇÃO E EDUCAÇÃO

Antônio Roberto Xavier

Introdução

Esta escrita tem como escopo principal efetuar uma
análise sistemática da almejada gestão educacional democrá-
tica no Brasil, sobretudo, a partir da Constituição Federal de
1988. Deste modo, este texto permite ao leitor refletir sobre
a história da educação brasileira e seus variados percalços de
acordo com a evolução e/ou involução da política do País a
partir, sobretudo, da perspectiva da educação nos princípios
da Gestão Democrática.

É consenso geral de que a Gestão Democrática no en-
sino público é algo perquirido por todas as pessoas que, de
uma forma ou de outra, entendem e/ou atuam na seara edu-
cacional. Todavia, mesmo com os dispositivos legais apon-
tando para essa finalidade as experiências de Gestões Demo-
cráticas no ensino público parecem não ser muito eficientes
e eficazes. Diante dessas assertivas, algumas questões vêm à
tona, tais como: por que o modelo de Gestão Democrática
nas escolas públicas é tão difícil de ser efetuado? Quais são
os principais impedimentos? Como as Escolas Públicas têm
buscado desenvolver ~sse tipo de Gestão? Quais as principais
características de uma Gestão Dqmocrática de Ensino?

Essas e outras questões serão atendidas na medida em
que formos desenvolvendo o presente texto, haja vista que a
problernatízação de uma pesquisa é contínua e se desdobra
dentro de um exercício de idas e vindas dentro um processo
hermenêutico e dialético. Há de se acrescentar que as gestões
democráticas das escolas brasileiras precisam primeiramente
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de uma mudança de mentalidade por parte de alguns mETm-
bros da comunidade escolar e sociedade. Mudança que impli-
ca deixar de lado o velho preconceito de que a escola pública
é do município e não da co~unidade. A gestão democrárica
da escola implica que a comunidade, os usuários da esctla,
sejam os seus dirigentes e gestores e não apenas os seus r.s-
calizadores ou meros receptores dos serviços educacionais.
Nesse tipo de gestão, alunos, professores e funcionários Ias-
sumem sua parte de responsabilidade pelo projeto da escola.

Uma das causas prováveis seriam as influências inte-
riores e exteriores, que não são fácil de serem superadas, por
fazerem parte, historicamente, de nossa formação, onde não
é fácil mudar o sistema, há pessoas, inclusive professores
e autoridades que tentam burlar, impedir as mudanças por
pertencerem a partidos políticos opostos, Desta forma, talvez
nunca consigamos uma gestão democrática voltada para pro- .
fessores, alunos, pais, funcionários e comunidade, em que o
principal interesse é o aprendizado dos alunos e a qualidade
do ensino. Como podemos verificar, a maioria das escolas
hoje ainda se utiliza de modelos arcaicos em que as gestões
se concentram na figura do diretor como centro de tudo.

Gestão Educacional Democrática:.do regime autoritário à
redemocratização

Até alcançar a Gestão Democrática, a Educação Brasi-
leira sempre esteve marcada pelo autoritarismo dos gover-
nantes. Mesmo com os princípios educacionais previstos na
Constituição de 1988e da Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional - LDBEN, Lei nº 9.394/96, as questões desafiadoras
que ora se apresentam para a efetivação de uma Gestão De-
mocrática nas Escolas Públicas da Educação Básica são mui-
tas. As principais podem ser facilmente apontadas, tais como:
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ínfimos salários para professoresj material didático inadequa-
do; falta de recursos tecnológicos; escolas sucateadas e dete-
rioradas; alunos desmotivados; currículos alienantes; falta de
integração de pais e mestres; projeto pedagógico inadequado;
interesses extraeducacíonaís por parte de gestores etc.

As perspectivas para a efetivação de uma Gestão Demo-
crática nas escolas públicas da Educação Básica, por exem-
plo, dependem: em primeiro lugar do interesse coletivo e em
segundo lugar, de vontade política. A partir do momento em
que a comunidade escolar entender que a gestão democrá-
tica educacional reivindica a participação de todos para sua
solidificação com base na compreensão que esse tipo de ges-
tão deve obedecer a princípios e valores democráticos. E, a
partir do momento em que se busque ter consciência de que
somente por meio de uma educação democrática de qualida-
de, é possível a transformação social.

Outra perspectiva que não pode deixar de ser visada é
a distinção do que é publico e do que é privado no âmbito da
educação. Os gestores, docentes, discentes e demais env lvi-
dos no processo educacional não só devem zelar e preservar
que é público, mas também devem se empenhar numa fi <-

lização maciça para que não haja depredação do espaço físico
e nem descaso com o ensino público. Essa tem sido uma pro-
blemática herdada historicamente no Brasil (HOLANDA,1995).

Antes de se analisar as perspectivas da proposta da Ges-
tão Educacional' Democrática, llecessário se faz divagar no
contexto anterior. Pata tanto, começamos pela lei maior do
país e suas diretrizes para a educação.A Constituição Federal
de 1967estabelecia:

Art.- A educação é direito de todos e será dada no lar
e na 'escola; Assegurada a igualdade de oportunidade,
deve inspirar-se no princípio da unidade nacional e nos
ideaisde liberdade e solidariedade humana.
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§ 1º - o ensino será ministrado nos diferentes graus
pelos Poderes públicos.§ 3º - A legislação do EnStnO
adotará os seguintes princípios: II - O ensino dos sete
aos quatorze anos é obrigatório para todos e grat~ito
nos estabelecimentos primários oficiais; III - o ensino
oficial ulterior ao primário será, igualmente, gratuito
para quantos, demonstrando efetivo aproveüamerlto,
provarem, falta ou insufi~iê~cia de re.cu:s?s. seu:pre
que possível, o Poder Público substituirá o regime
de gratuídade pelo de concessão de bolsas de estudo,
exigido o posterior reembolso no caso de ensino de
grau superior.

Todavia, o que se constata é que, na prática, a educação
teve como legado um profundo desgaste em função da ideo-
logia autoritária e tecnicistado regime, pois

[...]. Reformas foram efetuadas em todos os níveis de
ensino, impostas de cima para baixo, sem a participação
dos maiores interessados - alunos, professores e outros·
setores da sociedade. Os resultados são os que vemos
em quase todas as nossas escolas: elevados índices de
repetência e evasão escolar, escolas com deficiência de
recursos materiais e humanos, professores pessima-
mente remunerados e sem motivação para trabalhar,
elevadas taxas de analfabetismo. (PILETTI; PILETTI,
2007, p. 231).

No âmbito da ideologia autoritária, o regime militar
procurou desqualificar os profissionais da educação forçan-
do-os ou seguir ao regime ou prendendo aqueles de ideologia
contrária, considerados subversivos. Aos estudantes, o gover-
no militar dispensou prisão, açoite e morte. Visando atingir
os objetivos propostos, o regime militar implementou duas
reformas jurídicas no campo educacional. A Lei n. 5.540, de
28 de novembro de 1968, que reorganizou o funcionamento
do ensino superior e sua articulação com a escola média e a
Lei n. 5.692, de 11de agosto de 1971,que reestruturou os an-
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tigos cursos, primário e ginásio, criando o ensino de 1º e 2º

graus (SAVIANI,1987).
O saldo para a educação brasileira após 21 anos de regi-

me autoritário, foi de um sistema educacional sem aspiração
ou inspiração autênticas, excludente, tecnicista, conservador
e com avanço de "empresas educacionais" que possibilitavam
o acesso de um pequeno contingente das camadas de me-
nores níveis de renda ao ensino superior e depreciação das
condições de trabalho dos docentes.

Gestão Democrática em escolas públicas: desafios, princípios e
funcionamento

Com o advento da Constituição Federal de 1988,regula-
mentada pela LDl3/1996ficou estabelecida a gestão democrá-
tica como princípio da educação nacional com as diretrizes
gerais para a educação e os sistemas de ensino, a partir do
Plano Nacional de Educação - PNE (ARr. 9º), em consonância
com o art. 214, tudo da Carta Magna de 1988, garantindo, in-
clusive, a previsão constitucional da gestão democrática. Em
âmbito local, a LDB tratou de estabelecer a participação dos
profissionais da educação na elaboração do Projeto Político
Pedagógico - PPP da Escola e das comunidades escolares em
conselhos e/ou equivalentes. Neste sentido, o inciso VI, do
art. 206, previu que a educação escolar, doravante, seria admi-
nistrada com base na "gestão democrática do ensino público"
como um princípio a ser efetivado e respeitado.

Passado os 21 anos. de "chumbo" (1964-1985),o país co-
meçava a aspirar ares de liberdade, pluralidade política e as
instituições passavam a funcionar na tentativa de atender
aos anseias no âmbito da educação. O funcionamento dos
principais órgãos públicos, como as escolas foram regular-
mente e reordenadas conjuntamente com os princípios de-
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mocráticos a partir da fundação do Estado Democrático de
Direitos (XAVIER,2009).

Com efeito, é nesse contexto-que as propostas para a
implementação da Gestão Democrática e também participa-
tiva nas instituições públicas em geral e nas escolas públicas
ganharam força e fôlego após a vigência da Carta Magna de
1988,em detrimento das práticas autoritárias dominantes du-
rante o regime militar (1~64-1985)

O caráter autoritário e centralizador do Estado brasi-
leiro durante o regime militar (1964 - 1985) passou a
ser questionado por setores progressistas que reivin-
dicavam a implantação de procedimentos mais trans-
parentes e de maior participação no controle público:
na verdade era a gestão do próprio estado que estava
em pauta. Os partidos de oposição ao regime militar,
que disputaram as eleições de 1982, incorporaram nas
suas plataformas de governo perspectivas participativas
e democráticas. (FURTADO,2005, p. 60).

A efetivação de uma Gestão Democrática no ensino
público ficou consolidada em princípios definitivamente
previstos nos artigos 3º e 14 da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação (LDB),nº 9.394, de 1996:

Art. 3º O ensino será ministrado com base nos seguintes
princípios:
[...].
VIII- gestão democrática do ensino público na forma
desta Lei e da legislação dos sistemas de ensino
[...]
Artigo 14 - Os sistemas de ensino definirão as normas
da gestão democrática do ensino público na educação
básica, de acordo com suas peculiaridades e conforme
os seguintes princípios:
1-participação dos profissionais da educação na ela-

boração do projeto pedagógico da escola;
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II- participação da comunidade escolar e local em con-
selhos escolares ou equivalentes;
[...].

Prosseguindo, o Art. 15do mesmo dispositivo legal, pre-
vê que os sistemas de ensino assegurarão às unidades esco-
lares públicas auto riomia pedagógica e administrativa e de
gestão financeira. Quanto a essa autonomia, Paro (2001, p.
83-84),adverte:

É preciso, entretanto, estar atento para, com relação á

autonomia administrativa, não confundir descentrali-
zação de poder com desconcentração de tarefas, e, no
que concerne a gestão financeira, não identificar auto-
nomia com abandorioe privatização. Adescentralização
do poder se dá na medida em que se possibilita cada vez
mais aos destinatários do serviço público sua participa-
ção efetiva, por si só, ou por seus representantes, nas
tomadas de decisão [...]. No que concerne a autonomia
pedagógica [...] ela deve se fazer sobre bases mínimas de
conteúdos curriculares, nacionalmente estabelecidos,
não deixando 'os reais objetivos da educação escolar
ao sabor de interesses meramente paroquiais deste ou
daquele grupo na gestão da escola.

Destarte, fica bastante claro que as autonomias se in-
ter-relacionam de forma concatenada e de maneira respon-
sável. A autonomia pedagógica ,deve observar as bases dos
peNso A autonomia administrativa não pode perder de vista
os princípios reguladores da administração pública. Quanto
a autonomia financeira, .somente será procedida de forma
legítima e legal.se forem observadas as determinações do di-
reito financeiro público. Nisso reside a efetivação da Gestão
Democrática nas escolas públicas.

O fato é que a educação pública na perspectiva da Ges-
tão Democrática continua sendo um dos assuntos insistente-
mente debatidos ..
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A democratização ~a escola pública, portanto, devl ser
entendida aqui como ampliação das oportunidades edu-
cacionais, difusão dos conhecimentos e sua reelaborJção
crítica, aprimoramento da prática educativa escblar
visando à elevação cultural e científica das camJdas
populares, contribuindo, ao mesmo tempo, 'para 'res-
ponder às suas necessidades e aspirações mais imediktas

I
(melhoria de vida) e à sua inserção num projeto coleti-
vo de mudança da sociedade. Para tanto, é.írnperíoso
buscar uma pedagogia e uma didática que, partindo da
compreensão da educação na- prática social histórÜ:a e, I
concreta, ajudem os professore: no trabalho doc~nte
com as camadas populares. (LIBANEO,2003, p. 12).

A Gestão Democrática na educação pública trata-se de
um processo político fincado na participação dos indivíduos
interessados, com garantia da efetívação da vontade da maio-
ria dos sujeitos participantes e com o compromisso de pleno
acesso às informações a todos e a todas possibilitando melho-
ria, fortalecimento da Gestão e valorização da escola pública.

Valorizar a Escola Pública não é, apenas, reivindicá-Ia'
para todos, mas realizar nela umtrabalho docente dife-
renciado em termos pedagógico-didáticos. Democrati-
zar o ensino é ajudar osalunos a se expressarem bem,
a se comunicarem de diversas formas, a desenvolverem
o gosto pelo 'estudo, a dominarem o saber escolar; é
aiudá-los na formação de sua personalidade social, na
sua organização enquanto coletividade. Trata-se, enfim,
de proporcionar-Ihes o saber e o saber-fazer críticos
como pré-condição para sua participação em outras
instâncias da vida social, inclusive para melhoria de
suas condições de vida. (LIBÂNEO,2003, p. 12).

Para haver uma Gestão Democrática na escola públi-
ca faz- se necessário que seus princípios norte adores sejam
plenamente efetivados. Ou seja, é preciso que haja a partici-
pação da maioria na tomada de decisões, o que caracteriza a
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descentralização somada com a transparência. Sem a efetiva-
ção desses princípios, é impossível a prática de uma Gestão
Democrática, pois eles são as pilastras sustentadoras para a
realização desse tipo de Gestão.

Gestão democrática nas escolas públicas e seus componentes
básicos

Os componentes básicos de uma Gestão Democráti-
ca com participação da comunidade escolar são: Conselho
Escolar (CE), Conselho de Classe (CC), Associação de Pais e
Mestres (APM) e Grêmio Estudantil (GE). Estes são colegia-
dos inerentes à Gestão Democrática e devem atuar de forma
participativa e deliberativa visando: a identificação e fisca-
lização das verbas destinadas às escolas e seu bom uso; di-
vulgação e transparência na prestação de contas; avaliação
institucional da escola de professores, dirigentes, estudan-
tes, técnicos, funcionários e eleição direta para diretor. Cada
componente escolar na Gestã<;>Democrática tem e deve de-
sempenhar importante papel para o devido funcionamento
da Gestão Democrática na Escola Pública. É bem verdade que
esses componentes básicos auxiliam na efetivação de Uma
Gestão Democrática nas Escolas.

A "democratização da escola" tem sido encarada sob
diferentes ângulos. Os órgãos oficiais, por exemplo,
embora a proclamem, e mesmo favoreçam o acesso
à escola das camadas mais pobres da população, na
prática, não oferecem as condições mínimas que a
assegurem (funcionamento da escola, salário dos pro-
fessores e condições de trabalho, condições de apren-
dizagem dos alunos. etc.). Por outro lado, certa fração
dos educadores mais críticos tem reduzido a luta pela
democratização da escola à mudança nos processos
de tomada de decisões no âmbito do sistema escolar
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(participação de professores e país, eleições para cargos
diretivos, assembleías, elimina.ção de vias burocrátitas,
novas relações professor-alunoetc.), No primeiro caso,
trata-se de um logro; em outro, passa-se ao lado do
essencial. (LIBÂNE.O,2003, p. n-iz).

É racional destacar que O Conselho Escolar; como uma
das agremiações representativas da Gestão' Democrática na
escola pública, é formado por um colegiado composto por

. . I
membros de todos os segmentos da comunidade escolar com

. I

a função precípua de gerir coletivamente a Escola Pública.
. I

O amparo legal desse Conselho Escolar está previsto no tt.
14, Inc. II, da LDB - "participação das comunidades escolar e
local em conselhos escolares ou-equivalentes". Quanto a ha-
tureza: o Conselho Escolar deve ser deliberativo, consulti~o,
normativo e fiscalizador. As atribuições do Conselho Esco-
lar consistem em: elaborar seu regimento interno; elaborar,
aprovar, acompanhar e avaliar o projeto político-pedagógico;
criar e garantir mecanismos de participação efetiva e demo-
crática da comunidade escolar; definir e aprovar o plano de
aplicação financeira da escola; participar de outras instâncias
democráticas, como conselhos regional, municipal, e estadu-
al da estrutura educacional, para definir, acompanhar e físca- .
lizar políticas educacionais. Quanto as normas de funciona-
mento: o Conselho Escolar deve se reunir periodicamente,
conforme a necessidade da escola,para encaminhar e dar
continuidade aos traball}os aos quais se propôs; a função do
membro do CE não será remunerada: serão válidas as delibe-
rações tomadas por metade mais um.dos votos dos presentes
da reunião (VErGA,1998).

