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Este livro busca refletir sobre os pro-
blemas educacionais vividos pelos profes-
sores nas suas salas de aula e na escola
em geral, enfocando o processo educa-
cional como algo abrangente, que supera
inclusive a própria escola. É uma visão
da educação, preocupada em ser atual e
aplicável ao dia-a-dia do educador, sendo
neste aspecto universal para as diversas
dimensões do ensino. Pode-se perceber
nas entrelinhas, uma preocupação pro-
funda calcada no compromisso ético do
educador com seuseducandos.

Sem se furtar da fundamentação te-
órica em autores clássicos, os textos se
desenvolvem numa linguagem de fácil
compreensão, podendo atingir os públicos
mais diversos, incluindo-se aí os educan-
dos e seusfamiliares.

As discussõessão atuais e em todas as
abordagens colocadas há uma visão que
surpreende pela buscade um pensamento
criativo e inovador.
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PREFÁCIO

Precisamos reconhecer, com humildade, que há dilemas
para os quais as respostas do passado não servem

e as do presente ainda não existem.
Para mim, ser educador no século XXI é reinventar um

sentido para a escola,
tanto do ponto de vista ético quanto cultural.

(ANTÔNIO NÓVOA)

Quando dois educadores têm a ideia de escrever
um livro, com base em suas vivências e reflexões, es-
tão procurando "reinventar o sentido da escola". É um
grande desafio e, ao mesmo tempo, um exemplo de
que caminhos existem e eles poderão ser construídos,
quando há clareza teórica, postura reflexiva e com-
promisso ético.

Este livro é um ponto de partida para reflexões
sobre os problemas reais vividos pelos educadores con-
temporâneos. Os autores objetivaram analisar a edu-
cação numa perspectiva contextual, para provocar a
busca da superação de dilemas e conflitos, hoje tão
intensificados por uma sociedade que fica cada vez
mais complexa.

No início do século XXI, embora o Brasil tenha
apresentado melhorias propagadas na área econômi-
ca e social, a população mais carente não consegue
ver direitos inerentes à pessoa humana, como edu-
cação, saúde e habitação dignas, saírem do papel.
A melhoria qualitativa ainda é tímida nos processos
educacionais formais, em especial no Ensino Funda-
mental e Médio. O círculo vicioso de um ensino de
qualidade precária continua presente tanto na di-
mensão pedagógica, quanto na estrutura administra-
tiva. Permanece também a ideia de que educação é
somente transmissão de conhecimentos, o que é um

, fardo pesado para os educadores, que de longe deixa
clara a grandeza do processo de educar para a forma-
ção de pessoas autônomas.
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o livro abrange uma coletânea de artigos edu-
cacionais escritos pelos dois autores que, apesar de
serem independentes entre si, se complementam na
preocupação do pensar o processo educativo contem-
porâneo. Os artigos giram em torno de temas funda-
mentais, tais como: educação e atualidade; ética e ci-
dadania; articulação entre família e escola; formação
de professores e políticas pedagógicas.

A questão norteadora das ideias contidas é a de
como melhorar a qualidade na educação, tendo como
foco os problemas atuais mais comuns, relatados por
educadores, pais e professores, na vivência dos auto-
res com seus educandos.

São problematizadas questões importantes como:
o nível de aprendizagem conseguido pelos alunos; a in-
fluência da família no processo de ensino; o papel da for-
mação de professores na qualificação do ensino formal;
o papel do currículo na educação atual; as possibilidades
e os limites da Ética e a cidadania no processo educacio-
nal; as reflexões sobre a mídia e o consumismo.

Pela história e memória da prática docente, ob-
servamos que as reflexões apresentadas são oriundas de
anos de vivência em sala de aula e na prática de proces-
sos de formação de professores de ambos os autores.

Vários pontos nos encantam numa obra como esta:

• Ser uma proposta de reflexão que tem como fon-
te a prática da escola e a vivência dos autores.

• A preocupação ética como pressuposto básico
da ação pedagógica.

• As relações temáticas contextualizadas numa
realidade complexa e diversificada.

• O entrosamento entre os dois autores, já de-
monstrado em publicações anteriores, decorren-
tes de pensamentos sintonizados e de olhares
coerentes em relação à educação e à vida .

• A perspectiva da ESPERANÇA,da confiança no
possível: U[... ] a escola continua a ser apontada
como fiel depositária de todas as esperanças de

10



um mundo melhor", (Introdução deste livro),
o que confirma o pensamento de Paulo Freire
(1997) quando declara que "se a educação
sozinha não transforma a sociedade, sem ela
tampouco a sociedade muda."

Procurando "reinventar um sentido para a esco-
la", os textos indicam, portanto, tendências e cami-
nhos possíveis de serem trilhados para que as pessoas
desenvolvam projetos de vida pessoal e profissional,
que as tornem mais humanas e mais felizes.

Que a leitura deste livro ajude os leitores e edu-
cadores em geral a criarem uma paixão e um compro-
misso por algo que constitui a essência da existência
humana: o direito a uma educação comprometida com
os valores emancipatórios do homem.

Maria Estrêla Araújo Fernandes
Fátima Maria de Holanda Uma

Fortaleza, 26 de fevereiro de 2010
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INTRODUÇÃO

Este livro abrange uma coletânea de artigos
acerca de quatro temas fundamentais: educação e
atualidade; ética e cidadania; família e escola; forma-
ção de professores e política pedagógica.

Os textos que compõem este livro foram elabo-
rados a partir de uma experiência de mais de 25 anos
de sala de aula e de um trabalho ativo na formação de
professores para o Ensino Infantil, Fundamental, Mé-
dio e Superior. Procura localizar o papel da educação
na atualidade com um olhar crítico sobre a sociedade
complexa e pós-moderna.

O livro está dividido em artigos que são indivi-
duais, mas que se complementam no sentido de levar
o leitor a uma reflexão acerca da educação na atuali-
dade. São ensaios críticos em relação à sociedade he-
gemônica atual, por partirem de uma leitura ética, em
que a prioridade da pessoa humana, como valor maior
e inegociável, norteia toda reflexão aqui exposta.

Alguns dos textos são inéditos, outros foram
apresentados em palestras, cursos, seminários e publi-
cados em encontros científicos e acadêmicos da área
da Educação. Apesar da postura crítica assumida pelos
autores, estão longe de serem pessimistas, visto que
apresenta uma postura de esperança e crença na pos-
sibilidade de superação das problemáticas apresenta-
das. Os artigos abrangem temáticas que vão da Ética e
da cidadania ao currículo escolar, da formação do edu-
cador à gestão de sistemas educacionais, dos projetos
pedagógicos à questão da família e da cultura escolar.
São independentes, o que permite serem lidos na or-
dem estabelecida pelos leitores, e se destinam à refle-
xão de educadores, pais e estudantes interessados nas
questões sociais e educacionais aqui apresentadas.

Afirmar que a escola e o sistema educativo vi-
vem momentos conturbados passou a ser redundante.
O problema está aí, aos olhos de quem quer ver, e é
composto de muitos e variados elementos. No entan-
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to, a escola continua a ser apontada como fiel depo-
sitária de todas as esperanças de um mundo melhor, E
os professores, ainda que sob a mira crítica da opinião
pública, nem por isso deixam de ser considerados me-
recedores de confiança. Em recente pesquisa realizada
por uma Instituição de Ensino Superior de Fortaleza
(Faculdade 7 de Setembro) com alunos do Ensino Su-
perior em 2009, 71% dos alunos consideraram seus pro-
fessores credores de elevada confiabilidade.

O baixo êxito demonstrado pelos indicadores do
Brasil no Programa OCDE PISA (Programee for Interna-
tional Student ssessment), que visa avaliar a prepara-
ção de jovens nas áreas de leitura, escrita e conheci-
mentos matemáticos, e no ENEM (Exame Nacional do
Ensino Médio) fizeram chover críticas mordazes sobre
o sucesso dos alunos brasileiros, em especial da escola
pública. Face a esse clima de mal-estar generalizado,
os educadores começaram a pensar que seria impor-
tante uma reflexão de todos nós - educadores, pais,
professores, técnicos educacionais, governos e pesqui-
sadores. Uma reflexão desapaixonada, sem agressões
ou ofensas, uma vez que somos todos responsáveis,
direta ou indiretamente, pelo que aí está

Este livro contempla algumas das reflexões feitas
por nós e largamente debatidas em aulas e palestras
por todo o Brasil. Visamos tentar responder a questão
- do que deve ser feito para formarmos cidadãos cul-
tos, críticos, reflexivos, criativos, participativos, so-
cialmente comprometidos e participantes da constru-
ção de uma sociedade mais igualitária e sustentável.

Esta é a proposta de reflexão que "Temas edu-
cacionais: uma coletânea de artigos" traz a cada um
de seus leitores.

Luís Távora Furtado Ribeiro
Marco Aurélio de Patrícia Ribeiro
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ÉTICA E EDUCAÇÃO NA CONTEMPORANEIDADE

Marco Aurélio de Patricia Ribeiro

Educação em Cordel

Penso que o educador
Em sua dedicação
Prova que sem amor
Não se faz educação
E na sua filosofia
Na busca da autonomia
Chega à libertação.

Ao caro professor
Tenho algo a falar
Quem trabalha com amor
Pois deseja educar
Tem no que ocorre no mundo
Um instrumento profundo
Para conscientizar.

Provo o que digo
E volto a afirmar
Que seu objetivo
É conscientizar
Ensinar é instrumento tido
No trabalho ativo
De quem quer o mundo salvar.

Crise social
Temor no coração
Um mundo neoliberal
Global e pouco cristão
Uma esperança sem igual
É o professor na luta contra o Mal
Heroico combate a cada lição.

Reunidos na sede da Organização das Nações
Unidas - ONU, os presidentes dos países-membros,
em seus discursos, falam acerca dos mais graves pro-
blemas éticos que assolam seus países. Alguns destes
problemas ocorrem atualmente em escala global. A de-
gradação do meio ambiente, o empobrecimento global

17
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acelerado após o processo de globalização da econo-
mia, o armamentismo, o desemprego, a violência e a
corrupção.

Somam-se a estas problemáticas a crise finan-
ceira mundial cujo marco foi em setembro de 2008 e a
disseminação de doenças transmtssíveis, em especial,
a gripe suína, a gripe aviáriae a AIDS.

Em regiões localizadas, vivencia-se ainda uma
percepção da violência como algo crescente na socie-
dade e no lar, o temor do crime organizado, medo da
violência policial, governos ditatoriais, presença do
narcotráfico, sentimento de impunidade e preconcei-
tos de toda espécie.

O século XX se caracterizou, até a década de
1980, pela coexistência conflitiva de duas formas de
pensar o comunismo e o capitalismo: o mundo se divi-
dia em dois e acordava diâriamente temendo o fim da
existência humana por intermédio de um conflito nu-
clear. Guerras reais aconteciam e a "guerra fria" se fa-
zia presente a todo instante. Além dos movimentos po-
líticos, surgiram em todo o planeta movimentos jovens
de resistência aos dois modelos de mundo: resistên-
cias sindicais; movimento hippie nas décadas de 1960
e 1970 com a cultura da paz e do amor temperada com
sexo, drogas e Rock and Roll; o movimento gótico e o
punk na década de 1980, mesma época em que surge
uma reação a esses movimentos com a chamada "nova
direita"; e no final do século, o movimento Emo em
sua luta social através da melancolia e da convivência
em pequenos grupos, presente ainda nos dias atuais.

Na década de 1980 o movimento "nova direita"
nasce com a pretensa missão de salvar as famílias e
os bons costumes. Trazendo uma mentalidade tradicio-
nal, neoliberal na economia e moralista nos costumes,
alia a "evolução" econômica a um retorno às práticas
comportamentais ultraconservadoras. Este neoconser-
vadorismo difunde o desejo de que as energias huma-
nas sejam canalizadas para o mundo do trabalho. É um
movimento tradicional, que coloca seus valores acima

18



ÉTICA E EDUCAÇÃO NA CONTEMPORANEIDADE

até do conhecimento científico, tem grande influência
em alguns movimentos religiosos pentescostais, prega
uma vivência sexual tradicional e respalda o sistema
econômico hegemônico.

A influência de pensamentos tradicionais, incen-
tivados pela "nova direita" e pela difusão de antigos
valores morais, faz surgir entre os jovens movimentos
chamados "linhas retas", que pregam a abstinência de
álcool, drogas, cigarros e que o sexo só deve ser pra-
ticado com amor ou após o casamento. O jogador da
seleção brasileira de futebol Kaká e o grupo musical
Jonas brothers são exemplos desses movimentos.

Chegamos ao século XXI vivendo uma sociedade
em que os princípios essenciais do capitalismo neolibe-
ral tornaram-se hegemônicos. Sociedade competitiva,
centrada no binômio produção/consumo, precarização
do trabalho, mídia poderosa a serviço do sistema trans-
formando pela profusão de imagens a comunicação
afetiva (com consequente violência simbólica - Pier-
re Bourdieu) e eliminação das fronteiras nas relações
econômicas apresentam-se como suas características
marcante.

Vivemos a sociedade da comunicação, informa-
ção e conhecimento, sistêmica e da complexidade,
que se acentua pela rápida evolução tecnológica e é
agravada principalmente pela ausência de verdades
que caracterizam a pós-modernidade. É o mundo da
instabilidade como nos diz Jacques Le Goff (2001) ,
da perda de memória e ausência de projetos futuros
de vida "[ ... ] é a sociedade do presente contínuo."
(HOBSBAWN, 1996). Convivem atualmente o funda-
mentalismo (esquizoparanóide) e a pós-modernidade
com sua ausência de referências (era das incertezas),
além do fato de que o Estado perdeu a sua função de
cuidar da coisa pública e das pessoas.

O mundo assiste à desumanização das relações
entre as pessoas. O consumismo transforma os bens
em fetiche, em que a aparência, inutilidade e desejo
estão cada vez mais presentes. A sexualidade humana

~êRCiAMU\VI
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MARCO AURÉLIO DE PATRíCIO RIBEIRO

passa a ser um bem de consumo e as próprias pesso-
as são transformadas em bens, importantes apenas se
forem úteis (utilitarismo) a mim. O ambiente está sen-
do consumido e contaminado por montanhas de lixo e
pela produção desenfreada a fim de atingir o cobiçado
american dream, agora em crise. Cria-se a cultura do
descartável com consequente dessubjetivação e des-
historicização. As relações entre as pessoas também
passam a ter características descartáveis.

A irracionalidade deste modelo modificou a per-
sonalidade das pessoas, tornando-as tão individualistas
que beiram o narcisismo (eu me basto), as crianças e
os jovens perderam a noção de passado coletivo, as
pessoas preocupam·se apenas consigo mesmas numa
visão do tipo "farinha pouca, meu angu primeiro". Esta
postura não é dita, muitas vezes, mas é vivida intensa-
mente. Percebemos ainda um imediatismo e urnades-
preocupação sociocomunitária crescente, aliada a uma
preocupante crise de criatividade e de alta cultura.

A filósofa alemã Hannah Arendt, na década de
1950, chamava a atenção da humanidade para o que
foi, por ela chamada, de era da banalidade do mal.
Preocupada com o movimento nazista, por ela co-
nhecido, Arendt questionava a capacidade humana
de acostumar-se com o mal, banalizando-o, em nome
de um naturalismo autocentrado. Observamos. hoje,
o temor da filósofa se concretizando. Podemos dizer
que vivemos a era da banalidade ética. Algumas pes-
soas estão de tal maneira preocupadas apenas consigo
mesmas, que tornaram-se insensíveis ao sofrimento
e à necessidade do outro. Banalizamos a pobreza, a
violência, a defesa das crianças, dos deficientes e dos
idosos, enfim, perversamente realizamos banalizações
das necessidades das pessoas (não eu), em especial,
dos mais frágeis - não temos tempo para eles. Parece
que a sociedade naturalizou o intolerável.

O imediatismo e a impaciência são na sociedade
uma constante, as pessoas não têm tempo nem mesmo
para a morte e para vivenciar o luto, fundamental à
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pessoa humana. Quando alguém morre, dizemos que
se tivermos tempo daremos uma passadinha por lá (ve-
lório). A impaciência é tal que nossa capacidade de
mantermos a concentração vem caindo nos últimos 70
anos; algo que capturava facilmente nossa atenção por
50 minutos (como as aulas na escola) hoje se reduzem
à apenas sete minutos.

Um aspecto a ser destacado na sociedade atual é
a destruição parcial da infância. Isto vem acontecendo
de duas maneiras: pela erotização precoce e pela so-
brecarga ocupacional que alguns pais submetem seus
filhos.

A erotização das crianças é um fenômeno cres-
cente e grave na sociedade atual: meninos e meninas
são erotizados (genitalizados) antes de estarem psiqui-
camente preparadas para isso, com todos os sofrimen-
tos e marcas inconscientes que irão carregar por toda
a vida. Outro aspecto da erotização infantil é o de que
as pessoas com tendência a sentirem atração sexual
por crianças percebem-se autorizadas a vivenciá-las,
pois acreditam-se autorizadas socialmente para tal.

Crianças precisam brincar. O ato de brincar aju-
da-as a compreenderem o mundo que vivem. Alguns
pais, na ânsia de darem aos filhos o que não receberam
dos seus, muitas vezes sobrecarregam a agenda infan-
til, dificultando a criança a vivenciar sua infância com
a tão necessária carga lúdica que tanto atrai a atenção
dos pequenos. Não podemos tratar as crianças como
adultos pequenos. A infância tem que ser vista como
uma fase importante do desenvolvimento humano que
precisa ser respeitada nas suas peculiaridades.

o Contexto Educacional

O pensador italiano Antônio Gramsci, na década
de 1930, apresenta à educação mundial uma crítica ao
modelo tradicional e um caminho para uma formação
das crianças e dos jovens. Ele condena a escola dualis·
ta, hegemônica no mundo todo, e prega a existência
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de uma escola unitária para a superação, inclusive,
das desigualdades sociais e culturais. Para Gramsci,
a escola se constitui em um instrumento privilegiado
para levar as pessoas à superação do estágio de pensa-
mento ingênuo ou acrítico para um estágio histórico.
Era preocupação dele a- formação das classes menos
favoreci das. Sua proposta tem como base a elevação
cultural das massas, a formação de uma visão de mun-
do que possibilite a inserção nas relações sociais, polí-
ticas, culturais e estéticas.

Gramsci condena ainda a existência de dois mo-
delos de escola: uma profissionalizante, para os pobres
e outra, onde se ensina a formação cultural hurnanistí-
ca e gerencial, para os ricos. A escola unitária ou úni-
ca, proposta por Gramsci, deveria corresponder à es-
cola fundamental e média e fornecer uma formação de
cultura geral, humanística, criando valores fundamen-
tais no indivíduo e, ainda, desenvolver um conceito de
direitos e deveres. Para ele, no nível inicial deveriam
ser ensinadas noções de - ler, escrever, fazer contas,
geografia e história. No segundo nível deveriam ser
ensinados os valores e os conteúdos fundamentais do
humanismo: a autodisciplina intelectual e a autono-
mia moral necessárias a. uma posterior especialização
de caráter científico que desenvolve o elemento da
responsabilidade autônoma nos indivíduos - escola
criativa. O método utilizado na escola deve ser o de
investigação e de conhecimento.

No modelo gramsciniano, a escola deve dar
igualdade de acesso às pessoas, independente de suas
classes sociais, dando a todos o mesmo tipo de for-
mação. Na sua proposta de escola unitária, propõe a
fusão entre trabalho e educação (que ele denominou
politecnia), consequentemente, a função da escola
não seria apenas para preparação intelectual, mas
também, a de desenvolvimento das capacidades dos
discentes para atender à função produtiva na socie-
dade moderna. Na escola deve-se articular a função
intelectual e a função produtiva. O autor apresenta
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a escola como fundamental para a emancipação das
classes subalternas e na formação do cidadão dirigente
que a sociedade necessita.

A crítica ao modelo educacional hegemônico
feita por Gramsci ainda é usada até os nossos dias,
como um referencial importante para um repensar dos
diversos processos educacionais apontados como alter-
nativas para a superação dos problemas educacionais
em todo o mundo.

Com a criação da ONU na década de 1940, co-
meçam a surgir projetos voltados para uma melhoria
global dos resultados educacionais. Um combate ao
analfabetismo, a luta pela democratização do acesso
à escola, a criação de políticas para a permanência do
aluno na escola (sem evasão) e um debate constante
acerca da qualidade educacional, foram algumas das
ações realizadas pela ONU nesse pouco mais de meio
século de existência.

No Brasil, passamos de uma realidade em que
75% da população era analfabeta, quando da criação
do Ministério da Educação na década de 1930, para
um índice de 14%de analfabetos totais e 25%de anal-
fabetos funcionais na atualidade. O acesso à escola já
é uma realidade no Brasil, em que 97% das crianças
brasileiras são matriculadas anualmente, no entanto,
a evasão escolar é muito grande devido à necessidade
de ter que trabalhar, a violência na escola e a falta de
motivação para estudar. De acordo com dados colhidos
e publicados pela Revista Isto É (30/maio/2009), 17,7%
não chegam sequer a frequentar as aulas, e 52% dei-
xam a escola antes mesmo de chegar ao Ensino Médio.
A revista divulga ainda que os estudantes no Brasil pas-
sam em média, apenas 3 horas e 51 minutos por dia na
escola, o que é muito pouco.

A qualidade na educação ainda está muito longe
da maior parte das crianças brasileiras, vivemos um
dualismo ainda hoje (escola boa/escola ruim) ficando
as boas escolas para uma minoria. Estas boas escolas,
muitas vezes, são assim avaliadas pelos resultados em

PERGAMUM.
RCCE/UFC
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vestibulares e concursos, mas nem sempre são escolas
que formam pessoas autônomas e críticas.

Diante deste quadro, Gramsci volta a ser uma re·
ferência no processo de discernimento sobre qual mo-
delo de educação realmente necessitamos. A educação
necessária na contemporaneidade tem no professor um
elemento chave. Por isso o educador necessita garan-
tir sua profissionalização e seu reconhecimento como
profissional docente, que tem a docência como base
de sua identidade profissional (ANFOPE, 1996 - 2004).
Para isso é indispensável uma formação qualificada e
carreira docente que inclua planos de cargo e salário,
articulando formação inicial e formação contínua.

O ensino ministrado tem que ser da mais alta
qualidade; para isso a competência técnica é funda-
mental. Sem o conhecimento ministrado em aula o
aluno fica intelectualmente prejudicado e essa falta
dificilmente poderá ser suprida, principalmente entre
as crianças carentes. Uma educação, que invista em
formar pessoas que creiam no diálogo para resolver
conflitos, acreditem na intersubjetividade, que te-
nham uma consciência crítica e ambiental, que sejam
éticas e que enfrentem o preconceito social, é, nos
dias atuais, imprescindível. Precisamos ainda formar
pessoas com uma perspectiva multicultural da socie-
dade, com projetos futuros (sentido na vida) e com
um senso estético apurado para enfrentar os modelos
impostos pelo mundo externo.

A educação necessária no século XXI precisa
educar para o pensar; para as virtudes; para o envol-
vimento político do jovem; superar o desencanto e a
crise de identidade dos professores; integrar as famí-
lias na dinâmica educativa e ensinar solidariedade e
respeito ao bem comum. A tarefa não é simples, mas,
partindo destes princípios, podemos continuar a pen-
sar e acreditar em um processo educacional que seja
um importante elemento para construção de uma so-
ciedade nova.
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Atuação Ética no Processo Educacional

Por que falamos tanto de Ética hoje? Falar de
Ética parece até ter virado moda. A verdade é que a
temática se faz presente com tamanha intensidade
por uma questão de sobrevivência da humanidade e do
planeta Terra. Na busca de uma Ética que salve o mun-
do, a educação passa a ser considerada um elemento
fundamental no processo e o educador, em especial o
professor na sala de aula, o elemento-chave para cons-
truirmos uma sociedade onde as relações sejam pauta-
das pelo respeito intransigente à pessoa humana.

A responsabilidade ética do educador, para ser
bem exercida, passa necessariamente por um trabalho
consigo mesmo nas seguintes dimensões: compreensão
empática no relacionamento com o outro (intersub-
jetividade); formação de uma consciência ecológico-
planetária; consciência intrassubjetiva (amar a si mes-
mo - relacionar-se bem consigo) e compromisso com
a formação de uma consciência ético-cidadã. Esses
mesmos compromissos devem ser foco da atenção dos
educadores ao trabalhar com seus alunos. Desenvolver
neles estas mesmas competências é missão do educa-
dor comprometido com seus discentes.

De acordo com Freire (1996) "só faz o certo
quem pensa certo." Ter uma consciência social passa
a ser uma meta a trabalhar em si, por todo educa-
dor comprometido com uma sociedade melhor. Esse
educador assume para si, como missão na formação
discente, formar pessoas que verdadeiramente se
preocupam com os outros. Para isso no aspecto social
e ético:

• lutam contra o trabalho infantil;
• denunciam a violência sexual contra crianças;
• condenam a erotização de crianças que aconte-

ce, principalmente, nos meios de comunicação
social - desenvolvem no discente uma leitura
crítica da mídia;
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• fazem oposição a toda expressão de violência
física - pregam uma cultura de paz - contra
o armamentismo;

• acreditam e difundem o diálogo como forma
de resolução de conflitos e conciliação entre
as pessoas e o povos; nos diversos pontos do
planeta;

• lutam pelo resgate da cidadania;
• defendem o resgate dos direitos dos deficientes

físicos e/ou mentais - inclusão social;
• pregam o fim de toda expressão de preconceito;
• defendem radicalmente o planeta e o meio

ambiente;
• pregam a equidade social;
• difundem a importância da luta por uma socieda-

de baseada no conceito de justiça - uma justiça
cidadã - contra todo tipo de impunidade;

• educam para a autonomia;
• defendem a Ética universal da PessoaHumana e a

Ética da Vida - fazer o bem e não fazer o mal;
• trabalham o emocional e a autoestima dos

discentes;
• defendem o fim da fome no mundo;
• orientam seus alunos a serem consumidores

conscientes ~ enfrentam o consumismo, - aler-
tam que o consumo é um ato eminentemente
emocional;

• auxiliam seus alunos a descobrirem um sentido
para a vida, a terem um projeto de vida;

• acreditam e difundem a paixão pelo saber.

o trabalho do educador deve ser pautado pela
busca da emancipação da pessoa, resgatando a cons-
ciência crítica e autônoma, o respeito à dignidade
humana e a autoestima. O educador deve trabalhar
ainda, os aspectos culturais de seus alunos, a fim de
que vejam a beleza da cultura característica do seu
entorno social. Nada de supervalorizar culturas impor-
tadas. Nesse aspecto o educador deve:
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• ensinar a valorizar a cultura popular;
• valorizar os conhecimentos prévios dos estu-

dantes;
• trabalhar o senso estético associado a um pen-

samento autônomo;
• ensinar a importância da saúde física aos dis-

centes;
• trabalhar o conceito de respeito às pessoas

que não são portadores de um tipo físico ade-
quado ao padrão estético hegemônico - ter
uma atenção especial a forma com que os
estudantes tratam os obesos, os não atléticos,
os muito magros, os que usam óculos, os meni-
nos que têm gestos femininos ou meninas com
atitudes másculas, além dos que são de fraca
aprendizagem;

• combater o modelo "Barbie" como padrão de
beleza;

• combater a imagem de "ser homem" - asse-
melhando-se ao padrão RAMBO;

• evitar discriminações de gênero;
• evitar repassar para as alunas uma visão conser-

vadora de "ser mulher" - ter cuidado também
com mensagens muito "liberais";

Faz-se necessário refletirmos acerca da postura
que se espera do educador diante das pesquisas em
educação. Espera-se do educador o compromisso em
assumir as seguintes posturas:

• em pesquisas bibliográficas, respeitar os direi-
tos autorais;

• pesquisas na Internet, devem ter suas fontes
citadas (não são de domínio público);

• nas pesquisas com seres humanos, saber os
objetivos, os procedimentos e a certeza de
não haver qualquer prejuízo ao sujeito. Ver
também se há consentimento informado pelo
pesquisado;
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• nas pesquisas com menores de idade, buscar a
autorização do responsável e o consentimento
da criança/adolescente. Respeitar a decisão,
seja positiva ou negativa de ser pesquisado;

• em publicações científicas, garantir o sigilo dos
sujeitos;

• a pesquisa tem que ter como fim eliminar ou
diminuir algum sofrimento humano;

• em pesquisas com animais, evitar sofrimentos
desnecessários;

• procurar ter "imparcialidade científica" na
análise e interpretação dos dados colhidos;

• tornar público os resultados alcançados pela
pesquisa (o conhecimento deve ser partilhado).

Atitude Profissional

Algumas atitudes que se espera dos educadores
com compromisso ético - no seu trabalho no ensino,
são elas:

• competência técnica e na área de atuação;
• ter clareza metodológica na atuação pedagó-

gica e na linha teórica utilizada;
• ter sigilo nas informações relacionadas aos

alunos (pedagógicos, comportamentais ou
subjetivos) ;

• relacionar-se com as famílias em prol dos
discentes;

• ter capacidade empática;
• ter interesse autêntico no aluno - ter presença

solidária;
• auxiliar o aluno a autodesenvolver-se e auto-

compreender-se. Autonomia;
• transferir valores, sem dogmatizar;
• buscar suprir o desejo de atenção individuali-

zado do estudante;
• frente auma situação de risco de vida, intervir

com intransigência;
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• ter cuidado com diagnósticos emitidos sobre
discentes. Evite rótulos;

• considerar o aspecto espiritual - a dimensão da
espiritualidade - vida/reverência/esperança e
confiança / paixão;

• relacionar-se de forma autêntica, franca e
humana;

• respeitar a filosofia da instituição onde trabalha;
• relacionar-se eticamente com a empresa.
• respeitar a hierarquia existente;
• incentivar o espírito de equipe;
• investir no estudo - capacitação permanente

- sobre educação e no conhecimento acerca
da subjetividade humana;

• assumir o perfil de coach no grupo que lidera.

o compromisso ético do educador é fundamen-
tal para a efetivação plena de um processo educativo
consistente e comprometido com a construção perma-
nente de uma sociedade mais ética, justa, equitativa
e sustentável.
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É =ossfvn, EDUCAR PARA UM CONSUMO
ÉTICO SUSTENTÁVEL?

Marco AuréLio de Patrícia Ribeiro

o conceito de consúmo sustentável passou a ser
construído a partir do termo desenvolvimento susten-
tável, muito difundido com a Agenda 21, documento
produzido durante a Conferência das Nações Unidas
sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, no Rio de
Janeiro, em 1992. O documento relata as principais
ações que devem ser tomadas por governos e pelos
cidadãos em geral para aliar a necessidade de cres-
cimento dos países com a manutenção do equilíbrio
ambiental. Os temas principais da Agenda 21 falam
justamente sobre mudanças de padrões de consumo.
O desafio apresentado é que todos passem a pensar
seriamente na necessidade de reciclar, adotar um novo
padrão de consumo e um novo estilo de vida.

Vivemos um momento crítico na história da hu-
manidade em relação às questões ambientais. A Terra,
nosso lar, vem sofrendo desgastes em todos os seus
sistemas ecológicos. Caso os homens não somem for-
ças para gerar uma sociedade sustentável global base-
ada no respeito pela natureza, nos direitos humanos
universais, na justiça econômica e em uma cultura de
paz, viver na Terra pode se tornar impossível, pelo me-
nos para os humanos.

Os atuais padrões de produção e consumo estão
causando devastação ambiental, com redução de recur-
sos e destruição da biodiversidade. Além disso, os bene-
fícios do desenvolvimento nunca foram divididos de
maneira equitativa, o que aumentou a distância entre
pobres e ricos, gerando graves conflitos sociais, pobreza
e sofrimento humano. De acordo com dados da Organi-
zação das Nações Unidas (ONU, 2000), 20%daqueles com
maior renda no mundo são responsáveis por 86%dos gas-
tos com corisumo de bens, ao passo que os 20%mais po-
bres, que apenas subsistem, têm acesso a apenas 1,3%.
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Os problemas ambientais vividos neste século
XXI, são graves e perigosos, mas não inevitáveis. São
necessárias mudanças fundamentais nos sistemas de
produção em todo o mundo - em especial nos países
desenvolvidos - visto que têm sido os maiores respon-
sável pelos problemas sentidos. No entanto, há tam-
bém a necessidade de uma transformação nos nossos
valores e modos de vida, no caminho da priorização
do ser mais em relação ao ter mais. Faz-se necessária,
ainda, uma drástica mudança na cultura do consumo,
hoje tão difundida pela mídia, e uma transformação
nos hábitos alimentares da população mundial.

A revolução industrial criou um modelo econô-
mico baseado no binômio produzir/consumir. Fundou-
se aí a sociedade consumista que cresce de forma
acelerada desde então. O modelo de sociedade criado
necessita de um permanente crescimento nas duas
vertentes, para tanto o consumo é incentivado como
elemento essencial para o equilíbrio e a sobrevivência
do sistema.

Por consumismo, podemos dizer de maneira sim-
ples, que é tudo aquilo que se compra sem necessida-
de, só para atender desejos, muitas vezes gerados por
propagandas ou para demonstrar status social. Hoje, o
mundo já sente com intensidade as moléstias do con-
sumismo, das compras impensadas e não sustentáveis,
principalmente através do esgotamento das matérias-
primas e da energia, bem como do acúmulo excessivo
do lixo gerado.

A globalização da economia difundiu através do
marketing a ideia de que é necessário consumir para
alcançar a felicidade. Essa difusão conseguiu alavan-
car as vendas de produtos e serviços a índices jamais
vistos, entretanto, gerou nas camadas mais carentes,
através do que foi chamado pelo sociólogo francês
Pierre Boudier de "violência simbólica", nesse caso,
um sentimento crescente de revolta por sua incapaci-
dade de atender aos desejos de consumo gerados pela
exposição ao merchandising veiculado intensamente.
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Os delitos nas ruas não são frutos somente da pobreza
extrema (principal causa), mas também consequências
da ética individualizante, da obsessão pelo sucesso e
da ideia que o dinheiro traz a felicidade que vemos
pela TV em seriados ou reality shows, sempre junto a
divulgações de modelos, marcas e etiquetas.

Em vez de ceder aos apelos comerciais, é pre-
ciso pensar o outro, no todo e no planeta. Consumir
desenfreadamente é, além de fútil, perigoso. A cultura
do consumo condena tudo a ser descartável - "tudo
muda quando muda a moda". As coisas envelhecem
cada vez mais rapidamente, os produtos duram cada
vez menos e o dinheiro se esvai.

Estamos fadados a sermos meros coadjuvantes
nessa história? Não, na nossa história sobre o nosso pla-
neta somos chamados a quebrar paradigmas e mudar
o modo de produzir, viver e consumir, enfim, mudar o
modo de pensar e agir.

O nosso consumismo, nosso dissabor com a polí-
tica, o afastamento da vida comunitária, nosso calar,
a indiferença e o descompromisso, nosso isolamento,
nunca foram tão intensos como nos tempos atuais. É
um viver somente a própria história; parece que es-
quecemos a história humana, do nosso povo, da comu-
nidade e até dos nossos familiares.

Precisamos pensar, pesquisar e buscar soluções.
Uma "alfabetização ecológica" de toda a sociedade
poderá nos levar a uma necessária conversão moral em
relação ao outro e ao ambiente. Mudar nosso compor-
tamento em relação ao uso dos recursos da natureza e
dos bens produzidos pelo homem, é fundamental. De-
vemos abandonar a sociedade do descarte e do consu-
mo, recusando o chamado "modo de vida americano",
agora em crise.

Somente através de processos educativos na so-
ciedade como um todo, em que a educação formal minis-
trada pelas escolas terá um papel decisivo, poderemos
mudar atitudes ajudando a retroceder o desequilíbrio
ambiental em todo o planeta. Temos que desenvolver a
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olidariedade no sentido mais profundo da palavra, ou
ja, para tudo e para todos. Precisamos pensar global-

mente para agirmos localmente, o que implica em uma
t visão em nossos hábitos de consumo. Devemos adqui-
t ir novos valores menos exclusivistas e egoístas.

Asescolas, como espaço de formação, devem edu-
ar para o enfrentamento do consumismo; para isso, é

necessária uma educação voltada para a construção de
sujeitos que pensam de forma autônoma e possuidores
de uma consciência crítica. Entendemos por consumo
sustentável a apropriação de bens e serviços promovi-
dos com respeito aos recursos ambientais, de modo que
se garanta o atendimento das necessidades da geração
atual sem comprometer as futuras gerações.

A promoção do consumo sustentável depende da
conscientização dos indivíduos e do trabalho voltado
para a formação do consumidor cidadão. Esse trabalho
é essencialmente educativo e político, uma vez que
questiona o modelo econômico hegemônico.

As iniciativas educacionais para o consumo sus-
tentável podem se realizar no âmbito de todas as disci-
plinas dos currículos, da Educação Infantil à Educação
Superior; podem ainda ser trabalhadas como ternáti-
cas transversais (Brasil, 1998) ligadas à ética e ao meio
ambiente.

A abordagem de ensino para o consumo susten-
tável pode ser derivada da análise dos principais pro-
blemas ambientais relacionados a padrões de consumo
insustentáveis, tais como: poluição do ar e das águas;
mudanças climáticas no planeta; alterações de habí-
tats e a destruição da biodiversidade. A problemática
ambiental chegou a níveis tão preocupantes que já
se sabe, hoje, que a ação humana está aquecendo o
planeta, destruindo a camada de ozônio, devastando
a biodiversidade, mudando a química dos oceanos e
até a água para o consumo humano tornou-se uma
preocupação.

A mudança nos hábitos de consumo das crianças
e dos jovens pode ser iniciada através de um preces-
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so educativo baseado em pequenas ações reflexivas. O
incentivo a uma reflexão e a uma prática baseadas nos
4Rs do consumo (repensar - os hábitos de consumo,
reduzir - comprando apenas o necessário, reutilizar-
usando ao máximo os produtos, reciclar - tudo o que
pode ser reaproveitado) já é um bom começo.

Escolas que investem em Educação Ambiental
favorecem aos seus alunos uma nova forma de enxer-
gar o mundo. A Educação Ambiental na escola é uma
nova forma de educar, que traz para o ambiente es-
colar a consciência e a responsabilidade socioambien-
tais, difundindo atitudes em relação ao consumo e in-
centivando ações pró-ambientais.

As ações para se alcançar o consumo sustentá-
vel devem ser promovidas no nível micro e macro, ou
seja, desde o lar, local de trabalho ou estudo, até as
empresas e instâncias públicas. A implantação e con-
solidação de uma nova cultura, faz-se imprescindível
e inadiável. Escolas que acreditam que sua responsa-
bilidade com a sociedade vai além do ensino formal de
conteúdos investem na formação de uma consciência
de sustentabilidade em seus professores e alunos. Com
certeza esta atitude surtirá efeito na nossa realidade.

Caso haja sintonia na valorização da sustenta-
bilidade pelas famílias em parceria com as escolas,

, criam-se nas crianças e nos jovens valores que serão
o alicerce para o desenvolvimento de uma consciência
crítica, ambiental e mundial, no que concerne a valo-
rização de posturas pessoais, organizacionais e gover-
namentais que preservem o ambiente em prol da vida
humana.

Além das iniciativas educacionais, devemos bus-
car instrumentos de ordem cultural, política, jurídica,
econômica, científica, institucional, dentre outras, que
respaldem essa nova forma de pensar e viver o mundo,
consolidando a consciência e a prática da produção e
do consumo sustentável. A hora de transformar é ago-
ra. Abraçar esta causa é abraçar o futuro.
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Luis Távora Furtado Ribeiro

Para definir a ética em poucas palavras, pode-
ríamos apresentá-la como 'a arte ou a experiência de
viver e realizar o bem. Retornando ao melhor da tradi-
ção grega, tratava-se de viver para conhecer e praticar
a virtude. E viver em harmonia conosco mesmos, com
os outros, com a natureza e com o cosmos - ou com o
universo, ou com Deus, como preferirmos denominar.
Nunca nos esquecendo de que é indispensável não ape-
nas falar ou pensar, mas agir eticamente - princípio
da coerência -, e respeitar costumes e atitudes de
outros povos e culturas em seus contextos e tradições
históricas - princípio da reciprocidade.

Para alguns autores, ética e moral são expressões
que significam a mesma coisa. Para outros, a ética re-
presentaria os grandes princípios gerais que norteiam
as nossas vidas: - como o amar ao próximo como a
si mesmo da tradição cristã. Desse modo, a norma
moral seria a realização dos princípios práticos para
viver e aplicar as exigências da ética aos desafios do
dia-a-dia: - como o não roubar, o não matar, ou o res-
peitar as antigas gerações. Princípios de tantas cren-
ças e religiões mundiais. Assim, a moral poderia ser
definida objetivamente como "os sistemas de regras
e princípios que responderiam à pergunta: "Como eu
devo agir?". Ao passo que a ética, por sua vez, respon-
deria à pergunta: "Que vida eu quero viver?" (DE LA
TAILLE, 2006, p. 49).