No âmbito da política educacional das Unidades Es-
colares há o Projeto Político Pedagógico - PPP que também
é assegurado por dispositivos legais. O art. 12 da LDB (Lei
9394/96), dispõe: "Os estabelecimentos de ensino [...] terão
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incumbência de: (Inciso I:) elaborar e executar sua proposta
pedagógica". Também no Art. 13, da mesma Lei, das incum-
bências dos docentes, o Inciso I lê: "participar da elaboração
da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino"; e o
Inciso 11lê: "elaborarecumprir plano de trabalho, segundo
a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino." Vale
ressaltar que para um PPP funcionar de maneira eficiente e
eficaz faz-se necessário que ele disponha de comunicação
eficiente, ou seja;' que sua mensagem seja facilmente com-
preensível por toda comunidade escolar; que seus membros
tenham aderido a ele de maneira voluntária e participem
ativamente, juntamente com a comunidade; disponha de su-
porte institucional e financeiro claramente definidos e trans-
parentes; avaliação periódica com verificação de resultados e
credibilidade diante de comprovada competência, legalidade
e legitimidade (VEIGA,1998).

No campo da Administração direta inerente à Gestão
Democrática há a figura do Diretor (a) Escolar. A comunida-
de avalia e vota naquele ou naquela que, na sua avaliação,
melhor pode contribuii: para o funcionamento da escola.
Porém, há outras formas de escolha do diretor (a), que são
a realidade da maio fia das escolas públicas do Brasil. Essas
outras escolhas. são: nomeação, Foncurso, eleição, carreira e
esquema misto.

No caso de nomeação, o diretor (a) é escolhido pelo
chefe do Poder Executivo através do suspeito mecanismo dos
"cargos de confiança". Essa é uma prática constante e favore-
ce ao apadrinhamento, ao nepotismo e ao clientelismo. Essa
é uma das formas em que a politicagem tem impedido e/ou
prejudicado a efetivação da Gestão Democrática nas escolas
públicas de forma transparente e coerente (PARO,2004).

Se a escolha se der através de concurso, o diretor (a) é
escolhido por meio de uma prova, geralmente, escrita e de ca-
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ráter conteudista, somado com prova de títulos. Deste mddo,
o nepotismo/apadrinhamento/clientelismo fica mais difícil
de ocorrer. Todavia, isso não significaque o diretor exerça li-
derança na comunidade escolar e.jnuitas vezes, pode até' ser
alheio à realidade dessa comunidade-não contribuindo para
efetivação da Gestão Democrática, sobretudo, se esse dirétor
não sair do seio da comunídade local e não participar favbra-
velmente da politicagem do município (PARO,2004; VEIGA,
1998, 2001).

A escolha pela condição de sua carreira ou formação
o diretor (a) é oriunda da própria instituição que faz parte.
Essa maneira de galgar à direção escolar caracteriza o dir~tor
apenas por suas habilidades técnicas e especalizações, igno-
rando-se a condição do processo político que é fundameIjltal
para o gestor-educador, Essa forma de escolha de diretor fere
os princípios da Gestão Democrática. !

Outra maneira de escolha de diretor (a) escolar é a
eleição. Por meio da eleição; oportuniza à comunidade es-
colar expressar sua vontade por meio do voto direto, livre,
democrático e representativo. Nesse caso, a escolha poderá
ser uninominal (no caso de não haver outros concorrentes)
ou por listas de nomes (plurinominaisl.Para efeito de Gestão
Democrática nas escolas públicas essa é a forma mais coeren-
te, pois possibilita a participação coletiva, permite o debate.
democrático escolar, esclarecendo o compromisso do gestor
e divide responsabilidades entre a direção e a própria comu-
nidade escolar que participou do pleito.

Por último, temos
t

a escolha do diretor (a) escolar pelo
esquema misto. Como o próprio nome já diz, a escolha é fei-
ta por diferentes combinações, tais como: mesclando provas
de conhecimento com a avaliação positiva de administração,
chefia e liderança e permitindo a participação da comunida-
de escolar. A escolha de diretores e. demais gestores nas Es-
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colas Públicas brasileiras sempre foi um assunto de muita
discussão, pois encabeça o debate para a arena política. O
fato é que padecemos de uma falta de politização em razão
da própria história política do país com a herança patrimo-
nialista e a consequente indistinção do público e do privado
(CARVALHO,2002; DEMO, 1994).:

Conclusão

O percurso trilhado para a construção deste texto pos-
sibilitou atingir certas conclusões parciais. Após a devida aná-
lise, fica clarividente que a educação brasileira sempre tem
acompanhado o processo evolutivo da política pautada por
interesses desviantes das finalidades precípuas de uma edu-
cação pública ampla,de qualidade e de transformação social.

Em muitas ocasiões, o sistema educacional brasileiro
é condicionado a atender interesses de classes dominantes,
visando manter a população alienada e fora das decisões de
interesses gerais e democráticos referentes ao processo de-
mocrático educacional.

A Gestão Democrática na Educação Básica Pública con-
tinua com seus impasses, desafios, dilemas e paradoxos, so-
bretudo, porque embora haja robusta legislação que ampare
a ideia, em âmbito administrativo, falta transparência e von-
tade política.

Mesmo reconhecendo que houve certos avanços na
educação brasileira a partir da Constituição Federal de 1988
e de sua regulamentação, propiciada pela Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional - LDB, Lei nº 9.394, de 20 de de-
zembro de 1996,a educação no Brasil ainda padece de muitos
"males de origem."

Por fim, embora alguns avanços tenham acontecido
com a abertura política de 1985 em diante, a busca por uma
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educação pública de qualidade, com igualdade de acesso ~ara
todos e com seus princípios democráticos efetivos ainda é
uma peleja a ser alcança da por.todos e todas que lidamj lu-
tam e fotografam a eftividade de uma Gestão Democrática
nas Escolas Públicas deste imenso país.
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FORMAÇÃO DE PROFESSORES NO BRASIL: POLíTICA, HISTÓRIA E
I

ESPAÇOS EDUCACIONAIS.

Antonio Gemiano Magalhães [únior
Maria de Lourdes da Silva Neta

Considerando a temática do"evento, LDB 20 Anos: Polí-
tica, História e Espaços Educacionais; esta escritura procura
estimular discussões acerca" da referida proposta. Desenvol-
vemos uma descrição reflexivadas transformações que acor-
reram nas políticas referentes à" formação de professores no
Brasil, destacando as mudanças posteriores a implantação da
LDB Nº 9394/96-

Iniciamos aprese~tando dados referentes ao perdeu-
tual de docentes com curso superior no Brasil, obietívando
demonstrar a situação e necessidade de políticas de forma-
ção docente que venham a fazer cumprir a exigência legal da
LDB, Lei nº 9394/96, afirmando que: " I

Art.62. Aformação de docentes para atuar na educação
básica far-se-á em nível superior; em curso de licencia-
tura, de graduação plena, em universidades e institutos
superiores de educação, admitida, como formação míni-
ma para o exercício do magistério na educação infantil
e nos 5 (cinco) primeiros anos do ensino fundamental,
a oferecida em nível médio na modalidade normal.
(Redação dada pela Lei nº 12.796,de 2013).
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Os referidos dados foram coletados das bases de dados"
do INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacio-
nais Anísio Teixeira). Informação necessária para melhor com-
preender a análise que realizamos no transcorrer do texto.
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Comparando os dados do ano de 2011 com os de 2014,

podemos verificar que houve melhoria na formação dos pro-
fessores, mas ainda temos uma grande quantidade de pro-
fissionais sem a formação exigida pela legislação vigente.
Considerando as diferentes regiões do Brasil, encontramos
diferenças quando comparamos os resultados, sendo a região
Nordeste a que possui resultados mais negativos.

Escolhemos realizar uma retrospectiva histórica para
melhor compreender os resultados anteriormente descritos.
A temporalidade definida está associada aos registros que
tratam do tema formação de professores no Brasil, acessado
pelos autores desta escritura.

, Ao iniciarmos o màpeamento acerca da formação do-
cente no cenário brasileiro, descobrimos que as ideias forma-
tivas foram disseminadas a parti~ da instituição de modelos.
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° primeiro modelo foi nomeado de artesanal, em que o c<:m-
curso de nomeação para as aulas régias exigia a apresentação
de provas de moralidade fornecidas pelo padre da paróquia e
pelo juiz de paz da localidade de origem do candidato à lic~n-
ça docente. Exigia-se também; que o futuro professor conhe-
cesse a disciplina que iria ensinar; {>aratanto, era avaliado
por uma dissertação apresentada à banca de seleção nomeá-
da pelo Diretor-Geral dos Estudos. Aos mestres de primeiras
letras das aulas oficiais, mantidas pelo .Estado, exigia-se que
estes deveriam provar saber ler, escrever, contar e ter conhe-
cimentos para proporcionar ensino religioso aos discentes.

Com adoção do método Lancaster' no Periodo Im~e-
ria I (ARAÚJO,2010), considerava-se que o docente lancaslte-
riano poderia se formar obse'rvandoa ação modelar de outro
docente na escola da Corte, deste modo se constitui o prepa-
ro específico de professores para esse outro modelo e suas
especificações. Nessa acepção, localizamos nos estudos orFa-
nizados por Vicentini e Lugli (2009), a exigência de eficiênfia
no ensino de primeiras letras, a dimensão formativa que tem
por escopo a utilização do método de ensino lancasteriano
através de duas proposições: o sistema de professores adjun-
tos e as Escolas Normais (EN).

A formação de professores adjuntos foi ofertada em
quase todo Período Imperial, com a hipótese de que, por sua
maior proximidade com os modos tradicionais de formação
para os ofícios, e principalmente por seu menor custo, em
que o futuro professor aprendia as "técnicas" e os usos do tra-
balho acompanhando a prática de Um professor experiente.
Este sistema de formação docente constituía na nomeação .
como professores adjuntos dos melhores estudantes das es-
colas públicas de primeiras letras com 12 ou 13 anos de idade,

I Também denominado de método de ensino mútuo ..
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os quais recebiam' pagamento para acompanhar o professor
regente.

A documentação concernente à criação das Escolas
Normais balizam-se em duas Leis, a primeira promulgada em
15 de outubro de '1827 e o Ato Adicional de 1834. Os anos de
criação das primeiras Escolas Normais (EN)nas Províncias de
Minas Gerais e Rio de Janeiro foram 1834 e 1835, respectiva-
mente. A fundação das Escolas Normais ficou a cargo dos go-
vernos provinciais, nas quais a formação docente objetivava
a garantia da aplicação do método de ensino mútuo. Descre-
vendo a responsabilidade dos professores das EN. Vicentini e
Lugli (2009), enfocaram que,

[...] Essas escolas foram, até meados do século XIX,
estabelecimentos a cargo de um único professor, que
lecionavaa totalidade. das matérias. Estas correspon-
diam aos conhecimentos do curso de primeiras letras,
acrescidas do ensino do método Lancaster ou do
método simultâneo. O modo de organização dessas
escolas' não era seriado: os alunos estudavam até que
o professor O'S considerasse aptos para o exame, que
então era realizado por uma comissão julgadora de
notáveis locais I...](p. 34).

A formação dos docentes que lecionavam nas Escolas
Normais partia do autodidatismo, uma vez que eram profis-
sionais de "notório saber", alguns com diplomas universitá-
rios em diversas áreas e cursos, por exemplo, em Medicina e
Direito [...] (VICENTINI e LUGLI,2009).

Mesmo com a disseminação das EN que necessitavam
de professores especializados e edifícios próprios, ainda eram
insuficientes para formar a demanda necessária de docentes,
diante dessas limitações e com o intento de que os estudantes
tivessem um professor habilitado para ensinar transformou-
-se a proposta de formação do Curso Primário Complementar
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em um curso de formação de professores. Essa modalidade
passou a servir à formação de' professores, sendo que ~ãO
ocorreram as alterações curriculares no antigo Curso Prirpá-
rio Complementar. A modificação constituiu em acrescentar,
ao seu final do curso, um ano de prática de ensino realizada
na escola modelo anexa à Esc?la Normal. Após essa 'prepara-
ção', o concludente poderia realizar concurso para ser nomea-
do professor.

Em nossas buscas bibliográficaslocalizamos que o ter-
mo "professor licenciado" aparece nahistoriografia educadio-
nal brasileira por volta do ano de vrn, conforme os registlos

. I

de Vicentini e Lugli (2009), ressaltando a legislação que or-
ganizou a reforma dos estudos após a expulsão dos Jesuítas
e referindo-se aos professores do ensino secundário. O títu-
lo de licenciado conseguido pelos professores era concedi-. . . I
do através dos exames realizados pelo Estado, que incluíam
provas de moralidade (atestadas por um religioso e por um
juiz ou autoridade equivalente na cidade) e prova de conhe-

. I
cimento da matéria a ser ensinada. Destacamos a falta de rea-
lização da prova didática, que comparasse a aptidão do candi-
dato para o ensino. Diante dessa premissa, constatamos due
as atividades docentes desenvolvidas no período coloniarlno
Brasil, eram realizadas por docentes que detinham conheci-
mentos específicos da disciplina que lecionavam. No proces-
so de licenciamento os conhecimentos didático-pedagógicos
não eram considerados relevantes para o ensino até mesmo
pela falta de cursos que licenciassem os profissionais.

Concernente à investigação da formação docente no
período imperial brasileiro, as iniciativas formativas e de
constituição do saber especifico para o ensino praticamente.
inexistiram, decorrendo da ausência de instâncias de forma-
ção especifica para estes profissionais.
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No entanto, algumas formas de controle da qualidade
da ação docente foram tentadas, como em 1854,quando
os exames passaram a se constituir de provas de mora-
lidade e capacidade, para as quais os exames prepara-
tórios usariam os compêndios do Colégio Pedro II e a
relação. dos aprovados com a menção do professor que
os havia preparado seria publicada, para desmascarar
os maus professores que atestavam alunos incapazes
como aptos a prestarem os exames, de modo a melho-
rar o ensino particular [...) (NUNES apud VICENTINI e
LUGLI, 2009, p. 62-63).

o controle que havia na perspectiva das ações docentes
deixava de avaliar o processo de ensino para respaldar o traba-
lho docente no~resultados obtidos pelos estudantes nos exa-
mes preparatórios. Eritendemos que os docentes não possuíam
formação específica para lecionar, embora houvesse projetos
de oferecer, a esses profissionais, especializações na Escola Nor-
mal. Sendo assim, é complexo falar num modelo único de for-
mação de professores no Brasil durante a Primeira República.

As primeiras alterações legais nas condições de forma-
ção dos professores foram organizadas pela reforma Francis-
co Campos, a partir da Criação do Ministério da Educação e
Saúde Pública. Conforme retrataram Vicentini e Lugli (2009),

Em 1931,quando Se criou o registro para os professo-
res do ensino secundário no Ministério da Educação,
prevendo a exigência da formação universitária especi-
fica, fornecida pelas Faculdades de Filosofia, ou seja, a
licenciatura. O professor licenciado obtinha o registro
no Ministério e assim lhe era conferido o direito legal
de lecionar. (p. 64).

Também foi criado o Registro Provisório para garantir
a possibilidade de transição entre o status quo ante e o que a
lei projetava como ideal, destinado aos docentes sem forma-
ção em licenciatura. Para a obtenção deste registro, encontra-
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mos nos escritos de Vicentini e Lugli (2009), a ideia de que
era necessário,

Apresentar prova de Idoneidade moral, certidão de
idade e uma certidão de aproveitamento em instituto
oficial de ensino secundário e superior, nacional ou
estrangeiro, nas disciplinas de inscrição. Além disso,
era requerido para a obtenção do Registro Provisóbo
que o candidato apresentasse quaisquer títulos ou
diplomas científicos, publicações, bem como prova de
exercício regular do magistério durante pelo merios
dois anos (p. 64). '

Os primeiros cursos de formação de professores, em
termos de licenciatura, foram organizados no Brasil nos anos
1930, com a instituição das Faculdades de Filosofia, Ciências
e Letras - FFCL. Em 1931, Francisco Campos, então Ministro
da Educação e Saúde, promoveu a ímplementação.de um mo-
delo educacional baseado nos 'ideais escolanovistas, no cdn-
texto do qual a expansão do ensino primário e secundátio, I
marcou o aumento da demanda deestudantes para o ensino
superior.

A primeira reforma- empreendida pelo Ministro Ida
Educação e Saúde e, sem dúvida, a de maior alcance entre to-
das as que se realizaram, nesse domínio, em mais de 40 anos
de regime republicano, foi a do ensino superior, que Francis-
co Campos reorganizou em bases e corri segurança.

A parte central dessa reforma traçada no decreto nº
19.851, de 11de abril de 1931, e verdadeiramente inova-

2 A Reforma Francisco Campos, corno ficou conhecida criou, ainda, o Conselho
Nacional de Educação (Decreto 19.850, de n/04/1931); a regulamentação do ensino
superior (Decreto 19.851,de n/04/1931); 'e a organização da Universidade do Rio de
Janeiro (Decreto 19.852, de 11/04/1931) essa foi formadapela Escola de Minas, pelas
Faculdades de Farmácia e Odontologia, pela Escola de Belas Artes, pelo Instituto
Nacional de Música, além das faculdades existentes desde 1920 (Faculdade de
Direito, Faculdade de Medicina e Escola Politécnica). Buscava-se, com isso, estabe-
lecer as bases do sistema universitário brasileiro (SILVAe FERREIRA, 2011, p. 287).
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dora de nosso aparelho de cultura é o estatuto das uni-
versidades brasileiras em que se adotou 'como regra de
organização do ensino superior da República o sistema
universitário' e se exigiu para que se fundasse qualquer
universidade no país, 'a incorporação de, pelo menos,
três institutos de ensino superior, entre os mesmos
incluídos os de Direito, de Medicina e de Engenharia
ou, ao invés de um 'deles, a Faculdade de Educação,
Ciências e Letras. (AZEVEDO,1971,p. 669).

No período de 1931a 1939, foram criadas unidades de
ensino nos diferentes projetos de universidade, destinadas
ao processo formativo de professores, ou seja, os cursos de
licenciatura. Candau (1987,p. 11)caracteriza os projetos que
originaram esses modelos de criação dos cursos de formação
docente:

Projetos que expressam diferentes correntes de pensa-
mento político, que estão na origem de políticas edu-
cacionais distintas e até mesmo opostas: a autoritária,
prevalecendo na esfera do governo central; e a liberal,
predominante na esfera de alguns governos estaduais,
especialmente São Paulo e o Distrito Federal.

Baseando-se no Estatuto das Universidades Brasilei-
ras, promulgado pelo Governo Provisório, por via do Decreto
19.852,datado de 11de abril de 1931,no Art. 5 - I foi organiza-
da a congregação em unidade universitária de pelo menos
três dos seguintes institutos do ensino superior: Faculdade
de Direito, Faculdade de Medicina, Escola de Engenharia e
Faculdade de Educação Ciências e Letras. A última institui-
ção referida no artigo seria responsável pela qualificação de
estudantes considerados. capazes de exercer o magistério,
utilizando, para isso, um currículo seriado que atendesse as
exigências educacionais. do País.

Os cursos d~ licenciatura foram instituídos na Univer-
sidade de São Paulo no ano de 1934, com o objetivo de ofere-
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cer aos bacharéis os conhecimentos pedagógicos necessários
às atividades relacionadas ao exercício de ensino (PIMENTA, I
e ANASTACIOU,2011). ',' I

~ Lei de nº 7.462, promulgada em 5 de j~lho. de lr37,
no penodo do Governo Vargasestruturou a Universidade do
Brasil que contaria com a Faculdade Nacional de Filos6fia,
anteriormente intitulada Faculdade Nacional de Filosofia! Ci-
ências e Letras, sendo regulamentada pelo Decreto-Lei de nº
1.190, datado de 04 de abril de 1939. Uma das finalidadeJ da
instituição era preparar candidatos para o magistério sedun-
dário e normal. A Faculdade Nacional' de Filosofia era cpm-
posta de quatro secções fundamentais, que eram: a) Secção de
Filosofia; b) Secção de Ciências;c) Secção de Letras; d) Secção
de Pedagogia e uma Secção Especial deDidática.

No capítulo III do Decreto-Leide nº 1.190/39, ficou ex-
pressa a organização dos cursos, ordinários ofertados pela
Faculdade Nacional de Filosofia, cuja duração da formação
era de três anos que, com a conclusão, conferia ao discente a
titulação de Bacharel nas áreas 'de Filosofia, Matemática! Fí-
sica, Química, História Natural, Geografia e História, Ciênfias
Sociais, Letras Clássicas, Letras Neolatinas, Letras Anglo-Ger-

, I

mânicas e Pedagogia. A secção XII do referido docume1nto
continha o curso de Didática, cuja duração era de um anlo, e
que ao ser cursado por bacharéis, lhes daria o título de li1en-
ciado, permitindo o exercício, do magistério. Amparado gelo
decreto citado anteriormente, surgiu o modelo de formação
docente chamado de modelo 3+1.

A formação 3 + 1estruturou-se em três anos destinados
a formação de especialistas, seguidos de mais um ano para
obter o título de licenciado. Nesse ano adicional, o Curso de
Didática, conforme a lei federal promulgada no ano de 1939
ofertava as seguintes disciplinas: Didática Geral e Especial,
Psicologia Educacional, Administração Escolar, Fundamen-
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tos Biológicos da Educação e Fundamentos Sociológicos da
Educação. Deste modo, pretendia-se garantir a preparação pe-
dagógica dos professores. Sendo assim, a formação pedagógi-
ca dos docentes era desvinculada do currículo de formação
geral, ou seja, ocorria de modo isolado após a formação no
bacharelado.

Outro aparato legal que referenciou a formação docen-
te nos anos 1940 foi a Lei Orgânica do Ensino Normal, sob o
Decreto-Lei nº 8.530, datada de 2

1
de janeiro de 1946, estabele-

cendo que a divisão do curso em dois ciclos: o primeiro, com
4 anos, destinava-se a formar regentes para o ensino primário
em instituições denominadas Escolas Normais Regionais e
o segundo, de três anos, formaria o professor primário nas
Escolas Normais enos Institutos de Educação.

Descrevendo as peculiaridades dos Institutos de Edu-
cação, Vicentini e Lugli informaram que,

[...] Os Iristitutos também se encarregavam de oferecer
preparação pedagógica aos professores de nível secun-
dário (ginásios e colégios). Após 1946,essas institui-
ções deveriam oferecer cursos de especialização para
professores nas áreas de educação especial, educação
pré-primária, desenho e artes aplicadas, música e canto,
bem como preparar os professores do Ensino Comple-
mentar Primário e do Ensino Supletivo. (2009,p. 44).

'Apercebe-se que os Institutos de Educação ofereciam
formação num nível mais elevado do que o Curso Normal. A
legislação nº 8.530; de janeiro de 1946 determinou que seus
docentes, assim como aqueles dos Cursos Normais, deveriam
ter, de preferência, formação em nível superior. Ao cursar o
Ensino Normal, os estudantes tinham acesso a alguns cursos
do ensino superior, diretamente. vinculados com o tipo de
formação oferecido, ou seja, os cursos da Faculdade de Filo-
sofia, especialmente o de Pedagogia, criado no ano de 1939.
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No rasteio bibliográfico realizado, colhemos informa-
ções acerca da decadência da EN, geradas pelas criticas ao
currículo, uma vez que a aproximação entre esse curso e o
ginásio/colegial, organizada a partir da Lei Orgânica de 1946 e
complementada no ano de 1971,descaracterizou as funções de
preparo profissional dos norrnalistas, A preparação de profes-
sor passou de um curso em dois níveis destinado exclusiva-
mente à formação profissional para um curso secundáno de
caráter geral com algumas disciplinas de formação especifica.

No inicio da década de 1960, ocorreu a promulgação
da primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional -
LDB de n2 4.024, de 20 de dezembro: de 1961. A legislação no
Capítulo IV tratava do Processo de Formação do Magistério
para o Ensino Primário e Médio, e enfatizava aspectos como:
as finalidades do ensino normal; o processo de formação do-
cente nos graus ginasial e colegial; a expedição de diplo1pas
de acordo com o grau de ensino; a realização de cursos de es-
pecialização e aperfeiçoamento: a formação de docentes Jara
o grau médio em Faculdades de Filosofia, Ciências e Letras;
cursos de formação para docentes do grau médio em Institu-
tos de Educação. . . ..

Na acepção constituídapor ·Guedes e Ferreira (2002),
tendo por dimensão basilar o Art.59 da LDB de n2 4.024, O Con-
selho Federal de Educação regulamentou os Currículos Míni-
mos e a duracão dos cursos universitários através do Parecer
nº 262/62, dos quais faziam parte os Cursos das Faculdadef de
Filosofia, Ciências e Letras. O referido Parecer estabelecia 9-ue,
os currículos mínimos das licenciaturas compreenderiam as
matérias fixadas para o bacharelado, que a formação do licen-
ciando deveria incluir estudos considerando principalmente,
o discente e os aspectos metodológicos, bem como a necessi-
dade de se entender a licenciatura como um grau equivalente
ao bacharelado e não igual a essa formação.
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No início da década de 1970, com a promulgação da
LDB de N2 5.692/71, que fixava as diretrizes e bases para o
ensino de 12e 22 graus.Iegislação que criava o ensino de pri-
meiro grau em oito anós;a reorganização da segunda fase
do ensino médio, ou colegial, de modo que todos os cursos
oferecidos em nível de segundo grau fossem profissiona-
lizantes. Com a' exigência da profissionalização em nível

. ..
de segundo grau, ocorreu a eliminação do Ensino Normal
Primário ou Complementar, que existia como alternativa
de formação de professores em muitos estados brasileiros
e na equiparação da Escola Normal que, a partir da promul-
gação da lei, passou a se chamar Habilitação Específica para
o Magistério.

Na Lei n2 5.692/71 foi possível verificar, especificamente
no capítulo V, referente à formação de professores e especia-
listas para o ensino, Art. 29, a formação deveria ser realizada
em níveis que se elevassem progressivamente, ajustando-se

'. .
as diferenças culturais de cada região do País, e com orienta-
ção que atendesse aos objetivos específicos de cada grau, às
características das disciplinas, áreas de estudo ou atividades
e às fases de desenvolvimento dos estudantes .

.No Art. 30 da LDB N2 5.692/71 foi retratada a formação
mínima para o exercício do magistério, de acordo com as es-
pecificações descritas:.

a) no ensino .de lQ grau, da lª. à 4ª séries, habilitação
específica de 2Q grau;
b) no ensino de.is grau, da lª à 8ª séries, habilitação
específica de grau superior, ao nível de graduação,
representada' por 'licenciatura de lQ grau, obtida em
curso de culta duração;
c) em todo o ensino de lQ e 2Q graus, habilitação especí-
fica obtida em curso superior de graduação correspon-
dente a licenciatura plena.
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§ 1º Os professores a que se refere a letra "a" poderão
lecionar na Sa e 6a séries do ensino de 1º grau se a sua
habilitação houver sido obtida em quatro séries ou,
quando em três, mediante estudos adicionais corres-
pondentes a um ano letivo que incluirão, quando for
o caso, formação pedagógica.
§ 2º Os professores a que se refere a letra "b" poderão
alcançar, no exercício do magistério, a 2a série do ensino
de 2º grau mediante estudos adicionais corresponden-
tes no mínimo a um ano letivo.
§ 3º Os estudos adicionais referidos aos parágrafos
anteriores poderão ser objeto de aproveitamento em
cursos ulteriores (BRASIL,1971).

Pelo exposto nesse artigo reproduzido, percebeu-se na
década de 1970 a prevalência de cursos superiores de Bacha-

, " I

relado e de exigência para a docência nos ensinos de 1º fi 2º
grau, com a diferenciação dos cursos de licenciatura curta e
plena. Destacamos que a implementação dos Cursos de Ifa-
gistério ocorreu de modo gradativo e ocorrendo em diferen-
tes proporções em todas as regiões brasileiras, o que tornou
necessário prever, que com a promulgação da lei nº 5.692/71,
ocorreram variações em termos da preparação para que os
entes federados pudessem ajustar-se às normas legais. Defse
modo, estabeleceram-se váriasmodalidades de estudo aceitá-
vel para o exercício docente no primeiro grau, sendo a esco-
larização mínima requerida a Habilitação Específica pará o
Magistério (curso de 3 anos em nível de segundo grau), que
permitia ensinar de 1ª a 4ª séries. Também poderiam lecionar
da 1ª até a 8ª séries professores que possuíssem habilitadão
específica obtida em cur~o de grau superior.

Na perspectiva de oferta da formação docente na LDB
5.692/71, notamos que, além da universidade, outras institui-
ções podiam ofertar os cursos de formação de professores,
como: faculdades, centros, escolas, institutos e outros tipos
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de estabelecimentos criados ou adaptados para essa finalida-
de, com autorização e reconhecimento na forma da referida
Lei. Entendemos que houve Uma diversidade institucional
para a formação dos profissionais de ensino. As autoras Gue-
des e Ferreira informam que

- I
O descornpasso entre a referida Lei e a realidade sócio
econômica e política do país provocou no final da
década de 70 uma ampla discussão, culminando com
a realização do I Seminário de Educação Brasileira,
iniciando-se o movimento de reformulação dos cursos
de formação de professores no Brasil, tendo como
alicerce a reformulação dos cursos de Pedagogia, e
posteriormente das Licenciaturas em geral. (s/a, p. 2).

Na busca de reformulação curricular dos cursos de licen-
ciatura na década de 1980,foram realizadas cinco Conferências
Brasileiras de Educação CCBE)sendo: I CBE,1980- São Paulo; II
CBE,1982- Belo-Horizonte; III CBE,1984- Niterói; IVCBE,1986
- Goiânia; V CBE e 1988~Brasília. A primeira Conferência, rea-
lizada na cidade de São Paulo, reuniu educadores, objetivando
articular as atividades de docentes e discentes, tendo em vista
a reformulação dos cursos de formação docente no País.

Outro dado localizado que referenciou a formação
de professores foi o projetei de implementação dos Centros
Específicos de Formação e Aperfeiçoamento do Magistério
CCEFAM),proposto pelo Ministério da Educação e Cultura,
em 1982.O projeto tinha .por objetivo fortalecer as condições
das escolas de formação de professores, para que estas esti-
vessem condições de preparar adequadamente docentes em
nível médio, que atuariam no ensino pré-escolar e nas séries
iniciais. Nesse sentido, o curso oferecido nessas instituições
possuía uma carga:horária significativamente maior, uma vez
que era feito em período integral e tinha duração de quatro
anos. A carga horária semanal distribuía-se em 30 horas-aula

FORMAÇÃO DE PROFESsORES NO-BRASIL: POlrTICA. HISTÓRIA E ESPAÇOS EDUCACIONAIS "'=.l 417



das disciplinas da Habilitação Específica para o Magistério e
mais de 18horas-aula de atividades de enriquecimento curri-
cular, que funcionavam para a complementação do currículo
mínimo: aulas de reforço. e o desenvolvimento de projetos e
atividades diversificadas para o enriquecimento dos conteú-
dos das disciplinas.

Em relação a formação de professores em nível secun-
dário vale ressaltar que essas habilitações para o magistério
em nível médio continuam, sendo que com a LDB, ProryUI-
gada no ano de 1996, ocorreram incentivos para a formação
docente em nível superior para todas as modalidades e nív

l
leis

do ensino escolar. .' ,
No início dos anos 1990, atentando para os percal~os

da formação docente na conternporaneidade, criou-se a As-
sociação Nacional pela Formação dos Profissionais da Edu-
cação - ANFOPE, eujas atribuições seriam a defesa e manu-
tenção dos cursos de formação de professores. Bem corno,
ocorreram eventos que tinham por pauta a formação de pro-
fessores, por exemplo, a VI Conferência Brasileira de EdJca-
ção que ocorreu em São Paulo, no ano de 1991,na qual ~m
dos desafios foi a definição dos parãmetros e diretrizes para
a qualificação do professor ~ o direito do estudante a uma
formação com qualidade.

Tecendo comentários acerca da base comum nacional,
na formação docente, foi sugerido que esta deve evitar se
pautar em um currículo.mínimo, esím como uma concePfão
básica de formação desse educador. É importante reafirmar
que o trabalho docente é a base da formação do profissional
da educação, que atua no ensino fundamental e médio. Nesse
sentido, a concepção da ANFOPE (1992,p. 14)é de que

i
[...] haverá unia única base comum nacional para todos
os cursos de formação dó educador. Esta base comum
será aplicada em cada instituição, de forma a respeitar
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as especificidades das várias instâncias formadoras.
(Escola Normal, Licenciatura em pedagogia, demais
Licencia turas específicas).

Diante dessa acepção, as' universidades organizaram
um processo de articulação, realizando fóruns nacionais e es-
taduais, objetivando estabelecer uma discussão em torno dos
aspectos que envolvem os cursos de formação de professores
e o sistema educacional brasileiro.

A LDB NQ9394/96, no artigo 62Q, menciona que a for-
mação de professores para lecionar na educação básica, '

[...] far-se-á em nível superior, em curso de licenciatura,
de graduação plena, em universidades e institutos supe-
riores de educação, admitida, como formação mínima
para 'o exercício do magistério na educação infantil e
nas quatro primeiras séries do ensino fundamental,
a oferecida em nível médio, na modalidade Normal.
(BRASIL, 1996).