O que importa aqui é compreender e explicar a
ética na perspectiva de conhecer e superar os grandes
desafios que interessam à humanidade, para a pre-
servação da vida humana e da natureza na realidade
atual, reconhecida como complexa e contraditória. E
que parece atingir a todos, quase ao mesmo tempo, de
maneira individualizada num mundo global. Essa so-
ciedade se revela marcada pelos antigos e conhecidos
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vícios como o da opulência, esbanjamento e riqueza,
coexistindo com a exploração, a pobreza e miséria.
Tudo isso agravado pelo crescimento dos gastos milita-
res, pelo armamentismo - convencional e nuclear - e
pelas guerras.

Desse modo, para se· introduzir a problemática
da relação entre Educação, Ética e Cidadania, faz-se
necessário que procuremos definir e precisar melhor
o conceito de cidadania ao longo da história. Nesse
resgate, reportaremo-nos a alguns momentos históri-
cos, considerados abrangentes e indispensáveis, para
a compreensão da evolução dessa prática social que
se convencionou chamar de cidadania. A respeito da
ética, apresentam-se, logo a seguir, alguns dos grandes
desafios que se apresentam para a sociedade atual. E
uma reflexão com base nas ideias de Sócrates, com seu
método para a reflexão comumente apresentado como
"maiêutica".

A Evolução do Conceito de Cidadania na História

Na Grécia Antiga, especialmente em Atenas, a
abundante riqueza originária do comércio e a ascen-
são dos mercadores exigiam dessa classe social uma
maior participação nas decisões políticas. A inversão
de riquezas para favorecer a arte e a cultura trazia,
entre outros objetivos, o de levar ao povo novas ideias
e uma nova visão de mundo que interessasse àquela
classe em àscensão. Os mercadores lutavam por espa-
ço com setores da tradicional e estagnada aristocracia
rural e precisavam justificar uma maior presença dos
comerciantes - os homens da cidade -, nas decisões.
A Filosofia Política entra ação. Era preciso ampliar os
canais de participação para esses homens da cidade,
mas não se deveria exagerar para não incitar maiores
aspirações e revoltas populares. Colocava-se então
a questão fundamental: - Quais dentre os homens
da cidade estariam aptos a participar da tomada de
decisões?
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Muito já se falou que a democracia grega era
dominada pelos homens, escravista e de classe. às mu-
lheres, escravos, estrangeiros, artesãos e camponeses
era negado o direito de participação nas assembleias
em praça pública. Produzir e obedecer era seu ofício,
liberando o cidadão - os homens livres, os ricos que
cultivavam o ócio -, para as funções mais nobres como
a arte, a política e o lazer.

Vejamos esse relato. No apogeu da democracia
grega, Tucídes, o historiador, escreve a respeito do go-
verno de Péricles, Séc. Va.C:

[. .. ] tinha sempre as rédeas na mão: quando a
massa queria tomar o freio, sabia como espan-
tá-Ia e atemorizá-Ia [. .. ] só de nome era uma
democracia [. .. ] na realidade era o domínio de
um eminente [. .. ] (Informação verbal).

É claro que o discurso superava a prática, espe-
cialmente em tempos de guerra. Em um inflamado dis-
curso na oração pelos mortos da guerra do Peloponeso,
Péricles (493 a 429 a. C.) afirma:

[ ... ] Este governo, próprio de Atenas, recebeu
o nome de democracia, por que a sua direção
não está na mão de um pequeno grupo, mas
sim da maioria ... Os que têm como profissão
o trabalho manual não são afastados da políti-
ca ... Cada um será, por seu turno, governante
e governado [ ... ].

Considerado hoje como um nacionalista, antes
de morrer, Péricles instituiu a lei que concedia a ci-
dadania apenas e exclusivamente para os filhos de pai
e mãe atenienses. Não esquecendo que, ao assumir o
governo e a vida pública, Péricles demonstrou que in-
centivaria as artes, financiando o coro Os Persas, tra-
gédia escrita por Ésquilo.

Já podemos definir cidadania para os gregos: era
o direito de decidir os destinos da cidade. Não é difícil
perceber a semelhança com os dias atuais. Um fosso
enorme separa o discurso oficial da prática concreta. E
a limitação da participação popular.
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A explicação era dada pelas próprias ideias po-
líticas. As causas da segregação não estavam na es-
trutura social, mas na natureza dos indivíduos. E aí
a educação tinha um papel fundamental para Platão
(427 a 347 a. C.). As crianças seriam educadas pelo
Estado por aproximadamente duas décadas. Nesse
momento f'ar-se-ia a distinção. Os homens desensi-
bilidade grosseira e "alma de bronze" se dedicariam
à agricultura, ao artesanato e ao comércio. Realizar
trabalhos manuais - considerados inferiores -, seria o
seu destino. A estes não caberia a arte do governo por
serem dominados pelas emoções, pelas paixões e pela
superficialidade das aparências.

Prosseguindo os estudos por mais uns dez anos,
seriam separados os que tivessem a "alma nobre, de
ferro" e a qualidade essencial dos guerreiros. A estes
caberia a missão de guerreiros, como os guardiões do
Estado e da própria democracia.

Por último, aproximadamente aos cinquenta
anos de idade, após uma esmerada educação em filo-
sofia e na arte do diálogo, os homens que possuíssem
uma "alma de ouro", estariam aptos ao exercício do
governo e do poder. Sua prática política deveria man-
ter a cidade coesa e exercer a liderança, para se con-
solidar a democracia. 1

Eis a função da educação em Atenas: agindo
por eliminação, ir distinguindo os homens do trabalho
dos homens de ação - os militares - daqueles homens

1 Senão vejamos: "No Estado, todos vós sois irmãos [ ... ] mas o
deus ao plasmar-vos, a todos os que eram aptos para mandar,
infundir ouro em vosso interior ao gerar-vos, por serdes os mais
dignos; ministrou prata na composição de todos os aptos a serem
defensores; porém, ferro e bronze na dos camponeses e outros
artesãos [ ... ] aos governantes [ ] ordenou o deus que nada
vigiem meLhor do que a proLe [ ] e se um seu fiLho chegar a
conter bronze e ferro [ ... ] dêem-Lhe um cargo adequado à sua
natureza, o reLegamos entre os artesãos e camponeses [ ... ] se
um desses nascer com mistura de ouro e prata ... elevem-no à
condição dos guardiões ou defensores". In: PLATÃO.A República.
2. ed. SãoPauLo:DifeL, 1973.
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de decisão e sabedoria - os magistrados e governan-
teso Era através da educação que se garantiria aos tra-
balhadores uma escolaridade mínima, mas sem qual-
quer garantia de ascensão social.

Avançando alguns séculos no tempo, pergunta-
mos como seria a cidadania na sociedade medieval.
Essa pergunta torna-se imprópria numa sociedade pre-
dominantemente rural e tão hierarquicamente estra-
tificada, quase sem mobilidade social. É preciso re-
fazer a pergunta. Deveríamos talvez perguntar como
se organizava aquela sociedade e quais os espaços de
participação nas decisões.

A riqueza era baseada na posse da terra e seu
uso através de arrendamento e pagamento de impos-
tos. O trabalho era servil e prendia o camponês à ter-
ra, à mercê de uma série de obrigações como afirma
Hubermann: .

"os camponeses eram mais ou menos depen-
dentes". Acreditavam os senhores que existiam
para servi-los. Jamais se pensou em termos de
igualdade entre senhor e servo. O servo traba-
lhava a terra e o senhor manejava o servo. E no
que se refere ao senhor, existe pouca diferença
entre o servo e qualquer cabeça de gado de sua
propriedade. (HUBERMAN, 1985).

Percebe-se claramente que só os proprietários
decidiam, quer dizer, "manejavam" a vida dos servos.
Adaptando a frase de Charles Chaplin diríamos: "Ser-
vos, não sois homens, coisas é o que sois". Não é pre-
ciso dizer que coisa não participa. É o outro que dá
sentido à sua vida ao conduzi-la de um lugar a outro.
Não há participação e sim sujeição. Arar a terra será
sempre seu destino.

Enquanto os nobres dividiam suas terras em
troca de renda e trabalho, a Igreja ampliava suas pro-
priedades. E aí a encontramos como a maior responsá-
vel pela educação medieval. Se não apenas formal, a
escolástica, para uma minoria, era principalmente in-
formal nos ritos e celebrações para a grande maioria.
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Para OS servos; havia uma esperança funda-
mental: se nessa terra não havia lugar para eles, em
outro lugar, no céu, após a morte, haveria uma vida
em plenitude. O Reino de Deus seria o lugar da felici-
dade. O sofrimento da vida cotidiana não se compa-
raria às alegrias da vida eterna. Assim, somente em
outra vida seria experimentada a cidadania, entendi-
da agora como a superacão de todos os sofrimentos. A
postura política e suas intenções tornavam-se claras.
Era necessário conformar-se, submeter-se e esperar
para merecer a recompensa futura. Na verdade, essa
promessa revelava-se um engodo. A realização após a
morte, noutro tempo e em outro lugar, só garantiria
nesse mundo a sujeição. Pode-se afirmar que o sistema
feudal, em última análise, repousava sobre uma orga-
nização que, em troca de proteção, frequentemente
ilusória, deixava as classes trabalhadoras à mercê das
classes parasitárias - os servos à mercê da nobreza e
do clero - e concedia a terra, não a quem a cultivava,
mas aos capazes dela se apoderarern.?

Novamente a educação reaparece aqui com toda
a carga de ideologia. Era preciso garantir um processo
combinado de exclusão social e acumulação de rique-
zas. A justificativa agora não era política ou filosófica
- como fora em Atenas -, mas espiritual, religiosa. O
conteúdo parece o mesmo: à maioria cabe trabalhar
e produzir. Tomar decisões e partilhar as riquezas não
deveria ser prerrogativa sua.

Até aqui a cidadania define-se como: - a par-
ticipação política nas decisões da cidade: - e na espe-
rança de uma vida plena e feliz, mesmo que depois da
morte.

Gestado durante séculos, dentro do próprio sis-
tema feudal, surge o capitalismo. Uma nova classe
revoluciona a sociedade. Os burgueses são empreen-
dedores. Comerciantes ávidos por lucros, reinvestem
parte de seus recursos na pesquisa de novas tecnolo-

2 ver Huberman, 1985, p. 23 e 24.
PERGAMUM
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gias. Reorganiza-se a produção sob novas formas de
exploração. O trabalho assalariado nas fábricas é a
mais nova e bem articulada forma de expropriação
da mão-de-obra e da geração de excedente produzido
através do trabalho.

Não faremos aqui um resgate da ascensão revo-
lucionária da burguesia e todo seu processo de consti-
tuição como classe social. Apenas nos reportaremos a
alguns aspectos desse longo e bem-sucedido processo
histórico. Essaascensão teve como marco econômico a
revolução industrial inglesa. Na política, o ponto alto
desse acesso ao poder foi a Revolução Francesa. Ambas
ocorrendo durante o século XVIII.

Sua ascensão vai se dar em árdua luta contra
a nobreza feudal e sua expressão política, o absolu-
tismo dos reis. Sua promessa mais tentadora era a de
uma sociedade de bem-estar, abundância, liberdade,
fraternidade e igualdade para todos, em oposição à
estagnação e dominação da nobreza feudal. Classes
populares e intelectuais apostaram nessa promessa e
apoiaram com decisão a revolução burguesa.?

Não se tratava mais de se buscar uma felicidade
após a morte, em outro tempo e em outro espaço.
Tratava-se então de ser feliz aqui e agora. A 26 de
agosto de 1789 édivulgada a Declaração de Direitos
dos Homens e Cidadão. O individualismo burguês é
traduzido pela noção de Direitos Humanos Individuais.
Aparece aqui o indivíduo posto em confronto com a
sociedade. Nova característica da cidadania aparece
então: a noção de direitos individuais que devem ser
respeitados. Dentre suas promessas estão a liberda-

3 O filósofo iluminista Rousseau (1712 - 1778) escreveu num livro
clássico: "[ ... ] Uma observação deverá servir de base a todo o
sistema social: o pacto fundamental, em lugar de destruir a igual-
dade natural, pelo contrário substitui por uma igualdade moral
e legítima aquilo que a natureza poderia trazer de desigualdade
física entre os homens, que, podendo ser desiguais na força ou
no gênio, todos se tornem iguais por convenção e direito". Cf.
ROSSEAU, Do Contrato Social, São Paulo: Abril Cultural, 1973.
(Coleção Os Pensadores)
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de de expressão e de associação e, posteriormente, a
educação para todos.

Além da necessidade de apoio político, a promes-
sa de universalização do ensino se baseava numa ques-
tão prática: o desenvolvimento das ciências, das tecno-
logias e das novas técnicas passam a exigir uma melhor
qualificação dos trabalhadores em diferentes graus ou
níveis de cultura, de conhecimento e escolarização.

Nem é preciso dizer que aquela promessa de de-
mocracia não se concretizou. A burguesia realmente
liderou a sociedade na produção da abundância e da
fartura, mas não repartiu seus benefícios: nem a par-
ticipação política nem das riquezas.

Por sua vez, após mais de duzentos anos, aquela
promessa burguesa de educação para todos tem apre-
sentado suas limitações. Na verdade, há universaliza-
ção do ensino, mas uma barreira invisível impede o
progresso da grande maioria dos alunos represando-os
nas séries iniciais da educação básica, especialmen-
te quando tratamos das classes populares e de países
periféricos.

Com o surgimento da burguesia, o proletariado
constitui-se como classe trabalhadora. E é a luta dos
operários, camponeses e trabalhadores em geral que
vai transforrnar-lhes em sujeitos históricos. A cidada-
nia não é mais uma dádiva, mas uma conquista. As no-
vidades dos direitos individuais sobrepõem-se e articu-
lando-se com os que são reconhecidos agora como os
novos direitos - os direitos coletivos.

Eisaqui uma grande novidade. Associações popu-
lares e sindicais fazem avançar o conceito de cidadania
como expressão das necessidades, lutas e conquistas
coletivas. Grupos de socialistas utópicos, anarquistas,
socialistas e comunistas procuram dar um sentido mais
amplo e internacional a interesses e mobilizações lo-
calizadas. E será no seio das contradições da sociedade
burguesa que o conceito de cidadania assume novas
cores. Surge uma nova face dessa cidadania em três
aspectos fundamentais:
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• OS direitos humanos individuais, como a liber-
dade e a educação;

• a luta permanente contra quaisquer formas de
exploração;

• e compreensão da cidadania como uma con-
quista social, coletiva.

Revela-se, assim, uma outra face da educação.
Os explorados educam-se na própria ação e na refle-

. xão sobre sua prática. O que nos apresenta mais uma
novidade:

• onde houver movimento político, haverá ali
uma ação educativa.

A Cidadania e a Procura pela Identidade Perdida

Chegando a tempos mais recentes e atuais,
compreende-se que uma das grandes características
da sociedade nos últimos anos é a ampliação e a frag-
mentação dos diversos sujeitos sociais, muitos em bus-
ca da identidade e da cidadania.

Cada vez mais aparecem grupos motivados,
consciente ou inconscientemente, pelas mais dife-
rentes necessidades de participação e luta política.
Grupos de mulheres, negros, ecologistas, moradores
da periferia das grandes cidades, grupos religiosos, de
jovens e sem-terras, dentre tantos outros, confirmam
a nova face da ação coletiva pela cidadania. E por uma
ética reconhecida, do modo mais ou menos explícito,
como um movimento coletivo, mesmo que não coor-
denado, para preservar e responder às necessidades e
interesses da maioria.

No início dos anos 1990 e 2000, em oposição
mais ou menos organizada e consciente à sociedade
opressiva, encontramos grupos de características re-
novadas. As principais delas definem-se como a busca
de reconhecimento, expressão e identidade social que
parece comum à maioria deles. Nesses grupos que se
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formam a partir de práticas, preferências e linguagens
comuns, a integração e a interação realizam-se através
de vínculos particulares de solidariedade através de
ritos de passagem e de iniciação que incluem demons-
tração de bravura e coragem, respeito a códigos não
escritos de conduta, chegando até a conquista de um
novo nome Grupos de funks, punks, grafiteiros, gale-
ras, torcidas organizadas, hootigans, skin heads, heavy
metal e emos, são alguns exemplos extremamente di-
ferenciados. Outros grupos também aparecem diante
da sociedade massificada; seitas religiosas, grupos pa-
cifistas, organizações não-governamentais e de defesa
dos direitos humanos, dentre outras.

O que podemos afirmar é que vivemos um tempo
de uma insatisfação social meio difusa e sem formas
de expressão e compreensão claras. Coletivamente ou
isolados em pequenos grupos, todos parecem transi-
tar entre a tentativa de onipotência do controle do
Estado, até o desespero niilista e meio sem rumo de
alguns grupos alternativos. Restam ainda novas formas
de convivência social acessadas solitariamente pelos
jovens através das redes sociais de comunicação on
tine via computador.

Politicamente, seu grande problema político
tem sido a fragmentação, a falta de objetivos comuns
e, principalmente, a pouca discussão sobre os conflitos
e problemas sociais que dizem respeito a todos. Do
desemprego e da precarização do trabalho aos proble-
mas de saúde e moradia, das questões educacionais à
problemática ambiental.

Desde meados do século XX, novos atores sociais
e temas fundamentais aparecem com a urgência de
sua ameaça potencial ou real de destruição da huma-
nidade e de toda a vida na terra. O armamentismo
nuclear e o aumento dos gastos militares, o aumento
exponencial da pobreza e a estagnação social e econô-
mica de numerosos grupos sociais e de países, a dife-
rença crescente entre ricos e pobres, além da ameaça
de destruição do planeta se agravam ainda mais pelo
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consumo predatório e pelo modelo de desenvolvimen-
to destrutivo praticados pelas classes e países ricos.

Numa sociedade de massas sociais disformes
marcadas pela ênfase na racionalidade econômica, na
produtividade e no consumo, a busca de espaços de
comunicação e partictpação tornaram-se uma grande
possibilidade. Parece faltar a esses grupos clareza teó-
rica e unidade política para o debate e a busca coleti-
va de saídas e soluções apropriadas.

Como vimos, a conquista da cidadania passa por
alguns temas fundamentais:

• participação efetiva nas decisões da cidade.
Dimensão da política;

• busca da felicidade, quer dizer, da realização
plena da vida humana;

• respeito aos direitos humanos fundamentais,
sejam coletivos ou individuais;

• luta coletiva contra todas as formas de opressão
e de exploração;

• preservação do meio ambiente e da vida hu-
mana sobre a Terra;

• ampliação dos espaços de liberdade, de expres-
são e de comunicação;

• além do resgate da identidade e da subjetivi-
dade na sociedade massificada.

O homem do início do século pode aspirar, de
forma mais ou menos consciente, a realização desse
conceito amplo e complexo de cidadania. Mecanismos
de participação e comunicação devem ser buscados,
para além do mero direito individual e liberal de votar
e ser votado nas eleições representativas. E construir
esperanças. E dias melhores que poderão chegar, mas a
luta - que deverá ser coletiva -, não será nada fácil.

Num artigo recente sobre a ética, o psicanalista
Valton Miranda realiza uma reflexão sobre a falsa ci-
dadania de uma sociedade baseada na satisfação ime-
diata e midiática do consumo de massas, apresentado
como suprema aspiração da vida humana:
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A perversão gerada por esse gigantesco meca-
nismo impulsiona o sistema midiático a fabricar
consumidores no lugar de cidadãos. O cidadão
que deve introjetar regras de direitos e deveres
sociais é levado a incorporar, pelo constante
choque de imagens, a compulsão consumoló-
gica ... A quebra do vínculo de amizade entre
pessoas, substituída pela irracionalidade com-
petitiva tem de ser camuflada pela indústria do
entretenimento, na qual tudo se transforma em
espetáculo ... A deformação de palavras como
cidadania, liberdade ou direitos humanos se
tornou fetichismo no qual a aparência substitui
a essência. Jornal O Povo (12/jul./2009).

É importante dizer que numa visão majoritária
nos dias atuais, muito interessante para os setores con-
servadores, as múltiplas dimensões da cidadania são
praticamente reduzidas e resumidas a uma só: a no-
ção de direitos e deveres individuais. Quando se trata
da política, a cidadania restringe-se apenas ao direito
de exercício do voto nas eleições representativas. Com
relação à mídia de massas, a participação se resume
à leitura de mensagens dos espectadores em progra-
mas de entretenimento ou em transmissões esportivas.
Quando muito, ela se reveste em votações via Internet
ou telefone para a escolha de filmes ou para a seleção
ou eliminação de participantes de reality shows. Nada é
concedido à participação na definição, na interferência
ou mudança efetiva na linha editorial das emissoras.