Com a promulgação da LDB NQ9394/96, são tomadas
medidas destinadas a formação docente em âmbito federal,
estadual e municipal com o intuito de redirecionar o sistema
educacional no Brasil no tocantea formação inicial, continu-
ada e a capacitaçãodos profissionais de magistério. Podemos
observar estas modificações no que se refere à formação do-
cente em universidades e institutos superiores de educação,
mediante a expansão doquantitativo de IES públicas, e prin-
cipalmente privadas, partindo da instituição de critérios para
abertura e funcionamento de cursos, exigência na formação
dos professores Universitários em nível de pós-graduação,
priorizando os programas de mestrado e doutorado, bem
como consideramos a realização de exames para verificar a
qualidade e as fragilidades dos cursos superiores ofertados.

No inicio dos anos 2000 e com o intuito de buscar
melhorias educacionais, foram aprovadas as orientações para
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as Diretrizes Curriculares dos Cursos de Graduação (DCN),es-
pecificamente no ano de 2001, cuja finalidade foi transpor
lia excessiva rigidez que advém, em grande parte, da fixação
detalhada de mínimos curriculares? e resultam na progres-
siva diminuição da margem de liberdade que foi concedida
às instituições para organizarem suas atividades de ensino"
(CONSELHO NACIONALDE EDUCAÇÃO:-CNE, 2001, p.n. ;Nas
orientações das DCN foi destacado que é fundamental asse-
gurar a flexibilidade e a qualidade da formação oferecida laos
estudantes. As Diretrizes especificam que cada curso precisa
contemplar nos textos dos Projetos Pedagógicos (PP), o p~rfil
do formando/egresso/profissional, de acordo com o cursp, o
projeto pedagógico deverá orientar o currículo para um rer-
fil profissional desejado: Competência/habilidades/atitu(tes;

, I
Habilitações e ênfases; Conteúdos curriculares: Organização
do curso; Estágios e Atividades Complementares; acompa-
nhamento e Avaliação.

Nas DCN, localizamos indicações acerca do perfil 'dos
formandos, competências e habilidades a serem adquiridas
durante período de formação acadêmica, subdivididas em ge-
rais e especificas para as licenciaturas, a especificidade dos
conteúdos curriculares básicos e complementares, a orgkni-
zação dos cursos de graduação para a formação de bacha~éis
e licenciados, a estruturação dos cursos na organização dos
programas, disciplinas, áreas, .setores ou outras modalidades,
de acordo com seus objetivos específicos. Deveriam, porém
incluir no projeto pedagógico os critérios para o estabeleci-

3 A concepção de currículos mí~imos, à luz dos objetivos já elencados, implicava
elevado detalhamento de disciplinas e cargas horárias, a serem obrigatoriamente
cumpridas, sob pena de não ser reconhecido o curso, ou até não ser ele autoriza-
do a funcionar quando de sua proposição, ou quando avaliado pelas Comidsões
de Verificação, o que inibia as instituições de inovar projetos pedagógico;I, na
concepção dos cursos existentes, para atenderem às exigências de difer ntes
ordens. (Referencial para as Diretrizes Curriculares Nacionais - DCN dos C rsos
de Graduação - uI03I2003). ',,'
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mento das disciplinas obrigatórias e optativas, das atividades
acadêmicas do bacharelado e da licenciatura, bem como a sua
forma de organização:modtilar, por crédito ou seriado. Os cur-
sos de licenciaturas deveriam ser orientados pelas Diretrizes
para a Formação Inicial de Professores da Educação Básica em
cursos de nível superior. Outro aspecto ressaltado consistiu
no desenvolvimento dos estágios e atividades complementa-
res, assim como a conexão com a avaliação institucional.

As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação
de Professores da Educação Básica, em nível superior, curso
de licenciatura, de graduação plena foram instituídas pelo
CNE em 2001 com o parecer nº CNE/CP 009/2001. Para a pro-
dução do documento, a Comissão percorreu o seguinte cami-
nho: reuniu-se zi vezes entre os meses de agosto do ano de
2000 e maio de 2001, bem como participação de Encontros,
Seminários, Conferências destinadas a Formação de Profes-
sores. A Proposta de DCN para a Formação de Professores da
Educação Básica, em cursos de nível superior, foi submetido
à apreciação da comunidade educacional em cinco audiên-
cias públicas regionais, .uma reunião institucional, uma reu-
nião técnica e umaatidiência pública nacional e, por fim, a
apresentação do documento ao Conselho Pleno do Conse-
lho Nacional de Educação; última instância antes do enca-
minhamento para apreciação do Ministro da Educação em 8
de maio de 200L Outro fato relevante destacado pela comis-
são de relatoria do documento para a feitura foi a análise do
contexto educaci~nal brasileiro nas décadas de 1980 e 1990,

elementos que apresentaram a necessidade da formação do-
cente expressa em diretrizes.

Outro destaque em relação à elaboração das propostas
de diretrizes curricuÍares para a graduação, conduzido pela Se-
cretaria de Educação Superior, foi a direção da formação para
três categorias de carreiras: Bacharelado Acadêmico; Bachare-
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lado Profissionalizante e Licenciatura. 'Os Cursos de Licencia-
tura ganharam terminalidade e integralidade própria em rela-
ção ao Bacharelado, com projeto específico. Desta feita, exige
a definição de currículos próprios da Licenciatura deixando de
se confundir com o Bacharelado ou com a formação de profes-
sores que ficou caracterizada como modelo 1/3+1" instituído no
ano de 1939com a separação de disciplinas especificas e peda-
gógicas. A DCN descreveu os princípios orientadores para al-
terações da formação de professores a partir da concepção de
competência como nuclear na orientação do curso, indicando
a coerência entre a formação oferecida e a prática esperada do
licenciado contemplando a simetria invertida, aliando as con-
cepções de aprendizagem, de conteúdo e avaliação.

Na DCN destinada à formação de professores, a pes-
quisa foi evidenciada como elemento, essencial na fodna-
ção profissional do professor, assim como o descreveram: os
princípios norteadores para as modificações nos cursos de
formação do magistério, com' escopo que a formação deve
garantir os conhecimentos da escolaridade básica, bem corno

" I

o desenvolvimento das competências exigindo que a for-
mação contemple os diferentes âmbitos do conhecimento
profissional do professor. Informando. a relevância da s~le-
ção dos conteúdos nas áreas de ensino da educação básica,
precisando orientar-se e ir além daquilo que os professores
irão ensinar nas diferentes etapas da escolaridade, nas quais
os conteúdos a serem ensinados na educação básica devfm
ser tratados de modo articulado, com suas didáticas especí-
ficas. Tendo a avaliação como orientadora do trabalho dos
formadores, a autonomia dos futuros professores' em relação
ao seu processo de aprendizagem e a qualificação de profis-
sionais com condições de iniciar a carreira.

AsDiretrizes Curriculares Nacionais nº 2/2015são antece-
, ' ,

didas pelo Parecer CNE/CP nº9/2oOl Formação de Professores
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da Educação Básica; em nível superior, curso de licenciatura,
de graduação plena, que apresentou uma análise do contexto
educacional brasileiro. Evidenciando Os anos de 1980 e 1990,
principalmente da proposta de universalizar o acesso ao ensi-
no fundamental e expandír o ensino médio e a educação in-
fantil. Diante desse cenário, as DCN atentam para a melhoria
da qualificação profissional do docente e destacam a impor-
tância de políticas nesta área. Com a resolução proposta, se
estabelece que os cursos de licenciatura devem ter currículos
próprios e, por esse motivo, se extinguiria o modelo 3+1 (três
anos de bacharelado e um ano de formação pedagógica).

No dispositivo legal do CNE/CP nº 2/2015 a formação é
considerada um componente da 'preparação profissional e o
desafio a ser enfrentado é.o fato de, nos cursos de licenciatu-
ra, ser enfatizado o bacharelado, faltando a concepção de for-
mação para o magistério que evidenciem os aspectos didáti-
co-pedagógicos que embasaram o trabalho docente perpassar
todas as disciplinas que.constituem a matriz curricular. Esse
dado é urnadeficiência na estrutura curricular dos cursos e
precisa de modificação. Esse ·processo, no entanto, exige em-
bates nas dimensões políticas, institucionais e curriculares.
Por esse' motivo, o parecer destaca a relevância da função do
formador do professor, enfatizando o compromisso que deve
assumir ao formar futuros docentes.

Para exercer a docência faz-se necessário uma pluralidade
de conhecímenros que englobem desde os conceitos específi-
cos de cada área e envolvam as dimensões sociais dialogan-
do com as diferentes concepções de sujeito e de mundo. Nos
aportes e concepções fundamentais para a melhoria da forma-
ção inicial e continuada e suas dinâmicas formativas, a docên-
cia, de acordo comas indicações nas DCN é reconhecida,

como ação educativa e como processo pedagógico
intencional e metódico, envolvendo conhecimentos es-
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pecíficos, interdisciplinares e pedagógicos, conceitos,
princípios e objetivos dá formação que se desenvolvem
na construção e apropriação dos valores éticos, linguís-
ticos, estéticos e políticos do conhecimento inerentes
à sólida formação científica e cultural do ensinar/apren-
der, à socialização e construção de conhecimentos e sua
inovação, em diálogo constanteentre diferentes visões
de mundo. (BRASIL,CNE/CP nº 2/2015, p. 42).

Com o deslinde realizado nos documentos, acredita-
mos que o docente universitário nos cursos de Licenciatura
precisa atentar para as sugestões pautadas nas DCN e desen-
volver o trabalho formativo no auxílio do futuro professor
que atuará nos diferentes níveis e modalidades da educação
brasileira.

Outros documentos foram promulgados no ano de
2001 tendo por mote a duração e carga horária dos cursos de
Formação de Professores da Educação Básica, em nível supe-
rior, curso de licenciatura, de graduação plena e outro desfre-
veu as especificações destinadas os estágios curriculares, na
formação dos professores. f

Com mapeamento historiográfico referente aos cursos
de Licenciatura e a formação de professores no Brasil,len-
contramos um cenário educacional que revelou momeritos
com tentativas de inovações e desafios que ainda precisam

. . I
ser vencidos no que concerne a formacão docente. Evitando
que a formação dos referidos profissi~nais ocorra de mbdo
isolado, necessitando integrar-se aos aspectos sociais e ~du-

I

cacionais, nos quais as instituições formativas e os sujeitos
estão inseridos.

Os dados apresentados pelo INEP demonstram que es-
tão ocorrendo rnelhorias, mas lentamente e se considerarmos
os resultados de outros dados, concernentes a rendimentd de
aprendizagem, verificamos que as mudanças ocorridas ap~s a
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implantação da LDB 9394/96, ainda precisam ser ampliadas e
devidamente implantadas.
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.PARA ENTENDER A LDB

Rui Martinho Rodrigues
[oséCãndido Lustosa Biteticourt de Albuquerque

Introdução

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação completa vinte
anos. Trata-se de um diploma legal de largo alcance, incidindo
sobre um amplo leque de atividades ligadas ao mundo da edu-
cação. Mas oque será mesmo uma lei, no sentido usado quan-
do empregamos esté vocábulo aludindo à LDB? O que essa lei
representa, qual o seu significado? Todas as leis são compará-
veis? Corno podemos entendê-Ia em seus múltiplos sentidos?

A LDB é uma lei em sentido jurídico, distinto, portan-
to, do sígnífícado de lei usado nas ciências da natureza. E é
uma lei ordinária,.mas com uni alcance que a diferencia, des-
tinada que é a regulamentar todo um campo de atividades,
cumprindo comandos constitucionais, distribuindo compe-
tências entre os 'entes federativos; enumerando direitos e
deveres dos cidadãos e dos. agentes políticos, criando ou legi-
timando órgãos públicos e entidades privadas; encampando
valores em nome do Estado e da sociedade.

O significado das espécies normativas; a hierarquia en-
tre elas; a compreensão da regulamentação de uma norma
por outra; a distinção entre recepção e uma suposta regula-
mentação antecipada de um diploma legal, juntamente com
outros fatores coinpõem um conjunto mínimo de noções de
hermenêutica jurídica necessários ao entendimento da legis-
lação pertinente ao desafio da educação, posto pela própria
vida a todos nós ..

Além de ser uma lei em sentido jurídico, devendo ser
compreendida nesta perspectiva, a LDB também é uma ma-
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nifestação política e social, que expressa a dimensão histó-
rica do seu tempo e lugar, como todas as leis integrantes de
um ordenamento jurídico. Precisa, pois, ser compreendida
na perspectiva transdisciplinar. A interpretação da LDB deve
consultar, além dos ditames da herrnenêutíca jurídica, as de-
mais disciplinas humanísticas necessárias ao entendimento
de todas as dimensões aludidas.

Assim sendo, podemos começar pela hermenêutica
jurídica. O que seja uma lei, quando esta espécie normativa
deva ser qualificada conforme toda uma longa tipologia de
leis, distinguindo entre espécies de leis e tantos outros deta-
lhes que podem adqJirir importância, conforme a natureza
da análise pretendida; como solucionar aparentes antino-
mias do ordenamento jurídico, tudo isso deve ser considera-
do na primeira parte deste estudo.

Acrescente-se o que significa ser uma norma, a qual se
atribuiu o título de lei de "diretrizes e bases", que, neste caso,
é da educação. ... i

Outra parte das reflexões aqui reunidas têm como ob-
jeto a educação, considerando-a na perspectiva formal, 9ãO
formal e informal. O que a educação representa para o edu-
cando, para a formação do cidadão e pará a economia. c~n-
siderando que uma interpretação, do que quer que seja, se
avizinha de uma teoria sobre o significado daquilo que se in-
terpreta, considerando que interpretar é, portanto, teoriza], e
que quem teoriza nada mais faz do que estabelecer uma r~de
de relações entre conceitos ou significantes cujo significado
se busca encontrar, estudemos os conceitos associados na
formação na LDB para melhor entendê-Ia.

Evitemos, todavia, a modificação' do sentido das pala-
vras, para não incorrermos em hermetismos nem em paralo-
gismos ou sofismas, valemo-nos da semântica dos vocábulos

• I

nos limites da forma como está dicionarizada.
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Lei de Diretrizes e Bases da Educação

Entender a LDB começa pelo entendimento (l) do se-
jam as leis, (lI) suá legitimidade .política, que é o seu funda-
mento de validade do ponto de vista histórico e social.

o que é uma lei

Não se confunda lei em seJ?-tido jurídico com o signifi-
cado de que se reveste vocábulo citado nas ciências da natu-
reza. As ciências da natureza e a Filosofia assim consideram:

...
Lei, em um .sentido mais geral, é a expressão de uma
relação causal de caráter necessário [constante), que se
estabelece entre dois eventos ou fenômenos. As leis,
em seu .sentido mais. amplo, são relações necessárias,
derivadas da natureza das coisas; e, neste sentido,
todos os seres têm suas leis (colchetes deste estudo).
GAPIASSU; MARCONDES, 1996, p. 160).

A LDB não é uma lei em sentido científico ou filosó-
fico. Não expressa relações de causalidade. Não prediz rela-
çõesnecessárias. Não derivá da natureza mesma das coisas às
quais se refere. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação é uma
norma jurídica, assim entendida como a expressão de um de-
ver ser. Busquemos a compreensão desta espécie norrnativa,
considerando os seus múltiplos aspectos.

Lei - étímología incerta. A mais aceita faz derivar o
termo do sânscrito lagh, que originou o verbo grego
légein' e a conhecida expressão latina tex, sugerindo,
por outro lado, a ideia de estabelecer, tornar estável,
permanetue. Todavia, em Cícero (De iegibus, I, 6,19), lex
deriva do verbo legere ou deligere, eleger, porque a lei
indicaria o melhor caminho a ser trilhado pelo cidadão.
O próprio Cícero, contudo, insinua que lex poderia
derivar, também, de Iegere, ler (lex a legenda), pelo fato
de as leis serem escritas e dadas ao povo para leitura
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e conhecimento. Santo Isidoro adota essa etimologia,
contrapondo, assim, lei a costume, este uma lei não
escrita. Santo Agostinho fica com a primeira hipótese.
Outra etimologia bem aceita é a que faz lex derivar de
ligare (ligar, unir, obrigar), porque é próprio da lei unir
a vontade a uma diretriz, obrigando-a a tomar determi-
nada direção: dicitud enim lex a ligando, quia obligat ad
agendum. Santo Tomás de Aquino elege essa etimologia
(grifos do original); (SILVA,2001, p. 481).

Fica estabelecido que, inobstante divergências em tor-
no de firulas, leis jurídicas, além de se-diferenciarem das leis
no sentido científico, se distinguem das leis consuetudiná-
rias, dos costumes. São escritas e dadas ao povo, que deve se
unir em torno de suas diretrizes, da direção dada por elas.

A legitimidade política das leis

Acrescentando-se a legitimidade política dos dispositi-
vos jurídicos ao nosso estudo. Assim temos:

Alei, pois, é o preceito escrito, formulado solenemente
pela autoridade constituída, em função de um p]1 er,
que lhe é delegado pela soberania popular, que ela
reside a suprema força do Estado. E, neste sent do,
diz-se commune praeceptum ou norma geral obrig tó-
ria, instituída e imposta coercitivamente à obediência
geral. Corresponde a este sentido a perfeita definiFão
do insigne Clovis Beviláqua: "Aordem geral obrigató-
ria que, emanando de Uma autoridade competente
reconhecida, é imposta coativamente à obediênci~ de
todos" [...) para manter o equilíbrio entre as relações
do homem na sociedade, no tocante a seus direitós e
deveres (grifos do original. (sILVA,2001, p. 481).