Perde-se aqui a inexistência de qualquer noção
de cidadania vinculada aos direitos das maiorias ou à
participação social e política de natureza coletiva.

A Ética de Sócrates para Tempos At'uais

Retornando ao melhor da Grécia antiga, de
acordo com Chauí (2001), um sujeito ético não se dei-
xa levar ou conduzir pelas paixões, pelos acasos da
sorte, ou pelas opiniões, desejos e vontade de um e
de outro, mas obedece apenas à sua vontade racio-
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nal. Nesse sentido, desde Sócrates (470 - 399 a.Cv),
descobrimos que esse processo de se tornar autônomo
apresenta-nos alguns perigos. Para Sócrates, um deles
é o de sempre trazer respostas prontas que nos vêm do
passado, às quais recorremos mecanicamente, prati-
camente, sem pensar ou refletir.

Para que seus contemporâneos observassem
isso, Sócrates perguntava a todos quais seriam os valo-
res nos quais acreditavam e que os conduziam à ação.
Partindo daí ele questionava: - O que é a coragem?-
E a justiça? - E a amizade?

As respostas de seus ouvintes sempre surgiam de
imediato: - Elas são virtudes.

Quando Sócrates perguntava então: - E o que
são as virtudes?

Ao que respondiam seus interlocutores: - É agir
em conformidade com o bem.

Para deixar todos atônicos e fazê-tos refletir, ele
questionava: - E o que é o bem?

Para Marilena Chauí, e para Sócrates, o campo
ético seria composto por dois polos que são complemen-
tares e fundamentais e que se relacionam: - o agente
ou o sujeito moral; - e os valores morais ou virtudes
éticas. Como dissemos, a constituição de um ser cons-
ciente e racional agindo em busca do bem para entrar
em harmonia: - consigo mesmo; - com a natureza; -
com a sociedade em que vive; - e com o cosmos.

O objetivo de Sócrates era mostrar aos atenien-
ses - numa lição muito útil para os dias atuais - que
eles respondiam e agiam sem efetivamente refletir ou
pensar por si mesmos. Nesse contexto, realizamos aqui
uma reflexão a respeito das diversas influências éticas
que nos vêm da tradição e da modernidade e que rece-
bemos com naturalidade ou como novidades, que se-
guimos como modismos/que muito influenciaram nos-
sas vidas e esses dias atuais. Diga-se que o filósofo não
conseguiu muito sucesso entre seus contemporâneos,
sendo condenado à morte por uma dupla acusação: -
negar a existência dos deuses; - e por corromper a ju-
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ventude. Talvez porque ensinar a·pensar, a questionar
e a refletir contrarie, tanto ontem quanto hoje, inte-
resses de grupos instituídos, poderosos e influentes.

Sabemos então, que não existe uma única ética,
mas diferentes propostas e projetos sociais, morais e
de comportamento, muitos deles conflitantes e incon-
ciliáveis entre si, mas que exercem influência mar-
cante entre nós. Como por exemplo, o dos socialistas,
o dos cristãos e o dos capitalistas liberais. Vale dizer
que muitas dessas influências atuam de forma combi-
nada e contraditória em nosso inconsciente individual
e coletivo, proporcionando respostas articuladas, nem
sempre coerentes, mas a partir de esquemas mentais
e atitudes complexas.

Esse contexto vem demonstrar a existência
desses contornos culturais que influenciam, não só a
educação e a ética, como todas as dimensões da vida
humana. Como dissemos, é indispensável lembrar que,
para se construir a cidadania como vimos aqui, torna-
se urgente e necessária uma discussão coletiva sobre
a possibilidade de um consenso racional mínimo, pelo
menos, em três aspectos fundamentais:

• para garantir nossa convivência coletiva nesse
mundo plural;

• para se respeitar a natureza e se preservar o
planeta;

• e para se garantir a continuidade e a realização
da vida humana sobre a terra.

E assim, conhecer a ética e compreender a cida-
dania. E praticar a virtude.
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Marco Aurélio de Patrício Ribeiro'

A escola é um espaço de experiências, de VIDA.
Como estudantes do Ensino Fundamental ao Superior,
participamos de uma escola fundamentalmente trans-
missora de informações, todavia, como educadores,
buscamos contribuir para o florescimento de uma es-
cola envolvida na feitura de sujeitos éticos, de pesso-
as cujas experiências/ aprendizagens possibilitem uma
valorização de cada vida humana como valor supre-
mo a ser respeitado; uma escola com possibilidades
concretas de elaborações de si mesmo, onde o ato de
aprender conhecimentos histórica e culturalmente re-
levantes perpassem o ato de se fazer, nas relações com
os outros e o de conhecer-se, onde "vida, experiência,
aprendizagem não se podem separar", como escreveu
Dewey. É importante também esclarecer que a Ética
que defendemos está difundida na ideia de Ética Uni-
versal da Pessoa Humana.

Ao longo do tempo, a escola esteve pautada na
transmissão cultural. A ela cabia a transmissão dos
conhecimentos historicamente elaborados. Aos estu-
dantes caberia receber as informações e devolvê-Ias
por meio das provas. Mesmo a socialização, ineren-
te a esse espaço, acontecia sem que se interferisse
conscientemente. Alicerçada nessas premissas, a es-
cola não acompanhou as transformações sociais que
se externaram e que passaram a exigir dela outras
ações e novos papéis. Uma escola inserida numa so-
ciedade em constantes transformações não pode ficar
parada em virtude da transmissão de informações,
por vezes, já superadas. É ainda nesse lugar que a en-
contramos hoje. Autores e mais autores destacaram

1 Texto originalmente publicado na revista da Faculdade Sete de
Setembro - FA7, em co-autoria com a professora-mestre Fátima
Maria de Holanda Lima.
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a crise por que passa a escola. Estaria ela a agonizar?
Obsoleta para os novos tempos, quando a tecnologia
comunicacional usurpou seu papel de transmissora de
informações?

De qual escola falamos? Da escola como "prática
da liberdade", de Paulo Freire (2001), da "escola do
sujeito", de Touraine (1998), e da "escola das múlti-
plas linguagens", de Cavalcante Junior (2003), da es-
cola como espaço de feitura de si numa relação autên-
tica com os outros; da escola como vida e da vida como
aprendizagem. Os grandes referenciais de tempos an-
tigos já não cabem em nossos tempos. A Igreja e suas
leis, o Estado e suas determinações, as comunidades e
seus valores transmitidos de gerações para gerações,
já não nos pertencem mais, ou já não pertencemos
mais a eles. Vivemos novos tempos, tempos de cons-
ciência planetária, globalização, virtualidade, susten-
tabilidade e tantas outras categorias. Perderam-se os
grandes referenciais. A única que se mantém - a es-
cola - parece-nos insegura, frágil, incapaz de educar,
pois pauta suas ações na transmissão de informações,
e, para essa função, a tecnologia já a pode substituir.
O que fazer? Encarar esse fato e ousar superá-Ia; eis
nossa sugestão.

Cada vez mais cedo, as crianças chegam à es-
cola; seus pais não têm com quem deixá-Ias para que
possam trabalhar. Os lares desses pais, nem de lon-
ge se parecem com os de outros tempos. São outras
constituições de família. Os valores, antes claramen-
te definidos, hoje, se encontram confusos. Vemo-nos
constantemente assediados por valores divergentes e
contraditórios através da mídia e dos modismos que
impõe. Acostumamo-nos a segui-Ias sem refletir so-
bre seus sentidos. Com o enfraquecimento dessas re-
ferências, inclusive familiares, como norteadoras da
educação das crianças, novas possibilidades podem
surgir - inclusive a escolha. Se nos é dado o poder
de autonomamente escolher os valores que orientam
nossa vida, é importante que possamos expressar o
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que gostamos, do que não gostamos, com base em
nossas experiências organísmicas, ou seja, com ar-
rimo em nossas reações orgânicas que se pautam
no que nos é próprio, no que experenciamos e não
em expectativas de aprovações pelos outros que nos
são caros, como os pais e professores. Apresentamos
essa ideia de experiência organísmica, com suporte
do que Rogers explicita: é do âmago de nossa própria
experiência que nosso organismo afirma em termos
não verbais: "isto é bom para mim", "isto não é bom
para mim". São essas reações genuínas que nos dão
pistas de que valores são mais adequados ao nosso
modo de ser.

Pensamos que a escola pode ser um espaço de
encontro consigo mesmo e não de separação. Viver a
escola, experienciando organicamente todas as rela-
ções lá possibilitadas, aprender pode ser um caminho
no desafio de fazer-se plenamente a si mesmo, tão
propício a esse espaço.

Nesse contexto de reduzida convivência familiar
das crianças com seus componentes familiares, estan-
do entregues ao cuidado escolar, ausência de valores
rígidos a serem seguidos e com oferta de opções, já
não cabe à escola só instruir. É imprescindível que,
juntamente com a família, possibilite experiências
que educam no seu sentido mais pleno, isto é, que
possa favorecer o desenvolvimento do potencial ine-
rente a cada ser humano, caminhos que nos tornem
potencialmente o que somos, dentro de um resgate
mutável de valores, pois, se tudo muda, mudam tam-
bém os valores, ainda que permaneçam, inerentes à
nossa condição humana, referências que garantam a
nossa sobrevivência, crescimento e desenvolvimento
pleno e a sobrevivência e desenvolvimento completo
dos outros. Que a escola possa garantir o compartilha-
mento de conhecimentos, mas que favoreça acima de
tudo atos de criação da capacidade autônoma de cada
aprendiz ser o que potencial e plenamente pode ser.
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Chegando à Escola

Desde pequenos lá estão eles, com lancheiras e
mochilas nas mãos: vão à escola. Na chegada, choro,
medos, insegurança, crescimento, alegria, descober-
tas, relações, trocas, aprendizagens, muitas experiên-
cias e muita vida sendo vivida. Belas e prazerosas ou
sofridas e tristes histórias são escritas. A educação ou
escolarização está acontecendo? Mesmo que ainda se
esteja na Educação Infantil, já se está voltado para
a transmissão de conteúdos que precisam ser garanti-
dos. Nos níveis seguintes, Ensino Fundamental e Ensino
Médio, a ênfase informacional só tende a aumentar,
pois acumular informações é garantia de sucesso no
concorrido exame para acesso à Universidade. Todo
um currículo oculto se estabelece, com suporte na di-
versidade de relações experienciadas, mas não é visto
ou considerado pelos profissionais da escola, ocupados
com os conteúdos importantes a garantir. Estamos es-
colarizando! Será esse o papel fundamental da escola?
Precisamos questioná-to.

Ainda que a escola não tenha se dado conta,
o papel e espaço que pode e deve ocupar é muito
mais amplo e rico. É o papel de possibilitadora de se-
res humanos plenos e mais felizes. A isso chamamos
educação - a ação de nos tornar potencialmente o
que somos, mediante trocas estabelecidas com tudo
e todos que encontramos em nossos caminhos, que,
sentidas plenamente, refletidas e conscientizadas,
originam mudanças em nós e nos outros; experiências
e ou aprendizagens que podem determinar todo um
jeito de perceber a si e aos outros, adquirindo-se uma
consciência responsável sobre a elaboração e cuidado
de si, dos outros, do ambiente, de todo o planeta. A
isso denominamos educação. Se a escola - de quem
se espera uma grande influência nessa formulação -
não assume esse papel a ela também delegado, aos
cuidados de quem estará entregue à conquista de se-
res humanos éticos, plenos e felizes? À sociedade, que
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também perdeu seus grandes referenciais? Entregue à
mídia, e a todo e qualquer novo modismo que se im-
ponha como garantia de sucesso e que. segue a lógica
econômica de acúmulo de bens materiais?

Muito já se escreveu ao longo da História, arti-
gos, dissertações e teses sobre o espaço da escola como
lugar de educação para a vida, para a cidadania. Leis
(Constituição Federal, Lei de Diretrizes e Bases da Edu-
cação/LDB) e Programas Curriculares Nacionais (PCNs),
Projetos Político-pedagógicos, slogans e frases de efeito
estampadas nos jornais e outdoors nos fazem acreditar
ser escolas, lugares de educação, de formação integral,
de preparação para a vida. As práticas denunciam, po-
rém, uma formação para a vida pautada no cognitivo,
no racional, na garantia de transmissão de conhecimen-
tos que permitam o sucesso no vestibular. Por que não
conseguimos ir além da escolarização? Por que não con- -,
seguimos de fato fazer da escola, acima de tudo, um
lugar de educação? Alguns teóricos advogam a ideia de
que é necessário trazer as outras dimensões do humano
(emoções, sentimentos) para o interior da escola; tra-
zer o aprendente integralmente, organismicamente e
não só racionalmente para o espaço escolar. O enfoque
da escola sempre esteve pautado no cognitivo e, com o
fortalecimento da ciência, isso foi cada vez mais refor-
çado, pois só o racional garantiria a objetividade neces-
sária ao conhecimento. Quanto mal se promoveu dentro
das escolas em nome dessa falsa ideia! O ato de apren-
der envolve-nos integralmente, e se de fato não estiver-
mos plenamente presentes, não só racionalmente, não
haverá possibilidades de conhecimento, não acontece-
rá aprendizagem como a compreendemos. Instruiu-se,
informou-se, memorizou-se temporariamente.

É importante definir, com Dewey, o conceito de
educação que apresentamos ao longo de nossa escrita:
"o processo de reconstrução e reorganização da expe-
riência, pelo qual lhe percebemos mais agudamente o
sentido, e com isso nos habilitamos a melhor dirigir o
curso de nossas experiências futuras". Uma visão erga-

55



-I
'".;

MARCO AURÉLIO DE PATRíCIO RIBEIRO

nismicamente sentida a essa referência já nos trans-
porta a outro papel para a escola.

Apresentamos ao leitor algumas considerações,
defendendo a escola como um espaço de construção de
sujeitos que pode ir além da escolarização (instrução
formal). Se por determinaçãq social devemos todos ir à
escola, possamos de fato ir e ser acolhidos plenamente e
não só racionalmente; transformar esse lugar em possi-
bilidades de interações, trocas, experiências, reflexões,
reconstruções, transformações - aprendizagens e con-
quistas de vidas plenas é nosso desafio. Por que continu-
armos fixados na ideia já superada de garantir informa-
ções sem sentido? Questionamos essa fixação da escola
e convidamos a uma transformação. Façamos da escola
um lugar de vida, experiências, aprendizagens organica-
mente sentidas e significadas, superando esse lugar defi-
nido, ocupado por ela, de preparação para a vida futura,
para dispor de um lugar no mercado de trabalho.

Como apoio às nossas argumentações retiramos
do "fundo do baú" ideias apresentadas por Dewey há
tempos; afirmações que nos parecem tão ou mais atuais
e importantes do que na época de sua divulgação. Em
sintonia com estas, trazemos Rogers à nossa conversa.
É fantástico ler Rogers e Dewey e encontrar tantas con-
sonâncias. Nas obras de ambos, aprendizagem e vida
são atos supremos do processo educativo. Em 1978, um
livro de Rogers traduzido para o português - Liberdade
para aprender - apontava-nos caminhos de como a
educação poderia ter como ação fundante a elaboração
do ser humano e não o mero papel de instrução formal.
Nele, Rogers já assinalava certos princípios que pode-
riam nortear uma ação própria ao ato de educar. Repro-
duzirno-las na íntegra por considerá-Ias de fundamental
importância ao nosso projeto de transformação:

1) os seres humanos têm natural potencialida-
de de aprender - são curiosos a respeito do
mundo em que vivem, até que, e a menos
que, tal curiosidade seja entorpecida pelo
nosso sistema educacional. ..
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2) A aprendizagem significativa verifica-se
quando o estudante percebe que a matéria
a estudar se relaciona com seus próprios
objetivos ...

3) A aprendizagem que envolve mudança na
organização de cada um - na percepção de
si mesmo - é ameaçadora e tende a suscitar
reações.

4) As aprendizagens que ameaçam o próprio
ser são mais facilmente percebidas e as-
similadas quando as ameaças externas se
reduzem a um mínimo.

5) Quando é fraca a ameaça ao "eu" pode-se
perceber a experiência sob formas diversas,
e a aprendizagem ser levada a efeito ...
Humilhações, ridículos, depreciações,
menosprezo e desrespeito - são ameaças
à própria pessoa, à percepção que se tem
de si mesmo ...

6) É por meio de atos que se adquire aprendi-
zagem mais significativa.

7) A aprendizagem é facilitada quando o es-
tudante participa responsavelmente de seu
processo.

8) A aprendizagem auto-iniciada que envolve
toda a pessoa do aprendiz - seus sentimen-
tos tanto quanto sua inteligência - é mais
durável e impregnante.

9) A independência, a criatividade e a auto-
confiança são facilitadas, quando a auto-
crítica e a auto-apreciação são básicas e a
avaliação feita por outros tem importância
secundária. A criatividade desabrocha numa
atmosfera de liberdade.

10) A aprendizagem socialmente mais útil, no
mundo moderno, é a do próprio processo
de aprendizagem, uma contínua abertura à
experiência e à incorporação, dentro de si
mesmo, do processo de mudança. (ROGERS
e DEWEY).

Rogers já vislumbrava um papel para a educa-
ção do ser humano na escola, onde as relações fossem
pautadas no respeito-às diferenças, no conhecimento e
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confirmação de s.ie na aceitação da diferença do outro;
na liberdade de ser e de aprender; no assumir responsá-
vel de escolhas, com autonomia; em estar plenamente
envolvido na tarefa de tornar-se o que se é no dia a dia
fora e dentro da escola, com base em toda relação es-
tabelecida. Rogers já sinalizava a noção de que é pelo
contato que se educa. Contatamos, tocamos, agimos,
experimentamos, vivemos, refletimos, significamos,
escolhemos valores que orientam nossa vida e, assim,
vamos sendo e aprendendo a ser o que somos. Se assim
acontece, o restrito modo próprio de se aprender - ou-
vir, passivamente transmissões orais sem relações com
a vida - comumente usado na escola, não serve a es-
ses propósitos. Paralelamente, uma rede de aprendiza-
gens não conscientes é construída e passa a determinar
ações e reações que não são significadas. É como temos
visto: uma total falta de comprometimento e sentido
no agir humano, o que nos alija de nós mesmos, nos
robotiza, nos torna fragmentados e vazios.

Se nossas ações são promotoras de aprendiza-
gens, se podemos agir respaldados em valores organis-
micamente orientados, torna-se fundamental incluir-
nos integralmente na escola, o que, com certeza, mais
chances trará para que ela possa ocupar o lugar de
facilitadora de aprendizagens de vida plena e não para
a vida futura.

Convidomo-lo a pensarmos na beleza que pode-
ria resultar de se viver nas escolas relações autênticas,
em que cada um fosse uma pessoal real, pudesse ex-
pressar o eu autêntico e não se mostrar como o outro
valoriza. Para que isso fosse de fato possível, Rogers
nos convida a uma aceitação incondicional, sem jul-
gamentos, buscando-se compreender cada um ernpa-
ticamente, confiando no potencial inerente a cada um
de nós de se atualizar construtivamente a cada nova
aprendizagem empreendida, escolhendo sempre refe-
rências que promovam nosso viver pleno e nosso bem-
estar, assim como do outro, num clima de liberdade
para ser e aprender.
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Escrevemos sobre Rogers e remetemo-nos
imediatamente a Dewey. Vislumbramo-nos confusos.
Dewey ou Rogers defendem isso? Vamos em busca de
esclarecer dúvidas e, grata surpresa, quantas sintonias
encontramos em suas falas!; como defender o culti-
vo da individualidade, da marca própria a cada um,
aprender pautado na liberdade e experimento, atingir
fins ligados às necessidades dos aprendizes, aprender
vivendo para estar em sintonia com um mundo sempre
em mudança. Dewey? Rogers?Já estamos impregnados
de suas ideias a partir de como as experimentamos or-
ganicamente.

A Construção do Sujeito Ético: um Papel da Escola

Entendemos e defendemos a educação como
processo integral de formação humana, pois cada ser
humano, ao nascer, necessita receber uma nova con-
dição para poder existir no mundo da cultura. Como
afirma Rodrigues (2006):

Aeducação é necessária para que o Ser Homem
seja constituído. Por não receber qualquer de-
terminação por natureza, podemos construir o
nosso modo de vida tendo por base a liberdade
da vontade, a autonomia para organizar os
modos de existência e a responsabilidade pela
direção de nossasações - essa característica do
ser humano constitui o fundamento da formação
do sujeito ético.

Cada ser humano traz todo um jeito de ser pró-
prio (um potencial) e apreende esse mundo cultural
usando desse seu jeito. É por intermédio dos conta-
tos estabelecidos que se vai criando simbolicamente
a realidade de si, mediante aquisição da linguagem.
É também por intermédio dessas relações que se fa-
zem valores e se adquirem habilidades e conhecimen-
tos; e é por meio desse processo que também se dá
a formação do sujeito ético: pela aquisição do mais
alto grau de consciência da responsabilidade social de
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cada ser humano expressa na cooperação, solidarie-
dade e respeito às individualidades e à diversidade.
Considerando que as vivências relatadas há pouco in-
tegram o que compreendemos como educação, são es-
sas premissas fundamentais para orientação do que se
vive na escola. Se somos seres humanos construtores
da humanização, também podemos criar as condições
para uma educação humana pautada na liberdade, na
autonomia, no comprometimento, na significação e
na responsabilidade de estabelecimento de uma vida
plena, uma vida boa; condições fundamentais para a
construção de relações humanas éticas.

Voltemos nossa visão para a escola da atualidade
e nos detenhamos nas relações que lá se estabelecem
- relações hierarquizadas em que o poder centraliza-
se nas mãos dos donos do saber (professores, técnicos,
gestores), o potencial criativo, edificante e atualiza-
dor, inerente a cada ser não é considerado; a liberda-
de de ser e aprender, respaldados por esse potencial,
também não está presente. A participação ativa, a
responsabilidade, a autonomia e o comprometimento
pleno aí envolvidos, acompanhando todo um padrão
cultural, são condições reais ainda desconsideradas. A
dominação, o medo, a dependência ainda imobilizam
os aprendizes. Somos conduzidos à escola e ela só tem
nos confirmado nesse lugar passivo. Assim como as fa-
mílias, também temos conduzido nossos aprendentes
ao vazio, à fragmentação, à falta de sentido, a uma
ação sem organicidade. Se à escola, porém, cabe esse
outro papel de facilitadora de aprendizagens significa-
tivas e integrantes do que se é plenamente, é chegada
a hora de conclamar todos a fazer essa realidade acon-
tecer de fato.

À medida que defendemos a escola como o mais
legítimo espaço na sociedade atual para realizar a
educação das crianças e dos adolescentes, ela terá de
se transformar para assumir esse papel: a de ser, não
apenas, o lugar da escolarização, mas, sobretudo o da
elaboração humana. Há de se educar o homem, farni-
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liarizá-lo com sua natureza humana, seu jeito de ser,
sua identidade, potencialidades, sua liberdade, res-
ponsabilidade consigo, com os outros seres, com seu
mundo, no qual se torna responsável pelo o bem-estar
pessoal e dos outros, e a constituição de um mundo
mais pleno e feliz e, consequentemente, de escolas
mais cheias de vida e felicidade. Isto porque, onde
estivermos plenamente, aí estará a chave para nossa
realização.
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Marco Aurélio de Patrícia Ribeiro

CONSCIENTIZAÇÃO COMO PROCESSO DE
LIBERTAÇÃO

o objetivo' deste artigo é compreender o termo
conscientização, bastante utilizado por Paulo Freire.
Este conceito tem quase 40 anos, mas ainda enseja
controvérsias de interpretação. O termo conscientiza-
ção é subjetivo, assim como o vocábulo autonomia;
ambos são ainda imprecisos, mas apontam para uma
linha de pensamento que evolui e se atualiza. Ambos
os conceitos têm sua raiz nas preocupações básicas do
educador durante sua prática pedagógica. Uma destas
preocupações de Paulo Freire foi com a alfabetização
de adultos. Suas propostas para a superação deste pro-
blema surgiu de uma análise crítica realizada, por ele
e demais educadores progressistas, do modelo de es-
cola existente e respaldado pelo sistema nas décadas
de 1940 a 1960. As críticas de Paulo Freire ao mode-
lo, que chamou de pedagogia tradicional, tornam-se
o alicerce de onde emergem novas concepções peda-
gógicas, desencadeando práticas educativas chamadas
progressistas.

Freire sabia que o modelo de educação então vi-
gente era excludente e atendia aos interesses da classe
que se consolidou no poder: a burguesia. Desencade-
ando uma sociedade que difundia a democracia bur-
guesa celebrada "livremente" pela população e que
necessitava acabar com a ignorância, pois dessa forma
transformaria os indivíduos em cidadãos. Paulo Freire
chamava o modelo de excludente pelo fato de negar
à pessoa humana "ser mais", tirando-lhe a capacidade
de entender-se e de realizar-se como um projeto. Ser
excluído significa ter sua cidadania' vetada, ou seja,

1 Para Paulo Freire, cidadania é a sociedade estruturar um mo-
delo de organização que possibilite a pessoa humana viver com
dignidade.
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as condições para o "ser mais" tornam-se inviáveis. O
modelo de. escola existente então era tido como um
antídoto à ignorância e tinha como papel transmitir os
conhecimentos acumulados pela humanidade. Aescola
centra sua ênfase no professor que é o transmissor do
seu acervo cultural, cabendo aos alunos, passivamen-
te, assimilar os conhecimentos transmitidos.

A metodologia de ensino tradicional é dedutiva
e baseia-se no aprendizado de conceitos e noções. É o
que Paulo Freire chama de "educação bancária", pois
reproduz o sistema de dominação vigente nas relações
sociais capitalistas. Os conteúdos na "educação ban-
cária" tendem a ser algo sem vida e petrificar-se em
narrações desencarnadas do momento social vivido; o
professor fala da realidade como se ela fosse um mo-
vimento estático, ou seja, a educação passa a ser um
"ato de depositar" no qual, os alunos são os depósitos.
Em lugar de comunicar, o professor dá comunicados
que os alunos recebem' pacientemente, depois apren-
dem e repetem.

Na concepção bancária da educação, o conhe-
cimento é um dom concebido por aqueles que
se consideram como seus possuidores àqueles
que eles consideram que nada sabem. Projetar
uma ignorância absoluta sobre os outros é carac-
terística de uma ideologia de opressão. É uma
negação da educação e do conhecimento como
processo de procura. O professor apresenta-se
aos seus alunos como seu contrário necessário:
considerando que a ignorância deles é absoluta,
justifica sua própria existência. Os alunos, alie-
nados como os escravos na dialética hegeliana,
aceitam sua ignorância como justificativa para
existência do pro.fessor, mas diferentemente do
escravo, jamais descobrem que eles educam o
professor. (FREIRE,1980, p. 79).

A educação bancária reflete a sociedade opres-
sora em seu conjunto por meio da posição que propõe
aos estudantes, pois eles é que devem ser ensinados,
e hão de reconhecer que nada sabem e os professores
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sabem tudo, devem deixar que o professor pense por
si e por eles; deixarem-se disciplinar, ser submissos e
adaptarem-se aos conteúdos propostos.

A escola tradicional disciplina para a ingenuida-
de, não estimulando o desenvolvimento ao não valori-
zar uma atitude critica e sistemática de ler o mundo,
que é passado para o educando como uma estrutura
superior a ele, devendo, portanto, apenas conformar-
se à dinâmica de seu funcionamento. Desta forma, essa
modalidade de ensino mata no aluno a curiosidade, o
espírito crítico e científico, além de comprometer a
capacidade criativa. É uma forma de educação centra-
da na memorização de informações e não na compre-
ensão dos fenômenos, buscando os agentes causais. A
concepção bancária não admite nivelação na relação
professor-aluno, impedindo assim a dissolução da con-
tradição de papéis e impossibilitando o surgimento de
outra relação aberta ao diálogo que levasse ao surgi-
mento de um conceito de libertação, já que romperia
com o sistema de opressão que tanto marca a relação
acadêmica. (

Ao denunciar a educação como prática da do-
minação, Freire alerta para o fato de repassar os va-
lores da "sociedade repressora", criando o que ele
chamou de "cultura do silêncio", em que os educando
são meros seres em adaptação ou ajustamento per-
dendo a possibilidade de ler a realidade e acreditar
poder transformá-la. Ao denunciá-la, não esperava
ser aceito pelas elites dominantes, ao contrário, vi-
sava a chamar a atenção dos educadores "bem-inten-
cionados" para o fato de não ser possível fazer uso de
métodos da concepção "bancária" para atingir fins de
conscientização.

A visão ingênua que homens e mulheres têm da
realidade faz deles escravos, à medida que, não sa-
bendo que a podem transformar, sujeitam-se a ela.
Essa descrença em relação à possibilidade de intervir
na realidade em que vivem é alimentada pelas car-
tilhas e manuais escolares que situam homens e mu-
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lheres como observadores e não como sujeitos dessa
realidade.

No último capítulo de Pedagogia do oprimido,
Paulo Freire, ao analisar a matriz antidialógica, desta-
ca como características do pensamento da classe do-
minante em relação ao método educacional:

[ ... ] a necessidade da conquista da consciência
do oprimido estando sempre presente a ânsia
de oprimir (p. 165); a criação de ilhas divisórias
para facilitar a dominação pois gera conflitos
e cisões entre os excluídos aprofundando seus
confrontos internos (idem); a manipulação
como instrumento de conquista de consciências
(formas de ver o mundo) evitando a organiza-
ção das massas populares (p. 173); a invasão
cultural que consiste na penetração da cultura
do dominante na visão de mundo do dominado.
(p. 178).

Freire alerta para a ideia de que a superação
destes aspectos ocorre por uma posição dialoga I me-
diante colaboração, união, organização e do resgate
cultural da forma de pensar do excluído, rompendo
com o pensamento hegemônico da classe dominante.

A concepção antidialogal da educação bancária
conduz a uma imersão da consciência do oprimido no
mundo preparado pelo opressor. Freire chama de "pos-
tura de aderência ao opressor", a qual leva o oprimido a
absorver os valores, a ideologia e os interesses do domi-
nante, incapacitando-o de ver concretamente os instru-
mentos de dominação ou, ainda, ensejando um "medo
da liberdade", travando uma luta interna na consci-
ência do oprimido, na qual este vivencia o conflito de
submeter-se ao sistema ou indignar-se diante dele.

O educando formado no modelo bancário apre-
senta ausência de crítica pessoal e social e, consequen-
temente, uma falta de consciência ou uma consciência
ingênua, como chamava Paulo Freire, pois não se sente
capaz de transformar o mundo. Este acredita que o
mundo já está feito, não discute opções e tem medo
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de mudar. Sua palavra é reflexo do que já foi expresso;
seu pensamento também é reflexo e influenciado pelos
que os outros pensam, é acomodado e incapaz de as-
sumir uma posição crítica diante da sua situação, pois
não vê a relação causa-efeito.

66

A Consciência Ingênua

Paulo Freire define consciência como a estra-
tégia ou o caminho pelo qual o pensamento humano
busca o mundo exterior; é o contato do sujeito com o
objeto fenomenológico existente fora de si. Por inter-
médio da consciência, percebemos o nosso derredor
e apreendemos pela ideação analítica sua forma de
funcionamento possibilitando interagirmos com ele.

Dependendo do tipo de consciência predomi-
nante no indivíduo, este pode interagir de diferentes
formas com os mesmos fenômenos. Freire observou no
povo brasileiro a existência de pessoas que pareciam
não ter visão social de nenhuma espécie. Acreditava
Freire que seriam fruto de uma escola não crítica,
tradicional e bancária A ausência da capacidade de
criticar levava estas pessoas a um determinismo que
impossibilitava que se produzisse nelas uma crença na
capacidade do ser humano fazer sua história.

Outra forma de consciência detectada parece
profundamente influenciada pelas diversas correntes
de pensamentos religiosos existentes no nosso país, é
uma consciência fatalista e mágica, pois nela a pessoa
já tenta relacionar causa e efeito, no entanto atribui a
causas fora do mundo a origem dos problemas. Deuses,
outras expressões de transcendência e até o destino
são acusados de responsáveis pelos acontecimentos. Ao
atribuir ao transcendente a responsabilidade dos fenô-
menos, a pessoa não conseguirá perceber com clareza
as verdadeiras causas, resignando-se diante das ques-
tões sociais, como miséria, pobreza, fome e injustiças.

Paulo Freire distingue três níveis de consciência
- ingênua, transitiva e crítica -, que abrangem desde



CONSCIENTIZAÇÃO COMO PROCESSO DE LIBERTAÇÃO

a consciência em estado natural (em potencialidades,
vir a ser), até quando ela assume de maneira mais
plena sua capacidade de descobrir a realidade. Não
se trata, porém, de níveis formais de conteúdo nem
de operacionalização, nem se trata de umcontinum
de evolução da consciência, como muitos pensam. A
aquisição da consciência é um fenômeno social que se
desenvolve desde o contato com o mundo e a intera-
ção dialogal com o outro. O tipo de visão de mundo
que acarretará está diretamente ligada à qualidade
deste contato; daí a luta do educador por uma edu-
cação crítica que facilitaria a aquisição da capacida-
de de pensar de modo mais consciente para todos os
cidadãos.

A consciência ingênua é a consciência humana
no grau mais elementar do seu desenvolvimento, pois
percebe os fenômenos, mas não consegue colocar-se à
distância para julgá-tos. É a consciência em estado na-
tural, tida como uma consciência "natural", pois sua
superação ocorrerá à medida que a pessoa passe por
um processo de "humanização". 2

Podemos estudar a consciência ingênua em dois
momentos: o seu tempo de semi-intransitividade e a vi-
são ingênuo-transitiva. A primeira é definida por Freire
como aquela em que o condicionamento às estruturas
sociais vigentes e a cultura do dominador são de tal
modo marcantes que, por um processo de aderência
ou imersão, a consciência dominada não consegue ver
de forma crítica o mundo que a cerca, percebendo de
maneira deturpada os fatos sociais, carecendo de uma
percepção estrutural; não existindo tal percepção, os
homens atribuem a origem dos fatos sociais em suas
vidas a uma realidade superior.

2 O termo humanização foi utilizado por Paulo Freire para expres-
sar a capacidade de afastar-se dos fenômenos sociais, podendo
assim analisá-los e perceber que sãopassíveis de superação. Seria
um ato de ruptura com a cultura do silêncio e a superação da
aderência à cultura do dominador.
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Não tendo tal percepção estrutural, os homens
atribuem a origem dos fatos e das situações
vividas em suas vidas, seja a uma realidade
superior, seja a uma causa inferior a si mesmos.
Em ambos os casos a causa da problemática
é algo que está fora da realidade objetiva.
(FREIRE, 1980, p. 67).

Paulo Freire recorre a um termo utilizado na Psi-
cologia para explicar como esse fenômeno se processa
na consciência das pessoas. Este vocábulo é racionali-
zação, um pensamento inconsciente por meio do qual
a pessoa procura autojustíficação, no que concerne a
sua circunstância de vida, conseguindo, ao fazer uso
desse processo, aceitar conscientemente, com me-
nor sofrimento psíquico, as infelicidades de sua vida.
Desta forma, a explicação para os problemas sociais
é vista sempre como fora da realidade concreta, ora
nos desígnios divinos, ora no destino ou no fato de se-
rem naturalmente inferiores diante de uma sociedade
superior. A visão ingênua está sempre associada ao fa-
talismo, ensejando passividade diante do mundo num
comportamento mágico-defensivo.

Quando a pessoa começa a perceber as fendas
na forma de organização da sociedade, é que se inicia
um período de transição no qual a consciência submer-
sa e silenciosa inicia a superação desse estádio, mas
isso não quer dizer que rompam imediatamente com a
"cultura do silêncio".

A Consciência Ingênuo- Transitiva

A visão ingênuo-transitiva surge nesse momento e
apesar de ser tão dominada quanto a semi-íntransitiva,
dela se diferencia por estar mais bem disposta a percep-
ção das origens das ambiguidades, mesmo ainda vendo
o mundo de forma objetiva e superficial. Ocorre amplia-
ção na capacidade de dar respostas aos problemas que
existem no seu contexto; os interesses e preocupações
se ampliam, já não ficam apenas na escala vital.
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Ainda que se possa explicar a diferença quali-
tativa entre a consciência semi-intransitiva e a
consciência ingênuo-transitiva pelo fenômeno de
emergência devido à transformação estrutural na
sociedade, não existe, apesar disto, uma fron-
teira bem definida entre os momentos históricos
que produzem mudanças qualitativas na cons-
ciência dos homens. Para muitos, a consciência
semi-intransitiva permanece presente dentro da
consciência ingênua. (Id. Ibidem., p. 68).

A conquista de uma consciência popular, que foi
chamada por Paulo Freire de transitiva, por ainda ter
características de ingenuidade, o início de um proces-
so de superação da "cultura do silêncio" e a crença na
possibilidade de termos as massas populares presentes
no processo histórico são marcas que podem ser com-
preendidas como uma maneira mais ampla de consci-
ência. As massas começam a ver o que antes não viam;
é um desvelamento que provoca inquietudes tanto
nos dominados como nas elites dominantes. As massas
populares começam a desejar liberdade e passam a
buscar sempre mais a superação do silêncio em que
vinham permanecendo.

Em sua transição, o caráter estático da concep-
ção ingênua vai sendo superado progressivamente, as
contradições sobem à superfície, provocando confli-
tos. Aparece outra forma de encarar a política, sendo
rejeitado o estilo paterna lista .

Devido às massas não permitirem, ao saírem
do silêncio, a continuação do estilo político da
sociedade fechada, não significa que pudessem
expressar sua própria palavra. [... ] A liderança
populista é uma resposta a esta nova presença
das massas no processo histórico [... ] Amanipu-
lação populista das massas deve ser considerado
sob dois prismas diversos [... ] Por um lado um
narcótico político que entretém não somente
a ingenuidade da consciência que surge como
também o hábito que as pessoas têm de serem
dirigidas.
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Por outro lado na medida em que utilizam pro-
testos e reivindicações, acelera-se o processo
pelo qual as pessoas "des-velam" a realidade.
(FREIRE,1980, p. 70).

A passagem de um estado de consciência ingê-
nua para a transitiva é fundamental para desencadear
futuras consciências críticas, tanto nas camadas popu-
lares como nas elites progressistas, que vão gradativa-
mente unindo forças por diferentes caminhos (litera-
tura, artes e educação) com as massas mais carentes
da sociedade, descobrindo o mundo e abrindo espaço
para a formação de consciências críticas.

Formação da Consciência Crítica - um Passo para a
Conscientização

Conscientização é o processo pedagógico que
busca dar ao ser humano uma oportunidade de desco-
brir-se por meio da reflexão sobre sua existência. Pau-
lo Freire não é o inventor dessa palavra, como muitos
pensam. Era uma palavra já utilizada pelos teóricos do
ISEB.3 Foi no ISEBque Freire ouviu pela primeira vez
essa palavra, ficando impressionado com a profundi-
dade de seu significado, e percebeu que a educação,
como ato de conhecimento e prática da libertação,
é, antes de mais nada, conscientização. Desde então,
essa palavra passou a fazer parte do seu universo voca-
bular com a qual ele exprimia posições político-ideoló-
gicas, razão por que passou a ser tido como o criador
do termo.

Acredita-se geralmente que sou o autor deste
estranho vocábulo "conscientização", por ser

3 ISEB- Instituto Superior de Estudos Brasileiros - criado por
Juscelino Kubitschek, em 1955, extinto em 1965 pelo governo
militar. Era constituído de intelectuais que buscavam difundir as
ciências sociais como instrumento de análise e crítica da realida-
de brasileira, como ÁlvaroVieira Pinto, Hélio Jaguaribe, Nelson
Werneck Sodré e RolandCorbisier.
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este conceito central em minhas ideias sobre
educação. Na realidade foi criado por uma equi-
pe de professores do ISEBpor volta de 1964. Ao
ouvir pela primeira vez esta palavra, percebi
imediatamente a profundidade de seu signifi-
cado, porque estou absolutamente convencido
de que a educação, como prática da liberdade,
é um ato de conhecimento, uma aproximação
crítica da realidade.

Desde então esta palavra faz parte do meu
vocabulário, mas foi Hélder Câmara quem se
encarregou de traduzi-Ia para o inglês e para o
francês. (FREIRE, 1980, p. 25).

Paulo Freire deu a esse vocábulo um conteúdo
político-pedagógico tão particular que pode ser consi-
derado seu "pai", como muitos pensam. O termo ter-
minou enormemente difundido pelo mundo, tendo sido
inclusive deturpado. Na sua ideia original, implicava
ação, isto é, uma relação particular entre pensar e
atuar. Uma pessoa ou um grupo que se conscientiza -
sem esquecer de que ninguém conscientiza ninguém,
pois as pessoas se conscientizam mutuamente por meio
de seu trabalho cotidiano - é aquela capaz de revelar
a razão de ser das coisas. Este descobrimento tem que
ir acompanhado de uma ação transformadora expressa
mediante uma ação política contra a exploração.