Unir em uma direção. Acrescentemos que, pelo espíri-
to da lei, somam-se esforços em prol deum objetivo. A paz so-
cial, a segurança jurídica e o interesse público são objetivos

. . I
permanentes da lei, que devemhabitarno coração da LDI?
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Ainda conforme o autor citado, a lei é formada por
conceito, que é oseu espírito ou mens legis; e é, ainda, cons-
tituída pela forma (ou palavras) com que exprime os seus
conceitos, devendo ser breve e clara para ser compreendida
pelos não douras em seu sentido normativo, ou seja, em sua
materialidade. A.LDB não é breve. Nem sempre é clara. Até os
doutos têm dificuldade para entendê-Ia.

Emanada de autoridade competente, produzida em
conformidade corri o devido processo legislativo, a LDB é
uma norma jurídica legítima, o que vale dizer, do ponto de
vista de vista formal é um ato jurídico perfeito. A sua repre-
sentatividade social, todavia, tem sido discutida, por força
do desgaste do nosso Poder .Legislatívo e de entendimentos
divergentes de alguns dos seus aspectos materiais.

Chegamos .assim ao exame do que a Teoria Geral do
Direito chama de fontes materiais do direito.

Fontes materiais ou reais não são só fatores sociais, que
abrangem os históricos, os religiosos, os naturais (clima,
solo, natureza geográfica do território, constituição
anatômÚ::a e psicológica do homem), os demográficos,
os higiênicos, os econômicos e os morais (honestidade,
decoro, decência.fidelidade, respeito ao próximo), mas
também os valores de cada época (ordem, segurança,
paz social, justiça) dos quais fluem as normas jurídico-
-posítívas.São elementos que emergem da própria rea-
lidade social e dos valores que inspiram o ordenamento
jurídico, (DINIZ, 1995, p. 258).

O nosso Congresso. pode não ser muito representativo
do ponto de vista dos interesses comuns, mas é muito re-
presentativo do ponto de vista cultural, aspecto que inclui a
representatividade dos valores presentes ou ausentes na nos-
sa sociedade. Ressalte-se que, inobstante as imperfeições da
representação, do ponto de vista dos interesses comuns, que
acometem o Legíslativo brasileiro, não há outra instância
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mais representativa do que ele. Fosse fechado o Parlamento
e os seus críticos sentiriam dolorosamente a sua falta.

Aspectos materiais da Lei de Diretrizes e Bases da Educação

Estabelecida a legitimidade da LDB, examinemos a sua
forma e matéria. Trata-se de uma lei que pretende estabelecer
a organização da educação brasileira de modo a constituir um
sistema organicamente integrado e coerente. Leis com este
perfil, analogamente a que define a magistratura brasileira em
todos os seus aspectos, recebem O qualificativo de orgânicas.

Considerando a sua elaboração pelos órgãos da Fede-
ração, é também uma lei federal. O ordenamento jurídico
brasileiro enfrenta o desafio da complexidade dos sistemas
federativos, no que concerne à repartição de competências.
A Constituição Republicana de 5 de outubro de 1988 adotou
um sistema complexo, ao definir as competências dos diver-
sos entes federativos, procurando compatibilizar: (a) enu-
meração de competências (dada a União); (b) competência
residual (sobre o que não foi enumerado, dada aos estados
federados); (c) delegação. de competência; (d) formas con~tor-
rentes de competência (quando mais de um ente federa ivo
tem competência sobre o mesmo objeto) (SILVA,1999).C m-
petência concorrente não. significa invasão de competência,
como pode parecer. (SAVIANI,1998). I

A LDB reflete esta complexidade ao dispor sobre o que
compete a cada ente federativo no campo da educaçãof si-
tuação que confunde alguns analistas. Regulação de normas
por meio de outras normas éoutro aspecto que deve ser ana-
lisado, quando do estudo .da LIm. Uma norma de menor ~ie-
rarquia em face de outra, como é o caso de uma lei ordin~ria.. I
em relação à constituição; ou um decreto diante de uma lei,
admite a regulamentação daquela de maior hierarquia pela
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situada em posição inferior, Basta que se trate de explicitar
detalhes ou definir o alcance da norma mais elevada, não de-
finido nela mesma. O poder Executivo está autorizado, cons-
titucionalmente, 'a expedir decretos regulamentadores.

CF/88, art. '84: compete privativamente ao Presidente
da República: [...] inciso IV - sancionar, promulgar e
fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e re-
gulamentos para a sua fiel execução [das leis referidas];
[...] dispor, mediante decreto, sobre: a) organização e
funcionamento da' administração federal, quando não
implicar aumento de despesa nem criação ou extínção
de órgãos públicos. (BRASIL,2005, p. 62).

Não fere a legitimidade da LDB o fato de que ela re-
.' .

guiam ente dispositivos constitucionais. Normas de menor
hierarquia podem regulamentar diplomas legais que lhe
sejam superiores,.' conforme o dispositivo constitucional ci-
tado. Disposições de uma norma de menor hierarquia nem
sempre são revogadas por legislação superveniente, podendo
estabelecer disposições em harmonia com a norma surgida
posteriormente. Quando isso se dá em face da Constituição,
diz-se que a nova Carta Política recepcionou a lei mais antiga
do que ela.

A LDB se relaciona com algumas expressões da legisla-
ção anterior a ela de modo análogo à relação da Constituição
que recepciona normas infraconstitucicnais anteriores. Não
procede a crítica à legislação anterior à LDB como uma regu-
lamentação antecipada à lei Darcy Ribeiro. (SAVIANI,1998).
Regular antecipadamente seria legislar sobre o inexistente.
A legislação não regulamentou a lei que surgiu depois, mas a
matéria contida na norma superveniente. E a Lei nº 9394/96,
não contendo nenhuma antinomia com alguns dos disposi-
tivos a ela anteriores, com eles se harmoniza, assim como a
Constituição recepcionou numerosa legislação anterior a ela.
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A relação entre normas de .temporalidades distintas.
Uma norma mais nova revoga uma mais antiga, como as de
maior hierarquia revogam a de menor posição hierárquica.
Uma norma mais nova, ao regular uma matéria, não necessa-
riamente revoga a mais antiga, poderido, por exemplo, esta-
belecer novos parâmetros para aspectos especiais sem revo-
gar as disposições gerais da anterior (MACHADO,2004). A LDB
não revogou toda a legislação mais antiga.

A LDB dispõe sobre tudo que se relacione com edu-
cação. Mas nem sempre tem caráter imperativo. Alguns dos
seus conteúdos apenas dão às pessoascertas faculdades. Es-
tes conteúdos são classificadóscomo normas dispositivas.
Não há antinomia entre a LDB e legislação regulamentadora
imediatamente a ela anterior, quer sejam estas, leis ou de-
cretos. Estas normas, feitas a pequena distância temporal da
LDB, foram elaboradas quando o então projeto de que viria a
ser a Lei nº 9394/96 já estava delineado.

Como o nome sugere, a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação estabelece diretrizes para a educação formal no
Brasil. Vejam este aspecto material da lei em comento. Mas o
que são diretrizes? ° conteúdo semântico do vocábulo dire-
triz é assim dicionarizado: "Diretriz, s. f. 1 - linha básica que
determina o traçado de uma estrada. i - esboço, em linhas
gerais, de um plano, projeto etc; 3- figoNorma de procedi-
mento, conduta etc; diretiva" (HOUAISS,.2001,P.1050). Cabe a
observação: "lei sim, rígida não" (PEMO, 1997,p. 13). :

A LDB pode ser entendida, conforme o título sugere,
como se propondo, metaforicamente..a ser "uma linha bási-
ca que orienta a construção de uma estrada", no caso, o ~a-
minho a ser traçado para a educação brasileira. Um ent!n-
dimento mais aberto e mais direto pode ser: ela se colgca
como "um esboço, como as linhas gerais de um projeto" para
a educação brasileira. Assim, ficam reservados espaços pára
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outros entes federativos além da União; para outros diplo-
mas legais, além da LDB, destinados a demarcar detalhes do
plano nela esboçado.

Não admira que haja necessidade de regulamentação
e de outras normas que acrescentem novos traços ao esboço
do desenho, iniciado com alei orgânica da educação.

° conteúdo material da LDB busca definir o lugar da
União na organização da educação: o ensino fundamental;
o ensino médio; a educação tecnológica e a formação profis-
sional; o ensino religioso; o ensino superior; a educação de
jovens e adultos; :a educação especial; o Plano Nacional de
Educação; a educação indígena; a formação de professores e
a valorização do magistério; a educação a distância e tecno-
logias educacionais; o financiamento e a gestão da educação.

"" "

A LDB não apagou tudo para começar do zero, nem po-
deria fazê-lo. Pode-se, todavia, entender que ela deveria ter
definido mais. Pode-se, por outro lado, entender que ela de-
veria ter definido menos ou até que não deveria existir, dei-
xando livres os entes federativos para formular os seus pro-
jetos para a educação, fortalecendo os estados federados e os
municípios, segundo uma concepção federalista mais forte.
Não existindo um-projeto norteador poderia a educação ficar
entregue aos costumes, às práticas tradicionais (DEMO, 1997).
Fosse mais minuciosa "nos detalhes, regulamentando mais,
passaria ao largo das especificidades regionais e da opção
constitucional por um estado federativo.° artigo 15decreta:

os sistemas de ensino assegurarão às unidades escolares
públicas de educação básica, que os integram, progres-
sivos graus de autonomia pedagógica e administrativa
e de gestão financeira, observadas as normas gerais de
direito financeiro público (DEMO, 1997,p. 16).
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A preocupação com a autonomia dos entes federativos
e das instituições educativas foi relativamente contemplada.
A necessidade de atender as especificidades regionais e lo-
cais, adequando-se às especificidades e demandas dos corpos
docente e discente, bem como das comunidades em que as
escolas se inserem, inspiraram a autonomia decretada. A agi-
lidade administrativa é outro ponto associado à autonomia
proposta no artigo 15 da ~DB.

Pressões corporativistas também se insinuam nas do-
bras dos projetos autonomistas. A autonomia não deve ser tão
ampla que coloque o corporativismo acima das aspirações da
sociedade. Nem deve ser tão estreita que submeta a diversida-
de cultural, social e econômica do Brasil aos ditames de um
verdadeiro leito de Procusto. Mas qual será a medida certa? A
resposta só pode ser obtida por sucessivas tentativas, desde
que os erros de cada uma delas sejam corrigidos. Não existe
uma fórmula pronta. Não seriam "práticas ocas, de compro-
misso com a democracia, a solidariedade, o humanismo, que
acabam tendo apenas o efeito nulo de qualquer 'moralismo"
(DEMO, 1997,p. 20) que satisfariam as necessidades da educa-
ção brasileira.

A educação não formal e a informal deverão ser con-
sideradas, quando pensamos nas lacunas da LDB. Esta não
deveria regular tudo, salvo se adotarmos o ponto de vista se-
gundo o qual tudo deve ser regulado na sociedade, erradican-
do-se o espaço reservado à liberdade negocial; às questões de
consciência; à intimidade e à vida privada.

A educação

Cada momento histórico impõe suas marcas. A lei rtão
pode ser isenta em face das injunções do seu tempo (~TI-
NHO RODRIGUES, 2013). O passado também é irremovítel,

. I
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sendo ainda irrecuperável, já que não pode ser restabelecido.
O presente, sem embargo de impor suas marcas, é fugidio e
o futuro é incerto, conforme antiga parêmia. Rupturas totais
com o passado representam uma esperança enganosa. Con-
fiança nas formas que anunciam um futuro radiante são in-
gênuas. Conformismo com o presente fugidio é uma forma
de renúncia ao dever procurar soluções para as insatisfações.

A LDB, sendo do Parlamento, é expressão das composi-
ções que se fazem na pluralidade daquele Poder. É uma ten-
tativa de atender a preservação de resquícios do passado; de
fazer-se contemporâneo da modernidade quando o mundo
já se faz pós-moderno; e luta pela imposição de modelos de
um futuro concebido pelas cogitações de visionários. A lei
9394/96 não é nada disso. É uma composição heteróclita, pro-
duto de um legislativo fragmentado, sem uma maioria defini-
da em torno de algum projeto articulado para o Brasil.

Esta situação, sob diferentes aspectos, produz efeitos
positivos e negativos. A falta de um projeto articulado, ar-
riscamo-nos a dispersar nossas energias, a seguir trajetória
errática. Mas, por. outro lado, escapamos dos erros integrais,
da solidariedade no equívoco, da concentração das nossas
energias a serviço de quimeras; não esmagamos dissidentes.
Enfim, escapamos do centralisrno rígido.

Algumas conclusões

A LDB tem indiscutível legitimidade do ponto vista ju-
rídico. Nada obsta que ela se harmonize com normas regula-
doras anteriores à sua promulgação ou seja regulada por di-
plomas legais de hierarquia inferior a ela própria, conforme
disposição constitucional.

Trata-se de uma norma federal, mas não invade com-
petência dos estados federados e dos municípios, embora ex-
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presse muito da tradição brasileira do federalismo mitigado.
A repartição de competência entre osentes federativos, no or-
denamento jurídico brasileiro, é complexa. Adota uma repar-
tição de competências, segundo diversos diversos critérios,
do que são exemplos: (i) as competências enumeradas, que
são expressamente atribuídas; ao lado (ii) de competências
residuais, dadas aos estados federados por não terem sido ex-
plicitadas como prerrogativas de outros entes federativos; (iii)
competências concorrentes, quando diferentes entes federa-
tivos têm competência para legislar sobre a mesma matéria.

A LDB regulou matérias enumeradas como competên-
cia da União. Regulou também matéria de competência con-
correntes da União e de outros entes federativos.

Não exauriu as possibilidades de concessão de autono-
mia, seja aos entes federativos, seja aos serviços educacio-
nais. Podia ter feito mais neste campo.
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A LEI DE DIRETRIZES E BASES E OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO:
INFLUXOS A PARTIR DA INSERÇÃO DOS ORGANISMOS INTERNACIONAIS

NO BRASIL

Lourdes Rafaella Santos Florencio
Tereza Maria da Silva Ferreira
Francisca Karla Botão Aranha

Introdução

A década de 1990 foi marcada pela consolidação de
reformas, centrada na minimização do papel do Estado, no
que concerne as Políticas Públicas. Nessa seara, a formação
humana torna-se uma preocupação latente, haja vista o es-
tabelecimento de padrões novos, resultantes das aspirações
tecnológicas.

No campo da Educação, essas aspirações traduzem a
crise do modelo tavtotísta/jordista que, ao longo da segunda
década do século XX, são fragilizadas pela sua inoperância
junto às inovações do mundo do trabalho e pela fragilização
da política do Bem-Estar Social. ..

Desde o final dos anos 1970, com a crise do Estado de
Bem Estar Social', o neoliberalismo já vinha sendo pautado e
consolidou-se com a implantação de reformas do Estado em
vários países da Europa e do mundo: No Brasil, bem como em
outros países da América Latina, as políticas neoliberais estão
estreitamente ligadas à dívida externa (ANDERSON,1996).As
reformas do Estado brasileiro ganham um maior alinho ne-
oliberal a partir da década de 1990. Refletindo sobremaneira

10 Estado de Bem-Estar Social foi uma estratégia de realinhamento do sisçema
capitalista ao final da Segunda Guerra Mundial, marcado pelo desenvolvimento
dos processos de industrialização dos países mais desenvolvidos e a ampliação
de garantias sociais, especialmente no campo da Saúde e da Educação.
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no campo educacional, através da retificação das Políticas
Educacionais as orientações dos organismos internacionais
(EVANGELISTA,2013).

Ao analisara Política Educacional Brasileira, mesmo
que sucintamente, é preciso dissertar sobre elementos COllS-

titutivos para as ações do Estado, vista dessa forma como
um campo de disputa ausente de neutralidade e difusor de
práticas sociais. Examinar-o campo educacional na contem-
poraneidade demanda também uma apreensão sobre aspec-
tos políticos e econômicos, considerando-se as difusões do
Neoliberalismo e suas expressões de mundo globalizado que,
segundo Libâneo, Oliveira e Toschi (2012, p. 42) refletem, en-
tre outras coisas, nas "mudanças nos processos de produção
associadas a avanços científicos e tecnológícos, superiorida-
de do livre funcionamento do mercado na regulação da eco-
nomia e redução do papel do Estado".

Neste ensaio buscou-se fazer considerações sobre as re-
formas educacionais brasileiras desde a década de 1990 e, em
especial, sobre os reflexos das orientações dos Organismos In-
ternacionais na constituição da Lei de Diretrizes e Bases e por
sua vez, na formação e condição de trabalho dos professores.