Para Paulo Freire, conscientização é o desenvol-
vimento crítico da tomada de consciência. Aconscien-
tização comporta, pois, ir além da apreensão, chegan-
do a uma fase crítica na qual a realidade se torna um
objeto cognoscível e assume uma posição epistemoló-
gica para, "amando, conhecer".

Conscientização é um compromisso histórico e
também uma consciência histórica; é inserção crítica
na história, implicando que os homens assumam o pa-
pel de sujeitos que fazem e refazem o mundo. Esta
não está baseada sobre a consciência de um lado e o
mundo do outro, ao contrário, está baseada, sim, na
relação consciência/mundo.
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Essa conscientização nos convida a assumir uma
posição utópica em relação ao mundo, posição esta
que converte o conscientizado em uma espécie de "fa-
tor utópico" como denominou Paulo Freire.4 Só que
utopia é vista por ele não como o irrealizável, mas
como um compromisso histórico com o estabelecimen-
to de uma nova realidade que advirá. Esse processo
se efetivaria por intermédio de um movimento dialé-
tico entre a reflexão crítica sobre a ação anterior e a
subsequente ação no processo de luta libertadora. A
conscientização que ocorre como processo num dado
momento deve continuar no que se segue, em que a
realidade transformada assume novo perfil.

Aconscientização é isto: tomar posse da reali-
dade; por esta razão, e por causa da radicaliza-
ção utópica que a informa, é um afastamento da
realidade. Aconscientização produz a desmito-
logização. É evidente e impressionante, mas os
opressores jamais poderão provocar a conscien-
tização para a libertação: como desmitologizar,
se eu oprimo? Aocontrário, porque sou opressor,
tenho a tendência a mistificar a realidade que
se dá à captação dos oprimidos, para os quais
a captação é feita de maneira mística e não
crítica. O trabalho humanizante não poderá ser
outro senão o trabalho da desmitificação. Por
isto mesmo, a conscientização é o olhar mais
crítico possível da realidade, que a "des-vela"
para conhecê-Ia e para conhecer os mitos que
enganam e que ajudam a manter a realidade
da estrutura dominante.">

Conhecer os temas que mitificam a realidade é
um caminho para a compreensão crítica da dinâmica
da sociedade; conquistar, mediante uma consciência
crítica, a visão capaz de mostrar o mundo; conhecer

4 Expressão usada em seu discurso O processo de Alfabetização
Política. Genebra, outubro, 1970.
5 Seminário de Paulo Freire sobre Conscientização e alfabetização
de adultos, Roma, 17 - 19 de abril de 1970.
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a realidade e desmascarar a sua mitificação é iniciar
uma transformação da realidade para a libertação dos
homens.

Paulo Freire crê que, mediante a educação crí-
tica e libertadora, os homens podem adquirir a cons-
ciência crítica que lhes permite descobrir a sociedade
de modo crítico. Assim, a educação "domesticadora"
estimula a falsa consciência, ao passo que a educação
libertadora se esforça para levar os educandos a com-
preender os caminhos de conquista da libertação.

A educação crítica considera os homens como
seres em devir permanente, como sujeitos inacabados,
incompletos em uma realidade igualmente inacabada.
O caráter da plasticidade evolutiva dos homens e o
caráter mutante da realidade exigem que a educação
seja uma atividade contínua, sendo permanentemente
refeita pela práxis. Este modelo de educação enraíza-
se no presente dinâmico, sem aceitar a ideia de es-
tabilidade do presente e predeterminação do futuro;
desta forma, torna-se uma educação revolucionária.

Aeducação crítica é a "futuridade" revolucioná-
ria. Ela é profética - e, como tal, portadora de
esperança - e corresponde à natureza histórica
do homem. Ela afirma que os homens são seres
que se superam, que vão para a frente e olham
para o futuro, seres para os quais a imobilidade
representa uma ameaça fatal, para os quais ver
o passado não deve ser mais que um meio para
compreender claramente quem são e o que
são. Ela compromete os homens como seres
conscientes de sua limitação, movimento que
é histórico e que tem como ponto de partida,
o seu sujeito, o seu objetivo. (FREIRE, 1980,
p.82).

O objetivo da educação libertadora é a forma-
ção de pessoas com uma consciência crítica apurada,
capazes de perceber no aqui-e-agora social a situa-
ção em que se encontram emersos. Somente com a
percepção crítica do entorno é que podem atuar de
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forma libertadora. A consciência crítica é, portanto,
o conhecimento ou a percepção que consegue deso-
cultar certas razões a explicar a maneira como "estão
sendo" os homens no mundo, exibe a realidade, con-
duz o homem a sua vocação histórica de humanizar-se,
fundamenta-se na criatividade e estimula a reflexão
e a ação verdadeiras dos homens sobre a realidade,
promovendo e percebendo as reais causalidades dos
fenômenos sociais e humanos.

A conquista da consciência crítica ocorre sobre-
tudo mediante a dialogicidade. Portanto, ser crítico
não é em nenhuma hipótese uma posição arrogante de
ser o "dono da verdade", ao contrário, implica estar
aberto à verdade do outro. Aquele que tudo critica, ou
o faz de forma destrutiva, pode até ter uma boa visão
dos fenômenos, mas não tem consciência crítica.

A consciência crítica nos ajuda a ter a capaci-
dade de opor-nos contra as coisas que nos são jogadas
com algum interesse já elaborado, auxilia a enfrentar
os slogans e a transformação de coisas supérfluas em
necessárias que a sociedade consumista nos expõe. A
capacidade crítica serve para detectarmos problemas
pessoais e sociais, fazermos autocríticas, superarmos
os fatos que ensejam alienação e que nos transformam
em robôs levados pela moda, percebermos que nem
tudo vai tão bem quanto o marketing oficial diz e ain-
da para que tenhamos esperança na capacidade huma-
na de mudar a sociedade e, em consequência, não nos
acomodemos.

A consciência crítica nasce da capacidade de
julgar, confrontando ideias, os pressupostos que a so-
ciedade nos coloca, o que implica uma concepção éti-
ca dos fenômenos humanos, mas não apenas da ética
do sistema hegemônico, mas sim de uma ética humana
que questione os modelos, usando como valor maior a
preservação da pessoa humana nos seus aspectos bio-
lógicos e psicossociais.

Só existe consciência crítica se for engajada na
realidade; ela não existe, em hipótese alguma, fora
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dela. O senso crítico pode até existir como reflexão,
pensamento ou filosofia, mas uma expressão mais pro-
funda de consciência só ocorre se a pessoa se sente
responsável por sua história e pela transformação da
sociedade. Quem tem essa capacidade descobre que
o mundo está cheio de contradições passíveis de su-
peração, domina a capacidade de analisar a relação
entre causa e consequência, encontra saída para os
problemas e acha-se responsável por si e pela huma-
nidade; domina a capacidade de criticar mas sem ser
destrutivo; não se desliga da realidade ao analisar os
problemas com que se depara na sua vida; e sabe cri-
ticar com humildade. As palavras de Freire mostram
concretamente que não é possível prescindir de uma
ação social, uma atuação no mundo, para chegar-se a
uma consciência crítica. Fugir de uma ação concreta
pode levar as pessoas a uma visão "turva" do mundo
ou, na melhor das hipóteses, idealista.

Sei, muito bem, que a conscientização, impli-
cando nesta reflexão crítica sobre a realidade
como algo dando-se não pode prescindir da ação
transformadora sem a qual não se concretiza
o anúncio. A simples superação da percepção
ingênua da realidade por uma crítica, não é
o bastante para que as classes oprimidas se
libertem. Para tal, elas necessitam organizar-se
revolucionariamente e transformar a realidade.
Esta organização demanda, porém, uma ação
consciente que envolve a clarificação do que
se encontra na "visão de fundo da consciência.-,
(FREIRE, 1981, p. 94).

Construir um mundo melhor implica conheci-
mento crítico, não se podendo denunciar a estrutura
se não a conhece. É atuando no mundo que transforma-
mos ideias em projetos e daí em novas ideias e novos
projetos, num devir permanente. Estes novos projetos
só serão implementados por meio da práxis e não me-
diado pelo discurso, mesmo que este esteja repleto de
boa vontade e conteúdos de fundamentação crítica.
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Se me ponho numa posição idealista, dicotomi-
zando consciência e realidade, submeto esta
àquela como se a realidade fosse constituída
pela consciência. Assim, a transformação da
realidade se dá pela transformação da consci-
ência. Se me ponho numa posição mecanicista,
dicotomizando igualmente consciência e reali-
dade, tomo a consciência como um espelho que
apenas reflete a realidade. Em ambos os casos,
nego a conscientização que só existe quando
não apenas reconheço mas experimento a dia-
leticidade entre objetividade e subjetividade,
realidade e consciência, prática e teoria. Toda
consciência é sempre consciência de algo, a
que se intenciona.

A consciência de si dos seres humanos implica
na consciência das coisas, da realidade concreta
em que se acham como seres históricos e que
eles aprendem através de sua habilidade cog-
noscitiva. (FREIRE, 1981, p. 144).

Sob influência do pensamento marxista, Freire
passa de um enfoque, em parte subjetivo, de análi-
se do tipo de consciência presente em decorrência da
conscientização, para uma avaliação mais ideológica
e social. Surge o conceito de consciência social ou de
classe, em que são mantidos os pressupostos da ação
sobre o mundo presentes na consciência crítica, mas
aflora um dado novo, a ênfase no aspecto revolucioná-
rio da humanização ou hominização da pessoa humana
e, só assim, seria atingida uma autêntica conscientiza-
ção e a conquista da libertação.

A humanização implica a descoberta da realida-
de, a mostra do antagonismo entre diferentes classes
sociais e a negação da possibilidade de neutralidade
nas atuações sociais. Não há possibilidade de humani-
zar na opressão, assim como não pode haver desuma-
nização onde há libertação, e esta só se dará na práxis
dos homens dentro da história. Não há, portanto, cons-
cientização se de sua prática não resulte a ação cons-
ciente dos oprimidos como classe que partilha uma
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consciência social. Ninguém chega à conscientização
sozinho, pois o povo se conscientiza através do mo-
vimento dialético entre reflexão crítica sobre a ação
anterior e a subsequente ação na luta pela transfor-
mação da sociedade.

Como vimos, a conscientização leva à autono-
mia, mas só chega a esta quem está sintonizado com o
mundo em que vive. Apesar do conceito de autonomia
defini-Ia como algo subjetivo, ela se torna uma ferra-
menta presente, ativa e balizadora de práticas sociais
quando contextualizada criticamente no momento his-
tórico vivido.
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11

A reflexão sobre autonomia, levantada nesse ar-
tigo, está norteada pela compreensão de fenômenos
tanto sociológicos como subjetivos da Psicologia Hu-
mana. A necessidade da autonomia surge com a preo-
cupação pela criação de uma sociedade nova, onde os
indivíduos possam atingir a felicidade, concretizando
seus projetos pessoais e sociais de vida. A autonomia
é vista hoje como um pensamento progressista, pois
além de formar uma perspectiva crítica dos fenôme-
nos sociais, compromete o cidadão com a luta por uma
sociedade" solidária e justa, leva ao engajamento em
projetos de recuperação do humano, permite o res-
gate do diálogo e o encontro com o outro. O artigo
foi escrito com a convicção que resgatar autonomia
na atualidade é condição para a superação dos danos
morais presentes na nossa sociedade.

No livro A Era dos Extremos, Erick Hobbsbawm di-
vidiu o século XX em três grandes períodos. Fugindo da
periodização histórica tradicional, ele propõe o início e
o fim do século a partir de acontecimentos marcantes.
O marco inicial seria em 1914, com o início da I Guerra
Mundial, e o término se daria em 1991 com a dissolu-
ção da União Soviética e dos regimes socialistas. Com a
decadência do Socialismo, o Capitalismo aparece como
vencedor de uma disputa entre modelos e práticas so-
cioeconômicas que atravessaram todo o século.

Esse século ficaria dividido assim: 1914 e 1945:
a "era da catástrofe", período marcado por duas guer-
ras mundiais, pela crise econômica, pelo nazi-fascis-
mo, pelo holocausto e pela bomba atômica. O perío-
do seguinte seria a "era do ouro", aproximadamente
entre 1945 e 1973, caracterizado por grande cresci-
mento econômico e possibilidade de democratização,
apesar da Guerra Fria. O terceiro período seria a "era
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da incerteza", aproximadamente entre 1973 e 1991,
que o autor define como um tempo de "perda total de
referências" .

É esse terceiro período que nos interessa. Um
tempo marcado pela revolução tecnológica, pela es-
peculação financeira com crescente autonomização
do dinheiro, concomitante a uma profunda crise social
provocada, principalmente, pela concentração de ri-
quezas e pelo desemprego.

Uma das características fundamentais de nossos
dias é a emergência da revolução científico-tecnoló-
gica com suas inegáveis contribuições e influência no
desenvolvimento de novas formas de produzir e pen-
sar. Robôs e computadores assumem diferentes tarefas
antes executadas por operários especializados.

No campo da ciência assistimos a um progresso
impressionante. A Engenharia Genética, os supercon-
dutores, a comunicação a distância, a fusão nuclear e
a bíotecnologia são alguns exemplos da recente capa-
cidade produtiva mundial e da aplicação imediata do
conhecimento científico.

Nas diferentes áreas do conhecimento e da com-
preensão do real, o saber tecnológico adquire status
como única forma de se chegar a um conhecimento
eficaz e verdadeiro. Tornando-se ideologia, a ciência
moderna se transforma em fonte de poder e domina-
ção, assumindo papel fundamental no controle social.

O sonho aristotélico de que os autômatos um dia
libertassem o homem das tarefas diretamente produti-
vas para que o ser humano se encaminhasse para ativi-
dades cada vez mais criativas e sofisticadas, propician-
do-lhe plena felicidade, não se realizou. O desemprego
em massa tem sido a grande consequência dessas mu-
danças, tornando-se ponto-chave para a compreensão
de todo o contexto social internacional. 1

1 Trata-se aqui do que poderíamos denominar de desemprego
estrutural. A nova forma de produzir na sociedade contemporânea
libera mão-de-obra, prescinde dos trabalhadores.
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Interpretando esse fenômeno, estaríamos dian-
te do surgimento da sociedade pós-industrial com a
superação da produção industrial convencional e a
emergência de um novo estágio social com o desenvol-
vimento do setor de serviços, em particular, aqueles
ligados à informação. Na ideologia neoliberal o desem-
prego representaria uma fase transitória de ajustes
sociais à nova realidade.

Contrariando essa visão otimista, poder-se-ia
afirmar que nos encontramos diante de um novo es-
tágio de acumulação do capital em sua nova fase de
globalização da economia.

Esse contexto, já começara nos séculos XV e XVI
com as grandes navegações e o descobrimento de no-
vas terras, num processo de expansão e exploração de
riquezas naturais de forma nunca vista até então, ape-
sar de todas as contradições e conflitos da empreitada
mercantil. Na política, aquela conjuntura econômica
iria ensejar o fortalecimento dos Estados Nacionais e
do Absolutismo Monárquico.

Até aquele momento, a riqueza vinha das guer-
ras de conquista e da consequente exploração e rapina
dos povos vencidos. Riquezas obtidas na guerra eram,
geralmente, utilizadas na ostentação, na opulência e
no esbanjamento. Quando se esgotavam, eram substi-
tuídas a partir de uma nova guerra de conquista.

Com o advento da revolução industrial ocorre
uma mudança fundamental: parte das riquezas obtidas
na guerra vão ser investidas na pesquisa e no desenvol-
vimento de novas formas de produção.

No final do século XX, as exigências da produção
e as demandas da ciência obrigam a repensar os novos
papéis da educação em todo esse processo de apro-
priação e difusão do conhecimento.

A universalização do ensino fundamental surge
como necessidade do capital em qualificar a mão-de-
obra. Com ele, o processo de urbanização e dos servi-
ços ligados à saúde, habitação e lazer. Num outro polo,
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como consequência dessas mudanças no pós-guerra,
dá-se a ampliação do ensino universitário.

Nesse contexto, a contradição vivida pelo capi-
tal entre explorar e educar os trabalhadores nunca foi
tão atual. O Brasil, país periférico na divisão interna-
cional do trabalho, vive a contradição de adestrar o
trabalhador para a ação repetitiva ou de educar-lhe
para o trabalho criativo, enquanto suas classes domi-
nantes são educa das para a vida através da aquisição
do saber universal.

As mudanças e contradições sociais assumem
feições próprias na sociedade contemporânea.

O capitalismo, em sua história, tem se carac-
terizado por um conjunto de contradições. A princi-
pal delas, desequilíbrio entre produção de riquezas
- acumulação e exclusão social. Nunca na história da
humanidade foram produzidos tantos bens e a vida
cotidiana foi tão facilitada, especialmente pelo de-
senvolvimento dos meios de transporte e comunica-
ção. Ao mesmo tempo, jamais se viu tão grave cres-
cimento da pobreza e separação social entre pobres
e ricos.?

Emerge desse processo uma contradição funda-
mental: ao mesmo tempo em que revoluciona a pro-
dução, o capitalismo institui como sistema mundial a
especulação financeira. O dinheiro adquire status de
riqueza desvinculado do processo de produção social
de mercadorias. Transformado numa espécie de gigan-
tesco cassino, o mercado financeiro mundial transfor-
ma dinheiro em mais dinheiro, num processo global
de dolarização que varreu da economia o padrão de
riquezas baseado em ouro e que obriga todas as econo-
mias dos países a utilizarem a moeda norte-americana
como padrão de referência.

2 Segundo a revista americana Forbes, setembro/97, os homens
mais ricos do mundo tem sua riqueza calculada em bilhões de
dólares. Ao mesmo tempo, segundo dados do UNPD-95, 33%da
população dos países em desenvolvimneto vivem com menos de
1 dólar por dia. p. 67 ).

81



MARCO AURÉLIO DE PATRícia RIBEIRO

Nesse contexto, a riqueza monetária supera a
riqueza patrimonial: terra, rebanhos, imóveis e mer-
cadorias tornam-se riqueza secundária, submetida aos
ditames da especulação financeira. Transformados em
financiamentos, títulos da dívida, juros e hipotecas,
os bens patrimoniais perdem autonomia, destronando
setores de antigas frações de classe social dominan-
te como latifundiários, especuladores com imóveis e
grandes comerciantes. Enquanto isso, o capital finan-
ceiro torna-se hegemônico e transforma-se em mola
mestra de toda a acumulação capitalista.

As pessoas vivem com intensidade a experiên-
cia de ruptura com antigas formas de ver o mundo,
tendo que experienciar uma realidade em que a cres-
cente velocidade das mudanças e o grande volume de
informações, associados a uma nova relação capital-
trabalho e uma competição cada vez mais acentuada,
vêm levantando reflexões acerca do efeito desse novo
modelo de sociedade na subjetividade humana.

O padrão neoliberaf de organização social tem
trazido como consequência uma crescente exigência
social em relação aos indivíduos que vêm buscando
cada vez mais a chamada "competência social" em
todos os grupos sociais a que pertencem. Há um cres-
cimento das tensões a olhos vistos no indivíduo e na so-
ciedade. A pessoa humana busca encontrar a si mesma
e não consegue, terminando por alienar-se, desprovin-
do-se de sua individualidade, animalizando-se.

O empobrecimento do planeta é visível, influin-
do na perda progressiva das condições de vida digna.
Problemas como miséria, desemprego, analfabetismo,

3 A partir da década de 1960 o estado do bem-estar social mostra
sinais de desgaste. Na década de 1980 os governos de Reagan, nos
Estados Unidos, e Margareth Thatcher, na Inglaterra, são indica-
dores de uma nova orientação neoliberal que tende a desinvestir
o estado das funções assumidas ao longo do século. É por isso que
se encontram no centro do debate questões como a privatização
de setores tão diferentes como universidades, prisões, serviços
de aposentadorias e empresas estatais.
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guerras, devastações ecológicas levam a cada dia mais
pessoas a se preocuparem e a desenvolverem estudos e
ações no intuito de amenizar o mar de sofrimentos em
que o mundo está mergulhado. Essas questões, embo-
ra sejam de responsabilidade governamental, também
dizem respeito a todos nós, já que instiga-nos a reto-
mar constantemente nossa relação com a sociedade,
isto é, a rever o binômio indivíduo/coletividade.

Todas as questões sociais citadas, somadas aos
riscos do tecnicismo extremado, à massificação dos
meios de comunicação, a ação de grupos sedentos por
regimes ditatoriais, dizem respeito à ética. Aliás a éti-
ca se aplica a toda e qualquer questão com a qual o
indivíduo ou a coletividade sejam chamados a agir ou a
se posicionar perante si próprio ou os outros.