A concepção dos organismos internacionais e sua atuação no
campo educacional.

É, após a Segunda Guerra Mundial, que o epicentro po-
lítico-econômico transfere-se da Inglaterra para os Estados
Unidos da América, o qual adota, freta a polarização entre
capitalismo e Socialismo, uma política desenvolvimentista
junto aos países, alimentada pela minimização das desigual-
dades sociais. COIU o objetivo de disseminar esse ideal é que
foram criados, segundo Roberto Leher (1998),o Banco Mun-
dial,o Fundo Monetário Internacional (FMI) e o Banco Inter-
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nacional para a Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD)em
1944. Inicialmente com o intuito de financiar a reconstrução
dos países após a Segunda Guerra, sendo mais tarde incorpo-
radas outras instituições que se apresentam como promoto-
ras de desenvolvimento socioeconômico,

A Organização das Nações Unidas para a Educação, a
Ciência e a Cultura (UNESCO), desde sua fundação em Paris
em 1946, apresenta interesse pelo campo educacional. A ab-
sorvência da UNESCO pelo Banco Mundial, ainda segundo
Leher (1998),deu-se em consequência da retirada de recurso
da Inglaterra e dos EUA, principais financiadores. Foi entre
os anos de 1968 e 1981,na gerência de Robert McNamara, que
o Banco Mundial congregou várias organizações internacio-
nais e definiu como linha de atuação a garantia dos serviços
básicos, como saúde e educação, por meio dos Estados Nacio-
nais (LEHER,1998).

Os países de Terceiro Mundo amargam na década de
1980, o endividamento ocasionado pela dívida externa, ce-
nário favorável para que o BM estabelecesse nas renegocia-
ções, cláusulas voltadas para as políticas públicas, entre elas
a Educação. Melo (2003) pondera que o modelo educacional
cultivado pelo projeto neoliberal para os países de terceiro
mundo está assentado na integração, assim como pela impo-
sição para novos empréstimos, porém,sua implementação se
concretiza de forma excludente, como afirma a autora:

[...] em muitos casos (a integração) provoca o desmonte
dos sistemas educatívos públicos já existentes; estimula
a privatização competitiva em diversos níveis; restrin-
ge e seccíona os vários níveis de ensino, bem como o
acesso a conhecimento, à criação e produção científica
e tecnológica e à formação profissional, impedindo
que a educação seja realizada para todos, em todos
os níveis, se tornando uma educação cada vez mais
seletiva. (MELO,p. 119).
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No caso do' Brasil; essas reformas se deram de forma
mais concentrada. a partir da década de 1990, configurando-
-se, assim, a minimização do papel do Estado quanto às po-
líticas publicas. Sobre a educação, as políticas educacionais
são criadas em estreita relação com as analises e relatórios
fomentados pelos organismos internacionais. Dentre os do-
cumentos, destaca-se o relatório da Conferência de Iomtien
na Tailândia, em 1990, que teve como resolução a Declaração
Mundial sobre Educação para Todos, realizada conjuntamen-
te pelo Banco Mundial, PNUD, UNICEF e UNESCO.

Este evento foi o marco a partir do qual nove países
com maior taxa de analfabetismo do mundo (Bangla-
desh, 'Brasil,' China, 'Egito, índia, Indonésia, México,
Nigéria e Paquistão) conhecidos como "E 9", foram
levados a desencadear ações para a consolidação dos
princípios acordados na Declaração de [orntien. Seus
governos comprometeram-se a impulsionar políticas
educativas para a "Educação para todos" (education for
All,EFA), coordenado' pela UNESCO que, ao longo da
década de 1990, realizou reuniões regionais e globais
de natureza avaliativa. (SHIROMA, EVANGELISTAe
MORAES,2003, p. 57).

São váriosos estudiosos que identificam a Conferên-
cia de [orntien como marco das reformas neoliberais nos paí-
ses da América Latina e do Caribe pautadas na minimização
das desigualdades que encontram na educação elementar
seu reduto, "apegaram-se-mais a tradição da conservação e da
melhoria que o desafio de reestruturar e transformar." (TOR-
RES, 2001).

Dentre as táticas propostas na Conferência se podem
destacar a preocupação em garantir as condições básicas
para inclusão de todos (mulheres, adultos e deficientes) nos
processos de aprendizagem, tendo como meta a erradicação
do analfabetismo. Para isso, o referido documento salienta

A LEI DE DIRETRIZES E BASES E OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO: ~
INFLUXOS A PARTIR DA INSERÇÃO DOS ORGANISMOS INTERNACIONAIS NO BRASIL -=:::, 443



a necessidade de se construir as condições necessárias para
o aprendizado, destacando inclusive a importância da nutri-
ção, além é claro, da melhoriano atendimento escolar.

A partir da Conferência de Iomtíen, são múltiplos os do-
cumentos que serão publicados à guiza de orientação para o
campo educacional. Apontamentos que versam sobre vários
setores da Educação. Pode-se dizer que as diretrizes dos orga-
nismos internacionais

[...] reflete-se uma agenda educacional que privilegia, se
não impõe de modo direto, certas políticas de avalia-
ção, financiamento, padrões.formação de professores,
currículo, instrução e testes. (BURBULES e TORRES,
2004, p. 19).

Se voltando ao campo nacional, é no governo de Fer-
nando Henrique Cardoso (1995-2002) que se tem inicio as re-
formas educacionais, com a aprovação da Emenda Constitu-
cional nº 14,de 12de setembro de 1996 que, na analise de Braz
(2008, p. 70), o financiamento educacional foi completamen-
te reorganizado centrando

[...] recursos na universalização do Ensino Fundamen-
tal. Modificou os artigos 34; 208, 211 e 212 e deu nova
redação ao art. 60 das Disposições Transitórias da
Constituição Federal de 1988,priorizando recursos para
o Ensino Fundamental

A Lei de Diretrizes e Bases e a formação de professores

ALDBnº 9.394196,à revelia das anteriores, teve uma maior
participação popular quando a construção de uma proposta,
possibilitadas a partir da criação do Fórum Nacional em Defesa
da Escola. A proposição que emergiu desse espaço foi apresen-
tada como projeto de lei, através do deputado Octávio Elysio, a
câmera dos deputados, antecipando-se ao poder Executivo.
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É apenas em' dezembro do ano de 1996, após vários
debates e também, ínvoluções, que foi aprovada no Senado
a atual Lei de Diretrizes e Bases. A constituição da referida
lei é mercada por avanços e.retrocessos, uma substitutiva da
proposta inicial redigida pelo então senador, Darcy Ribeiro.

Embora a.LDB tenha acolhido os influxos neolíberais,
algumas reivindicações dos movimentos engajados com a
construção de uma educação pública e de qualidade, podem
ser visualizadas. A saber: um entendimento amplo sobre a
concepção de edticação;aamarração da finalidade da educa-
ção ao exercício de cidadania; a garantia de todos à educação
e o dever do Estado quanto a sua garantia; a gratuidade do
ensino público; a descentralização e articulação, entre União,
Estados, Distrito Federal e Municípios, quanto a sua geren-
cia, entre outras ..

Dias depois foi instituído ainda o Fundo de Manuten-
.ção e DesenvC{lvimento do Ensino Fundamental e Valoriza-
ção do Magistério (FUNDEF) pela Lei nº 9424/96

Foram inúmeras as alterações na educação brasileira
após a promulgação da LDB nº 9394/96 desde a Educação In-
fantil até o Ensino Superior, neste último, destaca-se a for-
mação de professores, a qual será abordada mais à frente. Na
Lei de Diretrizes e Bases, o sistema educacional é dividida
em Educação Básica e Superior. A educação básica é compos-
ta pela Educação. Infantil, Fundamental, as quais passam a
ser responsabilidade dos municípios e o Ensino Médio sobre
responsabilidade dos Estados e Distrito Federal. Ainda assim,
o mesmo documento incumbe aos Estados o compartilha-
mento com os municípios da responsabilidade pelo Ensino
Fundamental.

Como se pode observar, a influência dos organismos
internacionais torna-se nítida a partir da criação do FUNDEF.
Esse fundo contábil distinguíu o financiamento do Ensino
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Fundamental, nível prioritário do governo FHC, para Saviani
(2008) a Lei nº 9424/96 poderia ser caracterizada como uma
legislação complementar à LDB/96.

A Constituição Federal de 1988, em artigo próprio, já
t .

dispunha que a "União, os estados, o Distrito Federal e os
municípios organizarão em regime de colaboração seus sis-
temas de ensino". A Emenda Constitucional nº 14/96 define
que União exercerá

[...] função redistributiva e supletiva, de forma a garantir
equalização de oportunidades educacionais e padrão
mínimo de qualidade do ensino mediante assistência
técnica e financeira aos estados,

ou seja, a União garantiria o mínimo necessário para atenu-
ar a disparidade nos recursos entre Estados e Municípios.
Como previsto na CF/88, Estados, Distrito Federal e muni-
cípios devem destinar 25% de suas arrecadações para a Edu-
cação. Quando a distribuição, esta é feita a partir do valor
por aluno e a União teria a função apenas complementar o
valor, caso o obtido fosse inferior ao. mínimo estabelecido.
Realce que, ainda segundo a lei do FUNDEF, 60% do valor
obtido estavam reservados para pagamento dos professores
em exercício no ensino fundamental

A partir das mudanças na legislação educacional a par-
tir da Emenda Constitucional nº14, de 12de setembro de 1996,
a LDB nº 9394/96, de 20 de dezembro de 1996 e a lei nº 9424,
de 24 de dezembro de 1996, são várias as alterações ocorridas
no campo educacional, a saber: a descentralização da gestão
e gerência dos recursos financeiros; mudanças curriculares
com a publicação dos Parâmetros Curriculares Nacionais '7"

PCN's; o fortalecimento do sistema de avaliação de desempe-
nho dos alunos atravê1sdo Sistema de Avaliação da Educação
Básica - SAEB,além da criação de muitos outros que emer-
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gem com o objetivo de avaliar alunos de todos os níveis de
ensino; além da preocupação com a formação docente que,
na LDB nQ 9394/96) é utilizada a expressão "formação de pro-
fissionais da Educação":

Ao analisar o Ensino Fundamental, Aguiar (2002, p. 74)
sintetiza as inúmeras medidas tomadas ainda no governo de
Fernando Henrique Cardoso, pondera que:

Acriação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento
do Ensino Fundamental e de Valorização do Magisté-
rio (FUNDEF), com a Emenda Constitucional nº 14; a
fixação dos parâmetros curriculares nacionais para a
educação fundamental, infantil e indígena, referência
para professores e para a seleção de livros didáticos;
a avaliação prévia da qualidade do livro didático a ser
adquirido e a ampliação de quatro para oito séries do
ensino fundamental; a criação de um canal exclusivo
via satélite para capacita~ão e apoio ao trabalho de
professores e o envio de Kit tecnológico a 50 mil esco-
Ias (TV Escola); envio de recurso federal diretamente
às escolas por meio de 'associações de pais e mestres,
que administram o dinheiro (Programa Dinheiro Direto
na Escola); implantação do Programa de Aceleração de
Aprendizagem para alunos com alta defasagem idade-
-série, atingindo, em 1998, 1.200 mil alunos; desenvolvi-
mento de um programa de informatização das escolas,
com envio de 30 mil computadores e treinamento de
8 mil professores-multíplicadores: municipalização da
merenda escolar, com envio de recursos diretamente
para mais de 4.500 municípios.

Como já constatado por autores como Cury (1996),
Frigotto (2013), Freitas (2011, 2013), entre outros, as políticas
educacionais brasileiras implementadas pelo governo FHC
seguem fidedigna orientação dos organismos internacionais
para a educação. Essas' medidas assinalaram a formação do-
cente brasileira, especialmente ao longo dos oito anos do
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governo Lula, associadas a influência da Organização para a
Cooperação e Desenvolvimento Econômico - OCDE.

É sob o governo de Luis lnácio Lula da Silva (2003-

2010), que a formação de professores passa a ser centro de
pauta nas políticas educacionais; Antes de pontuá-Ias, é im-
portante que se faça rápidas considerações sobre três planos
desenvolvidos no programade educação, a saber: Plano de
Desenvolvimento da Educação « PDE; Plano de Metas Todos
pela Educação e Plano de Ações Articuladas - PAR.

O Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE, di-
vulgado em abril de 2007" reunia vários programas em prol
da melhoria da qualidade do ensino brasileiro em regime de
colaboração com os municípios, a partir de quatro eixos de
atuação: Educação Básica; Alfabetização e Educação Continu-
ada; Ensino Profissional e Tecnológico e Ensino Superior.

O PDE deve ser visto em sintonia com a FUNDESCOLA,
esta, por sua vez, ao Banco Mundial. Saviani (2007) analisa as
configurações do PDE apresentando as' bases de sustentação
do mesmo, trazendo uma importante reflexão sobre o contex-
to histórico em quem o Plano fora lançado. Segundo o autor:

No contexto indicado, o PDE assume plenamente, in-
clusive na denominação, a agenda do "Compromisso
Todos pela Educação", movimento lançado em 6 de
setembro de 2006 no Museu do Ipiranga, em São Paulo.
Apresentando-se como uma iniciativa da sociedade civil
e conclamando a participação de todos os setores so-
ciais, esse movimento se constituiu, de fato, como um
aglomerado de grupos empresariais com representantes
e patrocínio de entidades como o Grupo Pão de Açúcar,
Fundação Itaú-Social, Fundação Bradesco, Instituto
Gerdau, Grupo Gerdau, Fundação Roberto Marinho,
Fundação Educarül'aschoal, Instituto Itaú Cultural,
Faça Parte-Instituto Brasil Voluntário, Instituto Ayrton
Senna, Cia. Suzano, Banco ABN-Real,Banco Santander,
Instituto Ethos, entre outros. (2007, p. 1243).
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o movimento Todos pela Educação, criado em 2006,

tem como principal bandeira a garantia da qualidade da Edu-
cação Básica nacional. Ganha ênfase as instituições financia-
dora do movinientomarcada pela ingerência da iniciativa
privada. O governo assinala seu compromisso com este mo-
vimento ao incorporar suas propostas, lançadas no Plano de
Metas Compromisso Todos pela Educação, executadas atra-
vés do PDE.

Articulado ao PDE, encontra-se o índice de Desenvol-
vimento da Educação Básica - IDEB. Também lançado em
2007, o IDEB configura o modelo avaliativo da educação bra-
sileira, tem o intuito de medi! o desempenho através de exa-
mes uniformes e de indicadores de fluxo. Ordenado pelo Ins-
tituto Nacional de Estudo e Pesquisas Educacionais - INEP,
a qualidade da educação básica é medida através da Prova
Brasil e do Sistema de Avaliação da Educação Básica - SAEB.
As metas a serem alcança das, numa escala de O a 10, foram ba-
seadas no índice educacional internacional através do PISN
OCDE. É nesse sentido que 6 IDEB torna-se imperativo para
o desenvolvimento do PDE, haja vista a possibilidade de mo-
nitoramento da execução do plano.

Para garantir que o PDE e Plano de Metas Compromisso
Todos pela Educação. alcançassem todas as unidades educacio-
nais, tendo em vista o regime de colaboração, é criado o Pla-
no de Ações Articuladas - PAR,como o conjunto de ações que
disponibiliza apoio técnico ou financeiro a fim de garantir o
cumprimento das metas. Para Oliveira, foi através do PARque

[000] o governo federal buscou, por meio do Ministério
da Educação, a adesão dos municípios a uma política
orientada pela elevação dos índices de desempenho
dos alunos da. educação básica no Brasil (2011,po328)o

Nas orientações voltadas para os comitês locais o Pla-
no de Ação Articulada é definida como:
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[...) uma estratégia de planejamento da política educa-
cional do município, fundamentada no diagnóstico da
educação municipale com foco no alcance das metas e
diretrizes do Compromisso Todos pela Educação. Com
o PAR,os Municípios definem as necessidades e prio-
ridades da sua rede e passa a receber do Ministério da
Educação, por meio do regime de colaboração, o apoio
mediante ações de assistência técnica e financeira.
(BRASIL,2010, p. 8).

Pode-se dizer que, em certa medida, as ações do gover-
no Lula não se deslocam das já estabelecidas pelo governo de
FHC, o Plano de Desenvolvimento da Educação, o Plano de
Metas Compromisso Todqs pela Educação e o Plano de Ações
Articuladas, reverberam as orientações dos Organismos Inter-
nacionais, embora o governo do Partido dos, Trabalhadores
tenha como sustentáculo discursos de igualdade social.

Um dos campos ação indicado pelos três planos é a ne-
cessidade de adequada formação docente, em conformidade
com a LDB nº 9394/96 a qual define a

formação de docentes para atuar na educação básica
far-se-á em nível superior, em curso de licenciatura, de
graduação plena, em universidades e institutos supe-
riores de educação (BRASIL,2015).

Antes de pormenorizar as políticas de Formação de
professores, vejamos as orientações identificadas nos relató-
rios da OCDC.

A gerencia da Organização para Cooperação e Desenvolvimento
Econômico (OCDC) sobre o campo da formação docente

A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento
Econômico - OCDC foi fundada em 1960, é um órgão interna-
cional que se propõe a promover o fomento de políticas pú-
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blicas. Na sua composição conta com 34 países, o Brasil não é
membro mais mantém relação assim com mais de 70 países.

A análise em especial das investidas da OCDE no que
concernem as políticas de formação de professores dar-se pelo
desenvolvimento do exame internacional de desempenho es-
colar através do Programa Internacíonal para o Acompanha-
mento das Aquisições dos Alunos - PISA,que se realiza a cada
três anos, avaliando as áreas de matemática, leitura e ciência,
construindo, assim, um ranque 'entre os países participantes.
Frente aos resultados das avaliações, a mesma entidade se pro-
põe a analisar e fazer proposições aos países com índices inde-
sejados, as quais, via de regra, enfatizam a formação docente
como elemento essencial para o bom desempenho discente.

O Programa Internacional sobre Ensino e Aprendiza-
gem - TALIS, também desenvolvido pela OCDE, tem como
principal objetivo, acompanhar a formação e condições de
trabalho dos professores. O Brasil participou pela primeira
vez deste programa em 2007.

A OCDE tem como prioridade a formação, qualificação
e empregabilidade. Nessa perspectiva, o professor é desafia-
do a desenvolver práticas educativas alocadas nas atuais de-
mandas do mundo globalizado, apregoando a expectativa de
"novas" Escolas e "novos" professores, discurso esse transcor-
rido pela eficácia. Em concordância com Maués (2009, P.479),
pode-se dizer que:

[...] as políticas educacionais incidiram fortemente so-
bre o docente, enquanto protagonista privilegiado do
processo educacional. A preocupação com a formação
desse 'profissional passou a ser constante nas agendas
dos diferentes países e nas reformas empreendidas,
enquanto maneira de operacionalizar os objetivos pre-
tendidos em relação ao novo papel esperado da escola
que passou a seguir novas regulações estabelecidas pelo
processo de mundialização.
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Em consequência dessas políticas, pode-se perceber a
circulação de pensamentos, desejos e investidas para a cons-
trução do professor enquanto figura eminentemente profis-
sional. Dessa demanda, surgem duas situações, que em muito
se contradizem, a primeira diz respeito ao abissal aumento
de curso de licenciatura em nível superior e, consequente-
mente, o aumento de professores em formação. O segundo
refere-se ao aligeiramento dessas formações que, muitas ve-
zes resumem-se apenas a aulas e distanciam-se da oportuni-
dade de vivenciar outros círculos do ensino superior, a exem-
plo, o espaçamento da Pesquisa e Extensão.

Em 1996, o OCDE divulga um relatório intitulado "Pro-
fessores são importantes - Atraindo, desenvolvendo e retendo
professores eficazes". Ao abordar sobre a necessidade de formar
um maior contingente de profissionais, haja vista a crescente
demanda e circulação de sujeitos, o documento ajuíza que:

[...] os papéis dos professores estão mudando, e esses
profissionais precisam de novas habilidades para
atender às necessidades de populações de estudantes
mais diversificadas e para trabalhar de maneira eficaz
com novos tipos de equipes nas escolas e em outras
organizações (OCDE, 2006, p. 3).

Essas variações quanto ao perfil profissional dos educa-
dores também são sinalizadas quando versam sobre o desafio
de construir novas culturas escolares, identifica das a partir
dos desempenhos avaliativos já mencionados. Nessas condi-
ções, a própria OCDE se propõe a auxiliar na formação des-
sas novas práticas, em que o supracitado documento tem por
objetivo "Sintetizar pesquisas sobre as questões de políticas
relacionadas a atrair, recrutar, reter e desenvolver professores
eficazes; Identificar iniciativas e práticas políticas inovadoras
e bem-sucedidas; [...] Identificar opções a serem consideradas
pelos formuladores de políticas" (2006,p; 235).
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É com base nessesindicativos, particularmente com
anseio de formar professores eficazes que as políticas de
formação docente seriam construídas no Brasil, abalizadas
pelo indicativo de que o momento de formação profissional
é uma "l...] "oportunidade única para moldar a força de traba-
lho docente e beneficiar-se das mudanças substanciais que
ocorrerão" (OCDE, 2006, p.8)..

As iniciativas quanto à formação docente no Brasil,
embora de forma bastante tímida, já vinham sendo ressalta-
das desde a promulgação da LDB nº 9394/96, mas é no gover-
no Lula que se vivenciou seu apogeu. Como aponta Aguiar
(2010), esse governo buscou concretizar as metas propostas
pelo Plano Nacional de Educação (2001-2010) onde se conta-
biliza a criação de Universidades Federais e a ampliação dos
Institutos Federais de Ensino Superior - IFES, em um proces-
so de interiorização do ensino superior, com destaque para
a região Norte e Nordeste do país. Sem esquecer-se do já ex-
planado Plano de Desenvolvimento Educacional que teve o
papel de "l...] estabelecer conexões entre a educação básica e
a educação superior, ao assumir que o Estado tem compro-
misso com o processo educacional." (2010, p. 723).

O PDE cooperou para edificação de ações como a Pró-do-
cência; a ressignificação da CAPES·;a construção e fortalecimen-
to da Universidade Aberta do Brasil - UABe a oferta de cursos
de licenciatura na modalidade a distância; Plano Nacional de
Formação de Professores da Educação Básica - PARFORe o Pro-
grama Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência - PIEID.

A política educacional do governo de Dilma Rousseff
(desde 2011)vem dando continuidade ao projeto desenvolvi-
do pelo Governo Lula, ambos do Partido dos Trabalhadores.
Em 2012, o MEC passou por uma reestruturação em que a for-
mação docente passou a ser de responsabilidade dos Órgãos
em uma coordenação geral, como era feito anteriormente.
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Considerações finais

Como se pode perceber neste ensaio, a educação é pau-
ta na agenda dos Organismo Internacionais, com propostas
planejadas e diluídas nas plataformas de governos de países
centrais, mas também de países periféricos, como é o caso do '
Brasil. Essa proeminência pode ser associada a necessidade
de construção de bases intelectuais e mão de obra qualifi-
cada, contenda a ser alcança da para à desenvolvimento do
Neoliberalismo nos paradigmas da globalização.

Nos documentos analisados, observa-se a preocupação
em criar novas definições para a Escola dos países de terceiro
mundo, com propostas que vão desde os conteúdos a ser en-
sinados até o modelo de formação dos seus professores, mar-
cados pela construção de complexos sistemas de avaliação e
o ranqueamento dos seus resultados.

É nessas circunstâncias que a formação de professores
torna-se assunto central nas orientações dos Organismos In-
ternacionais, sobretudo da OCDE. Nesse estudo, pode-se fa-
zer uma aproximação entre as diretrizes para formação de
professores da supracitada entidade e as ações governamen-
tais brasileiras, especialmente na gestão de Luís Inácio Lula
da Silva.

Está em curso, no Brasil, uma delicada crise econômica
e política, inclusive com tramitação deímpeachment da atual
presidente. A educação já sente seus reflexos com o prenúncio
de corte de verbas e suspensão de programas como o PIEID,
a não abertura de novos concursos para docentes, bem como
de novos cursos de licenciaturas, 6 que se faz refletir sobre as
limitações e prioridade do Neoliberalisrno quanto ao campo
educacional.
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11. Avaliação: Fiat Lux em Educação. Wagner Bandeira Andriola e Brendan Coleman
Mc Donald (Orgs.). 2003. 212p. ISBN: 85-7282-136-8.

12. Biografias, instituições, ideias, experiências e políticas educacionais.
Maria Juraci Maia Cavalcante e José Arimatea Barros Bezerra (Orgs.). 2003. 467P.
ISBN: 85-7282-137-6. .

13. Movimentos sociais, educação popular e escola: a favor da diversidade.
Kelma Socorro Lopes de Matos (Org.). 2003. 312p. ISBN: 85-7282-138-4.

14. Trabalho, sociabilidade e educação: uma crítica à ordem do capital. Ana
Maria Dorta de Menezes e Fábio Fonseca Figueiredo (Orgs.), 2003. 396p. ISBN:
85-7282-139-2. .

15. Mundo do trabalho: debates contemporâneos. EnéasArrais Neto, Elenice Gomes
de Oliveira eJosé Gerardo Vasconcelos (Orgs.). 2004. 154p. ISBN: 85-7282-142-2.

16. Formação humana: liberdade e historicidade. Ercília Maria Braga de Oliuda
(Org.). 2004. 250P. ISBN: 85-7282-143-0.

17. Diversidade cultural e desigualdade: dinâmicas identitárias em jogo. Maria
de Fátima Vasconcelos e Rosa Barros Ribeiro (Orgs.). 2004. 324p. ISBN: 85-7282-
144~9. .

18. Corporeidade: ensaios que envolvem o corpo. Antonio Germauo Magalhães
Junior e José Gerardo Vasconcelos (Orgs.). 2004. 114p. ISBN:85-7282-146-5.

19. Linguagem e educação da criança. Silvia Helena Vieira Cruz e Mônica Petra-
landa Holanda (Orgs.). 2004. 369p. ISflN:85-7282-149-X.

20. Educação ambiental em tempos de semear. Kelma Socorro Lopes de Matos
e José Levi Furtado Sampaio (Orgs.), 2004. 203p. ISBN: 85-7282-150-3.

21. Saberes populares e práticas educativas. José Arimatea Barros Bezerra,
Catarina Farias de Oliveira e Rosa Maria Barros Ribeiro (Orgs.). 2004. 186p. ISBN:
85-7282-162-7.
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22. Culturas, currículos e identidades. Luiz Botelho de Albuquerque (Org.). 231p.

ISBN: 85-7282-165-1. ,
23. Polifonias: vozes, olhares e registros na filosofia da educação. José Gerardo

Vasconcelos, Andréa Pinheiro e Érica Atem (Orgs.) 274p. ISBN: 857282166-X.
24. Coisas de cidade. José Gerardo Vasconcelos e Shara Jane Holanda Costa Adad.

ISBN: 85-7282-172-4.
25. O caminho se faz ao caminhar. Maria Nobre Dainasceno e Celecina de Maria

Vera Sales (Orgs.). 2005. 230P. ISBN: 85-7282-179-1.
26. Artesania do saber: tecendo os fios da educação popular. Maria Nobre Damasceno

(Org.). 2005. 169p. ISBN: 85-7282-181-3.
27. História da educação: instituições, protagonistas e práticas. MariaJuraci Maia

Cavalcante e José Arimatea Barros Bezerra. (Orgs.). 458p. ISBN: 85-7282-182-1.
28. Linguagens, literatura e escola. Sylvie Delacours-Lins e Sílvia Helena Vieira

Cruz (Orgs.). 2005. 221p. ISBN: 85-7282-184-8.
29. Formação humana e dialogicidade em Paulo Freire. Maria Ercília Braga

de Olinda e João Batista de A. Figueiredo (Orgs:). 2006. ISBN: 8517282-186-4.
30. Currículos contemporâneos: formação, diversidade e identidades em transição.

Luiz Botelho Albuquerque (Org.). 2006. ISBN: 85~7282-188-0.
31. Cultura de paz, educação ambiental e movimentos sociais. Kelma Socorro

Lopes de Matos (Org.). 2006. ISBN: 85-7282-189-9.
32. Movimentos sociais, educação popular 'e escola: a favor da diversidade

lI. Sylvio de Sousa Gadelha e. Sônia Pereira Barreto (Orgs.). 2006. 172P. ISBN:
85-7282-192-9. '

33. Entretantos: diversidade na pesquisa educacional. José Gerardo Vasconcelos,
Emanoel Luís Roque Soares e Isabel Magda Said Pierre Carneiro (Orgs.). ISBN:
85-7282-194-5.

34. Juventudes, cultura de paz e violências na escola. Maria do Carmo Alves do
Bomfim e Kelma Socorro Lopes de Matos (Orgs.). 2006. 276p. ISBN: 85-7282-204-6.

35. Diversidade sexual: perspectivas educacionais. Luís Palhano Loiola.uSgp. ISBN:
85-7282-214-3·

36. Estágio nos cursos tecnológicos: conhecendo a profissão e o profissional.
Gregório Maranguape da Cunha, Patricia Helena Carvalho Holanda, Cristiano Lins
de Vasconcelos (Orgs.). 93p. ISBN: 85-7282-215-1.

37. Jovens e crianças: outras imagens. Kelma Socorro Lopes de Matos, SharaJane Ho-
landa Costa Adad e Maria Dalva Macedo Ferreira (Orgs.). 221p. ISBN: 85-7282-219-4.

38. História da educação no Nordeste brasileiro. José Gerardo Vasconcelos e
Jorge Carvalho do Nascimento (Orgs.). 2006. 193P. ISBN: 85-7282-220-8.

39. Pensando com arte. José Gerardo Vasconcelos e José A1bio Moreira de Sales
(Orgs.). 2006. 212p. ISBN: 85-7282-221-6.

40. Educação, política e modernidade. José Gerardo Vasconcelos e Antouio
Paulino de Sousa (Orgs.). 2006: 209P. ISBN: 978-85-7282-231-2.

41. Interfaces metodológicas na história da educação. José Gerardo Vasconce-
los, Raimundo Elmo de Paula Vasconcelos Júnior, Zuleide Fernandes de Queiroz e
José Edvar Costa de Araújo (Orgs.). 2007. 286p. ISBN: 978-85-7282-232-9.

42. Práticas e aprendizagens docentes. Ercília Maria Braga de Olinda e Dorgival
Gonçalves Fernandes (Orgs.). 2007. 196p. ISBN 978.85-7282.246-6.

43. Educação ambiental dialógica: as contribuições de Paulo Freire e as repre-
sentações sociais da água em cultura sertaneja nordestina. João B. A. Figueiredo.
2007. 385P. ISBN: 978-85-7282-245-9.

44. Espaço urbano e afrodescendência: estudos da espacialidade negra urbana
para o debate das políticas públicas. Henrique Cunha J únior e Maria Estela Rocha
Ramos (Orgs.). 2007. 209. ISBN: 978-85-7282-259~6.



45. Outras histórias do Piàuí. Roberto Keunedy Gomes Franco e José Gerardo
Vasconcelos. 2007. 197p. ISBN: 978-85-7282-263-3.

46. Estágio supervisionado: qnestões da prática profissional. Gregório Maranguape
da Cunha, Patrícia Helena Carvalho Holanda e Cristiano Lins de Vasconcelos (Orgs.).
2007. 163p. ISBN: 978"85-7282-265-7 ..

47. Alienação, trabalho e emancipação humana em Marx. Jorge Luís de Oli-
veira. 2007. 291P. ISBN: 978"85-7282-264-0.

48. Modo de brincar, lembrar e dizer: discursividade e subjetivação, Maria de
Fátima Vasconcelos da Costa, Veriana de Fátima Rodrigues Colaço e Nelson Barros
da Costa (Orgs.). 2007. 347p. ISBN: 978.85-7482-267-l.

49. De novo ensino médio aos problemas de sempre: entre marasmos, apro-
priações e resistências escolares. Jean Mac Cole Tavares Santos. 2007. 270P. ISBN:
978.85-7282-278-7. .

50. Nietzscheanismos. José Gerardo Vasconcelos, Cellina Muniz e Roberto Kennedy
Gomes Franco (Orgs.), 2008. 150P. ISBN: 978.85-7282-277-0.

51. Artes do existir: trajetórias de vida e formação. Ercília Maria Braga de Olinda e
Francisco Silva Cavalcante Júnior (Orgs.). 2008. 353p. ISBN: 978-85-7282-269-5.

52. Em cada sala um altar, em cada quintal uma oficina: o tradicional e o
novo na história da educação tecnológica no Cariri cearense. Zuleide Fernandes
de Queiroz (Org.). 2008. 403p. ISBN: 978-85-7282-280-0.

53. Instituições, campanhas e lutas: história da educação especial no Ceará. Vanda
Magalhães Leitão. 2008. 169P. ISBN: 978-85-7282-281-7.

54. A pedagogia feminina das casas de caridade do padre Ibiapina. Maria
das Graças de Loiola Madeira. 2008. 391P. ISBN: 978-85-7282-282-4.

55. História da educação ~ vitrais da memória: lugares, imagens e práticas
culturais, Maria Juraci Maia Cavalcante, Zuleide Fernandes de Queiroz, Raimundo
E1mo de Paula Vasconcelos Júnior e José Edvar Costa de Araujo (Orgs.). 2008.
560p. ISBN: 978-85-7282-284-8.

56. História educacional de Portugal: discurso, crouologia e comparação. Maria
Juraci Maia Cavalcante, 2008. 342P. ISBN: 978-85-7282-283-l.

57. Juventudes e formação de professores: o ProJovem em Fortaleza. Kelma
Socorro Alves Lopes de Matos e Paulo Roberto de Sousa Silva (Orgs.). 2008. 198p.
ISBN: 978-85-7282-295-4.