Por mais simples que sejam as decisões a serem
tomadas, elas envolvem os indivíduos eticamente. Ques-
tões como discriminação étnica e sexual, aborto, analfa-
betismo, eutanásia, violência civil e política, roubo, pro-
paganda ideológica, experiência com embriões, e tantas
outras, constituem-se em temáticas éticas reconhecidas
universalmente inclusive por instâncias jurídicas.

Apesar da preocupação com questões éticas
sempre haver existido, estamos vivenciando uma onda
de tantos acontecimentos contrários ao bem-estar da
coletividade, de tanto menosprezo pelo humano, que
o tema volta a ser dos mais fecundos.

Solidão, estresse, desespero são algumas das ca-
racterísticas da atual crise éticoexistencial que numa
escala crescente aflige os homens. Isto leva, a cada
dia, mais pessoas a se preocupar e a desenvolverem
esforços no intuito de amenizar o mar de sofrimentos
em que estamos mergulhados, investigando seus con-
flitos psíquicos e éticos-morais.

Muitas análises realizadas sobre o caos moral em
que estamos inseridos citam a crise da razão moderna
que diz buscar a emancipação do homem mas, con-
traditoriamente, tornou-se responsável pelo cárcere
a que o homem está submetido. A razão. não é maisPERGAMUM
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criticada por negar valores transcendentes - a pátria,
a religião, a família, o estado, mas sim pelo seu com-
prometimento com o poder.

A razão moderna, tecnicista e manipulatória, é
uma forma de racionalidade dominante e desumana,
que está colocada a mercê da dominação do homem e
da natureza, servindo ao poder, respaldando um concei-
to de ética pragmática, empirista (experimental) e com-
portamental, confirmando as desigualdades sociais.

Dois caminhos são possíveis a partir dessa cons-
tatação: a manutenção de' uma ética racional, indivi-
dualista, competitiva e desagregadora da coesão so-
cial, que poderá levar a uma ampliação dos problemas
sociais, ou o surgimento de uma outra forma de razão,
comunicativa e intersubjetiva (em que o eu e o outro
sejam igualmente respeitados), que escape aos redu-
cionismos que estão levando a razão moderna ao co-
lapso e que seja um resgate da situação humana como
problema ético

Um conflito está sempre presente no homem
atual: aceitar os valores da racionalidade moderna
cuja ênfase centra-se no binômio acumular/consumir,
cabendo a ele o papel de mero consumidor, ou seja,
um elemento a mais na "cadeia alimentar capitalista",
ou buscar conhecer em si seus verdadeiros valores.

A maior parte das pessoas "opta" pelos valores
vigentes no sistema hegemônico, talvez por acomo-
dação ou por estar de tal maneira alienado de si no
mundo e impregnado por valores que lhe parecem uni-
versais e não passíveis de mudança.

Tentativas de mudanças poderiam gerar uma de-
sorganização social, tida como inaceitável e capaz de
atrapalhar a evolução" natural" da sociedade. Mudar
significaria desorganizar, o que seria uma subversão,
afinal Ordem e Progresso são as regras norteadoras da
vida atual.

A busca por uma ética que rompa com o mo-
delo vigente passa, necessariamente, pelo resgate da
pessoa humana como valor fundamental. Torna-se ne-
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cessária, no entanto, uma capacidade crítica profunda
que possibilite ao indivíduo fazer uma ruptura com va-
lores enraizados em si pela força da cultura, de modo
que possa encontrar através de um processo irreversí-
vel de subjetivação o seu caráter individual.

Encontrar sua individualidade e conhecer sua
subjetividade não possibilitam ainda assimilar uma nova
razão, uma nova ética. Somente através de uma postura
de abertura para o diálogo e do desenvolvimento da ca-
pacidade de buscar o outro, sentindo-nos responsáveis
não apenas pela nossa, mas também pela felicidade dos
demais, é que atingiremos uma autêntica consciência
crítica (não apenas um senso crítico), que nos possibi-
litará buscar, no campo da individualidade e da socia-
lidade, a superação de toda forma de alienação, para
atingirmos uma vida cada vez mais autônoma.

O conceito de felicidade, compreendido aqui
como realização, está diretamente ligado ao de subje-
tividade e de autonomia, pois através da ruptura com
a alienação imposta pelo social e a descoberta de que
se pode ter projetos de vida próprios e alcançáveis
é que o homem atinge a capacidade de conhecer-se
como pessoa podendo descobrir-se com desejos pró-
prios que o direcionam no caminho da realização de
seus valores pessoais.

o Surgimento do Conceito de Autonomia no Indivíduo

O trabalho realizado por Jean Piaget no estudo
da evolução do conceito de moral no indivíduo tem sua
profundidade e sustentação respaldadas por inúmeros
estudiosos que o sucederam. A originalidade de suas
pesquisas (fazendo uso de jogos), a abrangência das
análises que vão desde o acesso ao conhecimento hu-
mano passando pela discussão acerca da autonomia e
da liberdade, além da articulação da moralidade com
os demais aspectos do universo psicológico, são carac-
terísticas de seu estudo que ilustram bem o enorme
poder que sua teoria alcança nos nossos dias.
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Para Piaget O conhecimento não parte nem do
sujeito nem do objeto, mas da interação indissociável
entre eles, para avançar daí na dupla direção de uma
exteriorização objetivante e de uma interiorização re-
flexiva.

Na sua obra não se mostra alheio às influências
das interações sociais, colocando-as como propiciado-
ras do desenvolvimento. A ideia de que negligenciou
o papel dos fatores sociais no desenvolvimento não
é verdadeira. De fato, não foram enfatizados pontos
como classes sociais, sistema econômico e escolari-
zação. Sua atenção não incidiu sobre condicionantes
sociais. Piaget pensou o social e sua influência sobre
os indivíduos à luz da Ética, o que representou uma
grande riqueza para as ciências humanas, apesar de
sua teoria limitar algumas discussões sociológicas mais
profundas.

Buscando respostas para seus questionamentos
epistemológicos é que Piaget estuda tanto a razão teóri-
ca quanto a razão prática, seguindo a tradição Kantiana.

A teoria da razão de Kant deu a Piaget a possi-
bilidade de desenvolver estudos sobre a razão prática.
Partilhando com Kant quanto às possibilidades da razão
conhecer também o mundo moral, viu na investigação
acerca da gênese da razão que era possível e neces-
sário estudar-se o pensamento moral e a formação de
suas categorias de forma experimental.

Para Piaget, dizer que o homem é um ser so-
cial não satisfaz. O que importa é como esse social
influencia no desenvolvimento. Ele diz que a experi-
ência social e o conhecimento sobre o ambiente social
são adquiridos através da ação do sujeito da mesma
maneira como são atingidos os conhecimentos físicos
e lógicos. Assim, o conhecimento social é construído
de acordo com os níveis de desenvolvimento. A cons-
trução da lógica ocorre paralelamente ao processo de
desenvolvimento social.

O desenvolvimento social parte de um nível míni-
mo para um nível máximo de socialização, semelhante
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ao desenvolvimento cognitivo. O grau máximo do ser
social é consolidado no conceito de personalidade, que
se relaciona à aceitação do sujeito de modo autôno-
mo, das leis de reciprocidade, passando a apresentar
consciência dos limites de sua perspectiva individual.
A qualidade das trocas sociais é que caracteriza o ní-
vel de sociabilidade do sujeito, que apresenta um alto
grau quando suas relações intersubjetivas são marca-
das por um equilíbrio semelhante ao das estruturas
cognitivas, isto é, o nível mais alto de desenvolvimen-
to social, denominado cooperativo, corresponde ao ní-
vel operatório-formal," no qual ocorre o grau máximo
de socialização do pensamento, que é caracterizado
pela passagem do plano de operações concretas para
o das ideias e hipóteses, bem como pela ruptura com
dogmas e imposições para a ênfase na discussão e no
controle mútuo de argumentos e provas.

Apesar da cooperação ser característica do nível
operatório-formal, ela vem se desenvolvendo desde as
etapas iniciais da socialização infantil, já que as rela-
ções sociais vão se construindo e tornando-se cada vez
mais complexas. No primeiro período do desenvolvi-
mento psicogênico, a percepção e o movimento é que
possibilitam a conquista do mundo prático, e somente
ao final dele a criança começa a diferenciar sujeito
e objeto, fundamental para a saída do egocentrismo
radical. 5

O aparecimento da capacidade de simbolizar
aperfeiçoa as relações sociais, visto que recursos como
a linguagem e o jogo simbólico possibilitam grande pro-
gresso nas relações com os outros. Esse avanço, embo-
ra bem representativo, não possibilita ainda o pensa-

4 Piaget vê a evolução da inteligência humana ocorrendo em
quatro estágios: o sensório-motor, o pré-operacional, o operatório-
concreto e o operatório-formal.
5 Para Piaget a criança parte de um egocentrismo que se reflete
fortemente inclusive na forma de perceber o mundo e evolui na
capacidade de interagir com os outros e de perceber que existem
diferentes formas de ver e pensar o mundo,
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mento mais flexível, já que no período pré-operacional
ele ainda é bastante egocêntrico, não havendo conser-
vação e reversibilidade. A heteronomia prepondera no
pensar e no agir.

Já com as operações mentais ocorre a entrada
no operatório-concreto, em que as trocas sociais de
qualidade começam a se desenvolver, torna-se possível
o desenvolvimento da subjetividade e, em consequên-
cia, da autonomia e da cooperação, que somente com
a lógica formal no período operatório-formal vão ser
consolidadas.

A coação social se dá, segundo Piaget, quando
a relação entre sujeitos é marcada pela autoridade
e pelo prestígio, não havendo troca igual entre eles.
As relações coercitivas dificultam, de modo geral, o
desenvolvimento das operações mentais, pois levam à
permanência de dogmas, crenças e superstições, em-
pobrecendo as relações sociais e, acima de tudo, ali-
mentando o egocentrismo.

Estudando as regras dos jogos infantis, a men-
tira e o ato de roubar em crianças, Piaget desenvolve
sua teoria sobre como é construída a consciência moral
infantil e como se desenvolvem as ideias da criança
em relação às normas e a justiça. Ele propõe estágios
para a evolução destes processos, como veremos mais
adiante. Do ponto de vista da obediência às regras e à
autoridade, o realismo moral caracteriza-se pela impo-
sição das regras pelo adulto, pela ênfase no espírito das
regras e pela concepção objetiva de responsabilidade.

Analisando os resultados obtidos em suas pes-
quisas experimentais, Piaget classifica em duas fases
fundamentais a formação da consciência moral na
criança: a heteronomia e a autonomia.

A moral de coação ou heteronomia caracteriza-
se por seu realismo moral: os deveres são vistos como
coercitivamente impostos, devendo ser cumpridos
sem questionamentos e sem relativizações, e avalia-
dos através das consequências objetivas das ações. A
coação moral é marcada pelo respeito unilateral, isto
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é, uma norma é respeitada por obrigação moral e sen-
timento de dever: deve-se seguir a norma por ser uma
norma, obedecerporobedece~

O realismo moral é tanto uma característica do
desenvolvimento infantil, como também produto da
coação adulta. Piaget faz uma forte análise das rela-
ções entre pais e filhos e afirma que na maioria das
vezes são mediadas por exigências a serem cumpridas
pelos últimos. Essasatitudes paternas de impor deve-
res a serem cumpridos e penas se não o forem enfati-
zam a responsabilidade objetiva, cujos caracteres são
naturais ao pensamento infantil.

Piaget é bàstante firme em relação ao incentivo
ao realismo moral produzido pelas imposições pater-
nas, em sua maioria, ou de outras pessoas que também
exercem autoridade sobre a criança, como professo-
res, por exemplo. Parece que as próprias atitudes dos
adultos que se relacionam com as crianças propiciam
os comportamentos infantis que tanto eles querem mu-
dar, pois pressupõem a obediência irrestrita às regras
colocadas e tidas como inquestionáveis.Diz Piaget: " É
nessa coação de gerações umas sobre as outras que é
preciso, evidentemente, procurar a razão do desenvol-
vimento e da persistência do realismo moral."

Piaget encontrou apoio para essas concepções
heterônomas da moral na teoria de Durkheim que pres-
supõe a submissão do sujeito às regras sociais. Embora
para Durkheim essa atitude de sujeição às normas da
sociedade seja vista como autônoma (já que o sujeito
vê nela a mais adequada). Piaget discorda e diz serem
essas normas baseadas na opressão e na repressão, ou
seja, na heteronomia. Nesse sentido, ele foi influen-
ciado por Bergson, no conceito de moral fechada, na
qual não há criação e inovação, mas repetição e ade-
quação aos padrões estabelecidos.

A moral autônoma se justifica pelo fato dos de-
veres e das regras serem avaliadas e, caso necessário,
mudados e reavaliados. Ocorre interpretação subjeti-
va e consideração das intenções das ações e não só de
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seus efeitos objetivos (o sujeito não se conforma às
pressões exteriores). O sentimento de justiça que, na
moral heterônoma não é diferenciado da autoridade
das leis, baseia-se em um sentimento autônomo, não
possuindo relação direta com as regras e ordens.

Para a autonomia ser característica das relações
interindividuais é imprescindível que sejam mediadas
pela reciprocidade e oriundas de trocas sociais coope-
rativas e dialogais para inovar e possibilitar o desen-
volvimento da personalidade.

Entre o estágio da heteronomia e da autonomia,
a criança passa por um período de transição entre a
rigidez e a flexibilidade no cumprimento e atendimen-
to de regras e normas. Apesar de já haver um aprimo-
ramento no entendimento das regras e no modo de
lidar com elas, a criança centra-se entre as imposições
exteriores e a intencionalidade das ações como juízo
de valor. Apessoa só irá atingir a autonomia moral com
o advento da reciprocidade que caracteriza o estágio
posterior.

Assim, Piaget estabelece as seguintes fases na
gênese da consciência moral: pré-moralidade, hetero-
nomia, semiautonomia e autonomia. Deve-se destacar
que todo trabalho piagetiano em relação à moral situa-
se no campo do juízo moral, não chegando a analisar
(não era seu objetivo) a ação moral.

o termo heteronomia, usado em oposiçao ao
termo autonomia, representa a força social que atua
no indivíduo através da memória e da cultura que pre-
serva por mio do processo de coação moral os valores
que a sociedade acredita serem importantes para o
funcionamento das relações sociais.

Uma crítica feita à teoria da evolução do con-
ceito de moral de Jean Piaget é a visão evolucionista
de seus estudos. Na sua concepção todas as pessoas,
apesar de em diferentes períodos de tempo, têm o po-

A Heteronomia
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tencial de chegar à fase final da formação do concei-
to de moral, que seria a autonomia, quando o sujeito
atinge a sua maturidade moral, pode fazer uso de tro-
cas sociais de qualidade.

Diante dessa visão de Piaget, como poderíamos
explicar o fenômeno que assistimos em nossos dias,
no qual as pessoas parecem ficar a cada dia mais ego-
cêntricas, voltadas quase que exclusivamente para si
e seus interesses?

Recorrendo a teoria freudiana, poderemos ter
alguma luz a mais para avaliarmos este fenômeno.
Para Freud, o conceito de moral da pessoa humana
está vinculado não a regras sociais externas, mas sim
a um desejo interior que se apresenta em forma de
pulsão (instinto), confrontando as normas sociais que
foram incorporadas pelo sujeito (Superego). O respei-
to a este instinto, chamado de ID, evita a formação de
tensões que gerariam desconforto psíquico.

Na sua teoria, Freud contrapõe Piaget ao de-
monstrar que não é natural a evolução no sentido da
aceitação da norma social, muito pelo contrário, ge-
ralmente a ordem social contrapõe-se frontalmente
ao desejo, que terminará sempre de alguma forma
tendo que ser satisfeito pelo indivíduo. Quanto mais
autônomo for mais o sujeito conseguirá satisfazer seus
desejos sem traumas para si ou para os que convivem
com ele.

Seria um engano pensar que a teoria freudiana
pretende respaldar este aparente retrocesso ao ego-
centrismo observado na sociedade atual onde parece
vigorar a lei do levar vantagem em tudo. O que Freud
fez foi estudar o funcionamento do inconsciente hu-
mano tendo sempre em mente que é no social que o
fenômeno se desencadeia. Na sua teoria foram estuda-
dos além de conceitos de juízo moral, a ação moral e
a estrutura das sociedades capitalistas e comunistas,
por acreditar que o homem é um ser biopsicossocial.

Na sua crítica ao Capitalismo Freud antecipa mui-
tos dos conflitos sociais hoje vivenciados. Esse sistema
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econômico é criticado por enfatizar o binômio acumu-
lar/consumir, que permite fazer um paralelo com a fase
anal da evolução da personalidade humana cuja ênfa-
se está em controlar e liberar. Essa semelhança talvez
seja a grande responsável pelo fato de que, por mais
que o sistema seja desumano e as pessoas percebam
que é um modelo injusto, seja tão difícil para a maioria
acreditar num modelo alternativo para a sociedade.

Uma outra crítica levantada é que esse modelo
social, ao superexaltar o direito à individualidade, en-
contra-se respaldo no egocentrismo infantil ainda pre-
sente em todos, mesmo nos adultos. Esta ênfase exa-
gerada na individualidade é que estaria gerando muitos
dos problemas que tornam a sociedade capitalista, e
agora neoliberal, doente, pois termina impossibilitan-
do que valores solidários, característicos das pessoas
que conseguem romper com o egocentrismo e atingir a
personalidade adulta, vigorem.

Uma sociedade doente impossibilita que a pes-
soa humana atinja a maturidade gerando fixações em
fases anteriores. Esta observação é válida seja anali-
sando do ponto de vista freudiano ou do piagetiano.

Respaldada em uma ética neoliberal, o sistema
vigente ao mesmo tempo que em sua essência fortale-
ce e favorece o individualismo e o egocentrismo, cria
leis cada vez mais rigorosas para controlar esta socie-
dade de egocêntricos.

A Autonomia

o conceito de autonomia é chave na modernida-
de. Em sua origem grega significava a meta das cida-
des-estados de determinar suas questões próprias, de
forma independente. Na modernidade, na época das
guerras de religião, ela exprimia a pretensão de uma
autodeterminação religiosa-confecional. Kant o intro-
duziu na esfera da reflexão filosófica e através disto lhe
deu a determinidade de exprimir aquilo que o homem
tem de mais próprio e que, assim, o distingue dos de-
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mais seres. Autonomia significa, a partir de então, a
capacidade e a tarefa que caracteriza o homem como
homem, ou seja, de autodeterminar-se e de autocons-
truir-se em acordo com as regras de sua própria razão.

a homem só é verdadeiramente homem na au-
tonomia, para tanto, é necessária a supressão de toda
forma de heteronomia. Somente assim será possível a
conquista da humanidade do homem.

Na atuação do sujeito no mundo é que a autono-
mia se expressa. Nesse contexto a intersubjetividade
está sempre presente, pois não estando só no mundo
há sempre que haver no processo de atuação social a
mediação do direito individual ambicionado pelo que
desejamos e o direito dos demais. a limite entre estas
atuações implica num processo de domínio da autono-
mia pelo indivíduo e uma personalidade com maturida-
de para não temer o contato com o outro.

Em relação ao outro, o domínio da autonomia
impele-nos a lutar para afastar tudo aquilo que proíbe
o crescimento do próximo, e de trabalhar para que
existam as condições fundamentais para que cada ser
humano se realize. Não é assumir a responsabilidade
de fazer tudo pelo outro, mas de fazer tudo para que
o outro se faça a si mesmo.

A autonomia nos responsabiliza por lutar pela
ampliação das oportunidades da realização humana e
contribuir para que o outro descubra sua posição no
mundo e tenha possibilidade de concretizar seu proje-
to pessoal através da opção consciente, do diálogo, da
organização comunitária e do esforço criador.

a domínio da criticidade é também importante,
visto que levará as pessoas a compreenderem a estru-
tura de organização da sociedade e a acreditarem na
capacidade da pessoa humana em superar seus con-
trastes tornando o mundo um lugar onde se possa ser
feliz e conviver em harmonia solidária.

A sociedade capitalista subj ugou todos os demais
valores humanos em troca da priorização absoluta do
capital. Em nome do dinheiro, que se expressa atra-
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vés da valorização do acumular sempre para consumir
mais, a sociedade incorporou uma ética desumana e
exploratória, cuja natureza é aética.

Na sociedade capitalista neoliberal a maior
expressão de perda do caráter ético está na relação
capital-trabalho. Qualquer pessoa sabe que onde há
exploração e baixos salários não se pode ter uma so-
ciedade justa, e é no trabalho humano, onde o sujeito
mais se relaciona com o mundo e com o outro, que a
exploração se faz mais presente. Hoje não se discute
mais apenas a questão da alienação do trabalhador,
que tanto preocupava Marx, mas sim seu direito a ter
um trabalho nesse mundo globalizado, onde existem
quase um bilhão de desempregados.