58. História da educação: arquivos, documentos, historiografia, narrativas orais e
outros rastros. José Arimatea Barros Bezerra (Org.). 2008. 276p. ISBN: 978-85-
7282-285-5. .

59. Educação: utopia e emancipação. Casemiro de Medeiros Campos. 2008. 104p.
ISBN: 978-85-7282-305-0.

60. Entre línguas: movímentos e mistura de saberes. Shara Jane Holanda Costa Adad,
Ana CristinaMeneses de Sousa Brandim e Maria do Socorro Rangel (Orgs.). 2008.
202p. ISBN: 978-85-7282-306-7.

61. Reinventar o presente: ... pois o amanhã se faz com a transformação do hoje.
Reinaldo Matias Fleuri. 2008. 76p. ISBN: 978-85-7282-307-4.

62. Cultura de paz: do Conhecimento à Sabedoria. Kelma Socorro Lopes de Matos,
Verônica Salgueiro do Nascimento e Raimundo Nonato JÚnior(Orgs.) 2008. 260p.
ISBN: 978-85-7282c311-l. ,

63. Educação e afrodescendênciano Brasil. Ana Beatriz Sousa Gomes e Henrique
Cunha Júnior (Orgs.). 2008. 291p. ISBN: 978-85-7282-310-4.

64. Reflexões sobre a fenomenologia do espírito de Hegel. Eduardo Ferreira
Chagas, Marcos Fábio Alexandre Nicolau e Renato Almeida de Oliveira (Orgs.).
2008. 285P. ISBN: 978-8577282-313-5.

~ 459



65. Gestão escolar: saber fazer. Casemiro de Medeiros Campos e Milena Marcintha
Alves Braz (Orgs.). 2009. 166p. ISBN: 978-85-7282-316-6.

66. Psicologia da educação: teorias dodesenvolvimento e da aprendizagem em
discussão. Maria Vilani Cosme de Carvalho e KelrnaSocorro Alves Lopes de Matos
(Orgs.). 2008. 241P. ISBN: 978-85-7282c322-7. . I

67. Educação ambicntal c sustentabilidade. Kelma Socorro Alves Lopes de Matos
(Org.). 2008. 21Op. ISBN: 978-85-7282-323-4.

68. Projovcm: experiências com formação de professores em Fortaleza. Kelma Socorro
Alves Lopes de Matos (Org.). 2008. 214p. ISBN: 978-85-7282-324-l.

69. A filosofia moderna. Antonio Paulino de Sousa e José Gerardo Vasconcelos
(Orgs.). 2008. 212p. ISBN: 978-85-7282-3ÚI"2.

70. Formação humana c dialogicidadc em Paulo Frcirc 11: reflexões e possi-
bilidades em movimento. João B. A. Figueiredo e Maria Eleni Henrique da Silva
(Orgs.). 2009. 189p. ISBN: 978-85"7282-312-8.

71. Lctramcntos na Wcb: Gêneros, Interação e Ensino. Júlio César Araújo e Messias
Dieb (Orgs.). 2009. 286p. ISBN: 978-85-7282-328-9.

72. Marabaixo, dança afrodcsccndcntc: Significando a Identidade Étnica do
Negro Amapaense. Piedade Lino Videira. 2009., 274p. ISBN: 978-85-7282-325-8.,

73. Escolas c culturas: políticas, tempos e 'territórios de ações educacionais. Maria
Juraci Maia Cavalcante, Raimundo Elmo de Paula Vasconcelos Júnior, José Edvar
Costa de Araujo e Zuleide Feruandes deQueiroz (Orgs.). 2009. 445p. ISBN: 978-
85-7282-333-3.

74. Educação, saberes c práticas no Oeste Potiguar. Jean Mac Cole Tavares
Santos e Zacarias Marinho. (Orgs.). 2009. 225p.ISBN: 978-85-7282-342-5.

75. Labirintos de clio: práticas'de pesquisa em História, José Gerardo Vasconcelos,
Samara Mendes Araújo Silva e Raimundo Nonato Lima dos Santos. (Orgs.). 2009.
171P, ISNB: 978-85-7282-354-8. '

76. Fanzincs: autoria, subjetividade e invenção de si. Cellina Rodrigues Muniz. (Org.).
2009. 139p. ISBN: 978-85-7282-366-l.

77. Besouro cordão de ouro: o capoeira justiceiro. José Gerardo Vasconcelos. 2009.
109p. ISBN: 978-85-7282-362-~. ' ,

78. Da teoria à prática: a escola dos sonhos épossível. Adelar Hengemuhle, Débora
Lúcia Lima Leite Mendes, Casemiro de Medeiros Campos (Orgs.). 2010. 167p. ISBN:
978-85-7282-363-0. ,

79. Ética c cidadania: educação para a formação de pessoas éticas. Márie dos Santos
Ferreira e Raphaela Cândido (Orgs.). 2010. 115p. ISBN: 978-85-7282-373-9.

80. Qualidade de vida na infância: visão de alunos da rede pública e privada de
ensino. Lia Machado Fiuza Fialho e Maria Teresa Moreno Valdés. 2009. 113p.
ISBN: 978-85-7282-369-2. ,

81. Federalismo cultural c sistema nacional de cultura: contribuição ao debate.
Francisco Humberto Cunha Filho. 2010. 155p. ISBN: 978-85-7282-378-4.

82. Expcriências c diálogos em educação do campo. Kelma Socorro Alves Lopes
de Matos, Carmen Rejane Flores Wizniewsky, Aue Carine Meurer e Cesar De David
(Orgs.) 2010. 129p. ISBN: 978-85-7282-377-7.

83. Tempo, espaço e memória da educação: pressupostos teóricos, metodológi-
cos e seus objetos de estudo, José Gerardo Vasconcelos, Raimundo Elmo de Paula
Vasconcelos Júnior, José Edvar Costa de Araújo, José Rogério Santana, Zuleide
Feruandes de Queiroz e lvua de Holanda Pereira (Orgs.), 2010. 718p. ISBN: 978-
85-7282-385-2.82.

84. Os Diferentes olhares do cotidiano profissional. Cassandra Maria Bastos
Franco, José Gerardo Vasconcelos 'e Patrícia Maria Bastos Franco. 2010. 275P,
ISBN: 978-85-7282-381-4.



85. Fontes, métodos e registros para a história da educação. José Gerardo
Vasconcelos, José Rogério Santana, Raimundo Elmo de Paula Vasconcelos Júnior
e Francisco Ari de Audrade (Orgs.) 2010. 221p. ISBN: 978-85-7282-383-8.

86. Temas educacionais: uma' coletânea de artigos. Luís Távora Furtado Ribeiro e
Marco Aurélio de Patricio Ribeiro. 2010. 261p. ISBN: 978-85-7282-389-0.

87. Educação e diversidade cultural. Maria do Carmo Alves do Bomfim, Kelma
Socorro Alves Lopes de Matos, Ana Beatriz Sousa Gomes e Ana Célia de Sousa
Santos. 2009. 463p.ISBN: 978-85-7282-376-0.

88. História da educação: nas trilhas da pesquisa. José Gerardo Vasconcelos, José
Rogério Santa na, Rairnundo Elino de Paula Vasconcelos Júnior e Francisco Ari de
Andrade (Orgs.) 2010. 239p. ISBN: 978-85-7282-384-5.

89. Artes do fazer: trajetórias de vida e formação. Ercília Maria Braga de Oliuda
(Org.). 2010. 335p. ISBN: 97B-85-7282-398-2.

90. Lápis, agulhas e amores: história de mulheres na contemporaneidade. José
Gerardo Vasconcelos, Samara Melides Araújo Silva, Cassandra Maria Bastos Franco
e José Rogério Santana (Orgs.) 2010. 327P. ISBN: 978-85-7282-395-1.

91. Cultura de paz,' ética e espiritualidade. Kelma Socorro Alves Lopes de Matos
e Raimundo Nonato Junior (Orgs.). 2010. 337P. ISBN: 978-85-7282-403-3.

92. Educação ambiental e sustentabilidade 11. Kelma Socorro Alves Lopes de
Matos (Org.). 2010. 241P. ISBN: 978-85-7282-407-1.

93. Ética e as reverberações do fazer. Kleber Jean Matos Lopes, Emílio Nolasco
de Carvalho e Kelma Socorro Alves Lopes de Matos (Orgs.). 2011. 205p. ISBN:
978-85-7282-424-8.

94. Contrapontos: democracia, república e constituição no Brasil. Filomeno Moraes.
2010. 205p. ISBN: 978c85-7282-421-7.

95. Paulo Freire: teorias e práticas em educação popular - escola pública, inclusão,
humanização (Org.), 2011. 241P. ISBN: 978-85-7282-419-4.

96. Formação de professores e pesquisas em educação: teorias, metodologias,
práticas e experiências docentes. Francisco Ari de Audrade e Jean Mac Cole Tavares
Santos (Orgs.). 2011. 307P. ISBN: 978-85-7282-427-9.

97. Experiências de avaliação curricular: possibilidades teórico-práticas. Mei-
receIe Caliope Leitiuho e Patricia Helena Carvalho Holanda (Orgs.). 2011. 208p.
ISBN: 978-85-7282~437-8.

98. Elogio do cotidiano: educação ambiental e a pedagogia silenciosa da caatinga
no sertão piauiense. Sádia Gonçalves de Castro (Orgs.). 2011. 243p. ISBN: 978-85-
7282-438-6.

99. Recortes das sexualidades. Adriano Henrique Caetano Costa, Alexandre Martins
Joca e Francisco Pedrosa Ramos Xavier Filho (Orgs.). 2011. 214p. ISBN: 978-85-
7282-444-6.

100. O Pensamento pedagógico hoje. José Gerardo Vasconcelos e José Rogério
Santana (Orgs.). 2011. 187P. ISBN: 978-85-7282-428-6.

ro i, Inovações, cibercultura e educação. José Rogério Santana, José Gerardo
Vasconcelos, Vania Marilande Ceccatto, Francisco Herbert Lima Vasconcelos e
Júlio Wilson Ribeiro (Orgs.). 20i.l. 301p. ISBN: 978-85-7282-429-3.

102. Tribuna de vozes. José Gerardo Vasconcelos, Renata Rovaris Oiorio e Flávio
José Moreira Gonçalves (Orgs.). 2011. 530P. ISBN: 978-85-7282-446-0.

to3. Bioinformática, ciências biomédicas e educação. José Rogério Santana, Lia
Machado Fiuza Fialho, Francisco Fleury Uchoa Sautos Júnior, Vânia Marilande
Ceccatto (Orgs.). 2011. 277P.ISBN: 978-jl5-7282-450-7.

roa. Dialogando sobre metodologia cientifica. Helena Marinho, José Rogério
Santana e (Orgs.). 2911; 165p. ISBN: 978-85-7282-463-7.



105. Cultura, educação, espaço e tempo'. Raimundo Elmo de Paula Vasconcelos
Júnior, José Gerardo Vasconcelos, José Rogério Santana, KeilaAndrade Haiashida,
Lia Machado Fiuza Fialho, Rui Martinho Rodrigues e Francisco Ari de Andrade
(Orgs.). 2011. 743p.ISBN: 978-85-7282-453-8 'fi

106. Artefatos da cultura negra no Ceará. Henrique Cunha Júnior, Joseli a da
Silva e Cicera Nunes (Orgs.). 2011. 283p. ISBN: 978-85-7282-464-4.

107. Espaços e tempos de aprendizagens: geografia e educação na cultura. St nley
Braz de Oliveira, Raimundo Elmo de Paula Vasconcelos Júnior, José Ge ardo
Vasconcelos e Márcio Iglésias Araújo Silva (Orgs.). 2011. 157p. ISBN: 97 -85-
7282-483-5.

108. Muitas histórias, muitos olhares: relatos de pesquisas na história da educação.
José Rogério Santana, José Gerardo Vasconcelos, Gablielle Bessa Pereira Maia e
Lia Machado Fiuza Fialho (Orgs.). 2011. 339p. ISBN 978-85-7282-466-8.

109. Imagem, memória e educação. José Rogério Santana, José Gerardo Vas-
concelos, Lia Machado Fiuza Fialho, Cibelle Amorim Martins e Favianni da Silva
(Orgs.). 2011. 322p. ISBN: 978-85-7282-480-4.

110. Corpos de rua: cartografia dos saberes Juvenis e o Sociopoetizar dos
Desejos dos Educadores. Shara Jane Holanda Costa Adad. 2011. 391p. ISBN:
978-85-7282-447-7.

111. Barão e o prisioneiro: biografia e história de vida em debate. Charliton
José dos Santos Machado, Raimundo Elmo de Paula Vasconcelos Júnior e José
Gerardo Vasconcelos. 2011. 76p. ISBN: 978-85-7282-475-0.

112. Cultura de paz, ética e espiritualidade 11. Kelma Socorro Alves Lopes de
Matos (Org.). 2011. 363p. ISBN: 978-85-7282-481-i.

113. Educação ambiental e sustentabilidade 111. Kelma Socorro Alves Lopes de
Matos (Org.). 2011. 331P. ISBN: 978-85-7282-484-2.

114. Diálogos em educação ambiental. Kelma Socorro Alves Lopes de Matos e
José Levi Furtado Sampaio 'Org.). 2012. 350P. ISBN: 978-85-7282-488-0.

115. Artes do sentir: trajetórias de vida e formação. Ercília Maria Braga de
Olinda (Org.). 2011. 406p. ISBN: 978-85-7282-490-3.

116. Milagre, martírio, protagonismo da tradição religiosa popular de
Juazeiro: padre Cícero, beata Maria de Araújo, romeiros/as e romarias. Luis
Eduardo Torres Bedoya (Org.). 2011. 189p. ISBN: 978-85-7282-462-0.91.

117. Formação humana e dlaloglcídade lU: encantos que se encontram nos
diálogos que acompanham Freire. João Batista de Oliveira Figueiredo e Maria
Eleni Henrique da Silva (Orgs.). 2012. 212P, ISBN: 978-85-7282-454-5.

118. As contribuições de Paramahansa Yogananda à educação ambiental.
Aruóbio Albuquerque. 2011. 233p. ISBN: 978-85-7282-456-9.

119. Educação brasileira em múltiplos olhares. Francisco Ari de Andrade, Anto-
nia Rozimar Machado e Rocha, Janote Pires Marques e Helena de Lima Marinho
Rodrigues Araújo. 2012. 326p. ISBN: 978-85-7282-499-6.

120. Educação musical: campos de pesquisa, formação e experiências. Luiz Botelho
Albuquerque e Pedro Rogério (Orgs.).,2012. 296p. ISBN: 978-7282-505-4.

121. A questão da prática e da teoria na formação do professor. Ada Augus-
ta Celestino Bezerra, Marilene Batista da Cruz Nascimento e Edineide Santana
(Orgs.). 2012. 218p. ISBN: 978-7282-503-0.

122. História da educação: real e virtual em debate. José Gerardo Vasconcelos, José
Rogério Santana. Lia Machado Fiuza Fialho. (Orgs.). 2012. 524p. ISBN: 978-85-
7282-509-2. '

123. Educação: perspectivas e reflexõescontemporâneas, Alice Nayara dos
Sautos, Ana Paula Vasconcelos de Oliveira Tahim e Gabrielle Silva Marinho (Orgs.).
2012. 191P.ISBN: 978-85-7282-491-0. '



124. Úlceras por pressão: uma Abordagem Multidisciplinar. Miriam Viviane Baron,
José Rogério Santana, Cristine Brandenburg, Lia Machado Fiuza Fialho e Marcelo
Carneiro (Orgs.). 2012 315p. ISBN: 978-85-7282-489-7.

125. Somos todos seres muito especiais: uma análise psico-pedagógica da política
de educação inclusiva, Ada Augusta Celestino Bezerra e Maria Auxiliadora Aragão
de Souza. 2012. 183P, ISBN: 978-85-7282-517-7.

126. Memór-ias de Baobá. Sandra Haydée Petit e Geranilde Costa e Silva (Orgs.).
2012. 281p. ISBN: 978-85-7282-501-6.

1127. Caldeirão: saberes e práticas educativas. Célia Camelo de Sousa e Lêda Vascon-
celos Carvalho. 2012. 135p. ISBN: 978-85-7282-521-4.

128. As Redes sociais e seu impacto na cultura e na educação do século XXI.
, Ronaldo Nunes Unhares, Simone Lucena, e Andrea Versuti (Orgs.). 2012. 369P.

ISBN: 978-85-7282-522-1.
129. Corpografia: multiplicidades em fnsão. Shara Jane Holanda Costa Adad e Fran-

cisco de Oliveira Barros Júnior (Orgs.). 2012. 417p. ISBN: 978-85-7282-527-6.
130. Infância e instituições educativas em Sergipe. Miguel André Berger (Org.).

2012. 293p. ISBN: 978-85-7282-519-1.
131. Cultura de paz, ética e espiritualidade lU. Kelma Socorro Alves Lopes de

Matos (Org.). 2012. 441p. ISBN: 978-85-7282-530-6.
132. Imprensa, impressos e práticas educativas: estudos em história da edu-
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