O trabalho, quando presente e abrindo espaço
para a elaboração criadora, pode tornar-se uma forma
riquíssima de expressão da subjetividade humana no
mundo, por ser motivo de transformação social e pro-
cesso de realização do ser humano.

A essência subjetiva humana pode ser concebi-
da no trabalho; num trabalho oposto ao alienado, no
trabalho criador, consciente e livre. Marx viu a essên-
cia do trabalho humano com os olhos de um artista. O
trabalho para ele deve espelhar a atividade artística:
uma expressão da criatividade e da inteligência hu-
manas, que possibilite a transformação da natureza,
constituindo-se em fonte de prazer e alegria.

No mundo atual, e da forma como as relações de
trabalho estão constituídas, são poucos os que podem
participar efetivamente da alegria do trabalho. Há um
trabalho maldito e sofrido.

O trabalho vem transformando o trabalhador em
mais uma mercadoria, perfazendo com que ele assim,
a sua capacidade de ser sujeito das situações. Manipu-
lado no universo do trabalho, manipulado no mundo do
consumo, o homem vai perdendo sua humanidade. Na
sociedade capitalista, o dinheiro ocupa o centro das
atenções. Uma pessoa vale pelo dinheiro que possui ou
pelo que produzir.
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Por não conseguir atingir a crescente "compe-
tência social" exigida, o trabalhador expõe-se a situa-
ções de estresse, cada vez mais constantes no nos-
so cotidiano. Esse estresse social vai mais além: cria
uma concepção de mundo levando o sujeito a uma
ansiedade de produção onde a busca pela perfeição
em sua habilidades pessoais levam a mesma tensão
vivida no trabalho para todos os ambientes sociais de
que participa.

Para Sigmund Freud, em seu trabalho intitulado
"O mal estar na civilização", no qual analisa a socieda-
de e o mundo capitalista, não é somente a divisão do
homem em duas classes (proletariado e burguesia) mas
também a relação conflituosa do homem como homem
que seriam o motor gerador do processo histórico.

Disse Freud: " Não é apenas material a expro-
priação do homem, a sua alma é que é verdadeiramen-
te perdida, pois o que se manipula, na verdade, além
da estrutura do poder do capital, é o poder da ideo-
logia que aprisiona consciências, chegando a própria
essência subjetiva do homem. Aideologia é como uma
câmara escura e invertida onde os interesses da classe
dominante são tratados como se fossem o interesse
geral e necessário da humanidade".

Analisando o contexto social moderno e cotidia-
no do homem, percebemos que é estressante. O ho-
mem moderno vive estressado pelo tipo de vida que
leva nas grandes cidades, por ser um prisioneiro no
seu próprio lar e vivenciar o drama de buscar a todo
instante os valores sociais criados. Seu Superego ganha
cada vez mais força no processo de manipulação, o
conflito é uma constante, levandoa desajustes na for-
mação da personalidade. Simbolicamente, vive a todo
instante suas angústias e tensões: dentro de sua pró-
pria casa 'ele personaliza um ser reprimido, fora dela
torna-se objeto manipulado. Seu trabalho é algo ne-
cessário, preso a horários, perde o referencial de um
tempo para relaxar, pois seu salário muitas vezes não
dá nem para sobreviver.
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Num mundo de trabalho restrito e competitivo,
o homem se perde. A sua civilidade e individualida-
de não são características tidas como fundamentais
(apesar das filosofias administrativas pregarem em
seus discursos a ênfase no indivíduo como referen-
cial de gerenciamento moderno); a violência urbana
ao mesmo tempo que o violenta, transforma-o em
um violentador. Embrutecido, o indivíduo esquece
que seu corpo é o prolongamento de sua mente, sua
família a extensão de si e de suas emoções. Neste
contexto, o homem moderno deixa de "ser humano".
Sua subjetividade e seu saber são expropriados em
função dos interesses de produtividade e competitivi-
dade empresarial.

Diante deste quadro, a família tem sua função
repensada como uma forma de resgate da segurança
perdida. Mas apesar de representar o desejo de har-
monia social que o homem não mais encontra no mun-
do, a família termina repassando, nas suas relações
internas características inerentes a um mundo que
rompeu com utopias e se torna cada vez mais pragmá-
tico e empírico.

Na vida moderna percebemos que os efeitos
provocados pelas condições de vida afetam a dinâmica
familiar. A forma corno são cobradas as responsabilida-
des por ocasião do casamento são bastante significa-
tivas, uma vez que o casal assume compromissos dos
quais não poderá esquivar-se. É a educação, a saúde, o
lazer e o trabalho dos indivíduos envolvidos que serão
os enfoques das preocupações.

Há uma busca constante pela situação de equi-
líbrio econômico que expõe os indivíduos a um estado
de tensão permanente. A mulher, ao conquistar seu
espaço no campo profissional, acaba geralmente por
acumular as atividades de mãe e de apoio financeiro
na renda familiar. Nessa condição uma das sequelas a
que o casal se expõe é o estresse. Outro ponto impor-
tante e causador de estresse é o estado de ansiedade e
expectativa causado pela expressão da sexualidade.
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Numa sociedade de mudanças permeadas pela
perfeição das habilidades pessoais, todos buscam atin-
gir as expectativas dos outros. Na relação sexual ocor-
re também este processo. Há uma busca e um medo
constantes em relação a expressão sexual. A ansiedade
de rendimento faz, muitas vezes, o indivíduo intelec-
tualizar sua relação na busca de atingir e de levar o
companheiro à satisfação. Isto provoca um corte na
vivência mais profunda do seu "ser sexualizado" .

O papel da família na produção do estresse não
pode ser minimizado, uma vez que atua como repro-
dutora das normas, crenças e valores da sociedade,
transmitir a seus membros a necessidade de sucesso,
de destaque intelectual e ascensão social.

Isto muitas vezes se apresenta na família atra-
vés de um clima de competição que se estabelece em
especial, entre os pais e no convívio com os filhos. As-
pectos como luta pelo poder se fazem presentes na
família e isto compromete em muito o desenvolvimen-
to dos indivíduos, já que estão intimamente ligados
afetivamente. Esta situação estressante pode atrapa-
lhar a capacitação da personalidade do indivíduo para
o enfrentamento criativo do mundo.

A escola também passa por um processo seme-
lhante. Mais que possibilitar ao educando interagir
com o mundo de uma forma tranquila, ela tem sujei-
tado jovens e crianças a uma situação estressante que
pode levá-Ias próximo a um esgotamento, graças às
constantes exigências em se superar para que atinjam
níveis que as tornem socialmente superiores.

As relações de poder na escola desencadeiam
vários desgastes que podem tornar a convivência na
instituição um tormento. Educadores e educandos,
vítimas de um mesmo sistema, digladeiam nas salas
de aula, para fazerem valer um processo educacional
que, na maioria das vezes, não funciona.

A ênfase na memorização também é um fator
ti sestruturador do indivíduo já que é obrigado a as-
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similar conteúdos desnecessários à sua própria vida e,
portanto, não acarretam fatores motivacionais.

No trabalho, no entanto, é onde ocorre a maior
carga de estresse sobre o indivíduo. Nos dias de hoje,
além da exigência social pela produção, a todo custo,
os indivíduos ainda são levados a fazer escolhas pro-
fissionais (quando fazem) buscadas em aspectos rner-
cadológicos e não em motivações individuais, além do
evidente permanente medo de perderem o emprego e
não mais encontrarem lugar no mercado de trabalho.

Existem vários fatores organizacionais que podem
levar o sujeito ao estresse: a má definição das funções,
uma gerência superior conflitiva, sobrecarga de traba-
lho quantitativa e qualitativa, relações pessoais tensas
ou hostis, falta de perspectiva de ascensão profissional,
além da desorganização de algumas empresas.

Estas instituições - família, escola e empre-
sa - são de grande importância na vida do indivíduo
pois, de diferentes formas e em diferentes momentos
da vida, atenderão as necessidades humanas de ali-
mentação, proteção, satisfação afetiva, desempenho
dos papeis sexuais e a atividade criadora de iniciativa.
Daí, quando estas instituições se apresentam de forma
pouco "saudável", o indivíduo fica mais propenso a si-
tuações de "doença" .

Com a pessoa humana revalorizada por meio de
uma ética universal, nos moldes pensados por Marx,
que a coloque como valor maior, e um ambiente social
adequado, o estresse não teria outro caminho a seguir
a não ser entregar as armas, trazendo como conse-
quência redução da agressividade na sociedade.

Uma reeducação que tenha em vista o controle
dos instintos de conservação e um processo de valo-
rização crescente da autoestima, trarão com erteza
uma significação maior à vida do indivíduo, facilitaria o
diagnóstico antecipado dos conflitos e sua superação.

A busca da intersubjetividade acompanhada de
uma dialogicidade podem levar o indivíduo a superar
os conflitos hoje sentidos. É palavra de ordem a busca
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constante de conhecer a si, em um sentido socrático,
e colocar-se no mundo através de todas as formas de
organização, sejam comunitárias ou sindicais. No en-
contro com o outro, encontramos a nós mesmos, de-
senvolvemos uma consciência autônoma e vivenciamos
um espaço democrático na plenitude da palavra. É no
convívio com os outros que compreendemos que nos-
sas ideias se enriquecem com as dos demais e, como
cúmplices de um mesmo processo, revemos nossos
pontos de vista e mudamos de posição sem que isso
nos constranja.

A verdadeira superação da ética vigente é pos-
sível, mas só poderá ser atingida após um processo de
reeducação no qual se consiga superar a ótica redu-
cionista de pensar o homem como produtor - traba-
lhador para pensá-lo numa perspectiva holística que
contemple o ser pleno que ele é, em todas as dimen-
sões, sejam elas vinculadas ao mundo do trabalho ou
ao ambiente estético, afetivo e sexual.

Isto só será possível se nos sentirmos capazes de
colocar a própria história nas mãos e caminhar rumo
a uma nova utopia, para construirmos uma sociedade
mais ética e autônoma onde a pessoa humana seja vis-
ta como o valor mais fundamental a ser preservado,
como desejava Paulo Freire.

A ética que proponho se sente afrontada na
manifestação discriminatória [... ]; é uma ética
inseparável da prática educativa [... ]; implica
esta ética em uma ruptura com conceitos éticos
vigentes que colocam a pessoa humana numa
posição acessória e não levam à autonomia.
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A FORMAÇÃO DOCENTE NO BRASIL

Luís Távora Furtado Ribeiro

Analisamos aqui, com base em aspectos histó-
ricos gerais e abrangentes, questões que se tornaram
relevantes para a formação de professores em décadas
recentes, no Brasil. Tenho interesse em apresentar ain-
da como foi se consolidando a profissionalização docen-
te no país - a escola deixando de se localizar na casa da
professora, a instituição da carreira, ou a contratação
de professores por concurso público, por exemplo -,
paralelamente ao crescimento expressivo da presença
do Estado nas inversões públicas educacionais e, em
particular, nas políticas de formação do educador.

No Brasil, desde o século XVI, as primeiras práti-
cas docentes e os modelos de ensino sofreram influên-
cia da pedagogia do saber tradicional, de caráter re-
ligioso e normativo, dada a influência dos religiosos,
principalmente dos jesuítas, nessa área. Havia uma
centralização na figura do professor como dominador
e transmissor de um saber que ele possuía, mas não
necessariamente produzia. As primeiras agências for-
madoras se fixaram nessa postura, e alguns de seus res-
quícios ainda estão presentes nos dias atuais. Tome-se
como exemplo a aula de Geografia do professor Berre-
do, personagem do livro A Normalista, da Adolfo Ca-
minha (1867-1897), publicado originalmente em 1893.
Numa arguição surpresa às alunas da Escola Normal de
Fortaleza, na presença de Zuza, filho do presidente da
Província, o professor realiza uma sabatina, deixando
uma classe atônita, ao perguntar: "- Quantos e quais
são os pólos da terra?" (CAMINHA,1998, p. 73).

Machado de Assis nas Memórias Póstumas de
Brás Cubas - publicado pela primeira vez em 1881,
apresenta, em linhas gerais, a escola, a disciplina es-
colar com a "pesada palmatória" - e a figura medíocre
e obscura do professor, num texto antológico, descrito
nessa reveladora citação:
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Usamos agora os pés e demos um salto por
cima da escola, a enfadonha escola, onde,
aprendi a ler, escrever, contar, dar cacholetas,
apanhá-las e ir fazer diabruras, ora nos morros,
ora nas praias, onde quer que fosse propício a
ociosos [... ] Só era pesada a palmatória [... ] Ó
palmatória, terror dos meus dias [... ] Com que
um velho mestre, ossudo e calvo, me incutiu no
cérebro o alfabeto, a prosódia, a sintaxe, e o
mais que ele sabia [... ] Que queres ter, afinal,
meu velho mestre? Lição de cor e compostura
na aula; nada mais, nada menos do que quer a
vida [... ] Efizeste isso durante 23 anos, calado,
obscuro, pontual [... ] Sem enfadar o mundo
com tua mediocridade, até que um dia deste o
grande mergulho nas trevas e ninguém te cho-
rou, salvo um preto velho - ninguém, nem eu,
que te devo os rudimentos da escrita". (Assis,
1999, capo XIII, p. 37)

E essa escola que serve para ser esquecida e
esse professor a quem se dedicam tão reduzidos gestos
de agradecer e de relembrar, parecem haver existido e
resistido por séculos de nossa história, seja nas remo-
tas zonas rurais ou nas províncias mais distantes, seja
na cosmopolita cidade do Rio de Janeiro. O exercício
da pedagogia se realizava nessa violência que, se con-
seguia intimidar, não parecia fazer-se respeitar.

Quanto ao professor, sua presença traria uma
contradição exemplar: ao mesmo tempo que era re-
lativamente bem-sucedido em transmitir conteúdos -
como o alfabeto, a sintaxe e a prosódia -, não parecia
conquistar uma maior admiração ou respeito, talvez
por sua pouca expressão e reconhecimento social. Isso
poderia ser representado por sua vida reclusa e pobre
"numa casinha na rua do piolho" ou pelo seu ridicula-
rizado nome reconhecido como "funesto", motivo de
gracejos e brincadeiras dos alunos: o professor Ludge-
ro Barata (Id. Ibidem., p. 37)

Não podemos esquecer que aquela avaliação
pejorativa, Machado de Assis a apresenta nas recor-
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dações de Brás Cubas, personagem ilustrativo e re-
presentativo de nossa decadente aristocracia rural,
que vivia de aparências, jamais preocupada com algo
que se assemelhasse, mesmo que à distância, a amor
pela cultura, pelas artes, pelo conhecimento ou pela
ilustração.

Com o surgimento e a divulgação do "saber cien-
tífico", fundado nas ciências positivas da natureza e
com grande influência do discurso pedagógico psicológi-
co, o saber do educador deixa de ser o centro de gravi-
dade das práticas docentes, enquanto o ato pedagógico
vai centrando-se progressivamente no educando. Este
pensamento educacional, concretizando-se no grande
movimento da Escola Nova, impulsionou a formação do
educador em Escolas Normais, aproximadamente a par-
tir de 1888, e a formação superior pelas faculdades de
filosofia, ciências e letras, a partir de 1930.

O educador que deveria ter anteriormente uma
cultura geral, necessita agora desenvolver uma boa
postura relacional, devendo atuar como transmissor de
conhecimento (na pedagogia tradicional) ou incentiva-
dor da aprendizagem (na pedagogia nova). Nesse caso,
sua competência técnica era testada pelos conheci-
mentos de Biologia e Psicologia e pela capacidade de
entender as necessidades do educando.

Até meados de 1960, aconteceram na educação
brasileira dois movimentos de extrema importância: o
movimento de "Escola Nova", desde o início da década
de 1920, e os movimentos de Cultura Popular do início
da década de 1960, ambos influenciando de maneira
decisiva a postura dos educadores, O primeiro, pelos
métodos não diretivos de ensino; o segundo, pela in-
fluência na conscientização política e na educação de
jovens e adultos. Ambos, por valorizarem menos os
conteúdos e se interessarem mais pelas relações peda-
gógicas entre professores e alunos."

1 Aesse respeito ver Vanilda Paiva, com seu livro Educação Popular
e Educação de Adultos, Petrópolis: Vozes, 1983.

105



Luís TÁVORA FURTADO RIBEIRO

Com a modernização das sociedades ocidentais,
alastra-se a "ciência instrumental", de inspiração po-
sitivista, com predomínio da racionalidade técnica
legitimando a organização social do trabalho e justi-
ficando uma hierarquia entre os que pensam e os que
fazem a educação. Não foi por acaso que a educação
brasileira tomou os rumos da racionalidade, da efi-
ciência e da produtividade, a partir do golpe militar
de 1964, especialmente influente na década de 1970.
Desenvolve-se aqui um modelo que vai privilegiar o
sistema organizacional das fábricas e a influência cres-
cente na escola de uma adaptação das novas teorias da
administração empresarial. Tal sistema retornará com
força renovada na década de 1990 com a implantação
do neoliberalismo no Brasil.

Quase que exclusivamente preocupada com a
formação de mão-de-obra para as fábricas e suas linhas
de montagem, a ênfase das reformas educacionais -
universitária em 1968, e primária e secundária na LDB
de 1971, prosseguem baseadas na fragmentação do co-
nhecimento, diluído na preparação de professores es-
pecializados para atividades específicas predefinidas e
localizadas. A ênfase dá-se agora no controle dos pro-
cedimentos pedagógicos, desde os modelos e manuais
de planejamento até os planos de aula e modelos de
avaliação. O movimento da escola para o cotidiano das
empresas parecia um caminho inexorável, materiali-
zado num currículo nacional obrigatório que incluída
o uso de técnicas educacionais e a formação para o
trabalho através de cursos profissionalizantes.

Nos cursos de formação de professores prospe-
rava a preparação de especialistas em educação. Vale
lembrar que vivemos entre 1967 e a primeira crise do
petróleo, em 1973, um período de acelerado cresci-
mento econômico no país, com taxas aproximadas en-
tre 10% e 13% ao ano, financiado por endividamento
externo, garantindo, contraditoriamente, acumulação
de riquezas, investimentos em infraestrutura, concen-
tração de renda, urbanização desordenada, cercea-
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mento da participação política, exclusão e margina-
lização social.

Surgiram em todo o país, cursos universitários
rápidos para a formação de professores, necessários
àquele modelo de desenvolvimento vivenciado no país.
As licenciaturas curtas tornaram-se uma opção para
a formação em massa de professores, especialmente
agrupadas em grandes áreas de Ciências e Estudos So-
ciais. Todo esse processo formativo se realizaria em
aproximadamente dois anos, no máximo, num modelo
de aligeiramento e superficialidade sem precedentes
em nossa historia. O fracasso, em menos uma década
desse sistema, não justifica o imenso prejuízo que cau-
saou à formacão e à profissionalização docente.

Para se ensinar, portanto, não seria necessário
um maior preparo intelectual, sendo suficiente uma
formação rápida e considerada precária, preocupada
principalmente com o ensino dos métodos e das téc-
nicas pedagógicas, essencialmente com a definição de
metas e objetivos a serem atingidos. Sua consequência
foi, evidentemente, um profissional intelectualmente
malpreparado, com poucas possibilidades de vir a ser
um educador que compreendesse e questionasse a
realidade, que perguntasse pelo sentido de sua práti-
ca, ou que assumisse uma atitude reflexiva diante da
educação e da sociedade. Seria contudo, fundamental
para a reprodução do sistema, um profissional sub-
misso aos modelos vigentes de sociedade e de Estado.
Essemodelo não contava com os esforços e combativi-
dade dos educadores que jamais se conformaram com
o cumprimento de papéis educacionais e de formação
tão restritos.

O final do século XX e os dias atuais asseguram
a emergência de novos saberes que fundamentem um
trabalho pedagógico sem negar a importante contri-
buição das ciências e da utilização das tecnologias da
educação. O discurso pedagógico questiona a capaci-
dade da racionalidade técnico-científica em solucionar
as múltiplas facetas das situações de interação em que
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se desenrola a atividade docente. A ação pedagógica
fundada no saber do mestre apresenta dimensões que
ultrapassam a mera racionalidade científica, incorpo-
rando aspectos fundamentais relacionados a outra
dimensões ligadas à linguagem e à comunicação.
(THERRIEN, 1996). Surge asstrn a possibilidade de um
saber plural, critico, comunicativo e interativo, funda-
mentado na práxis com todos aqueles aspectos combi-
nados interligando a teoria e a prática.

O docente domina uma diversidade de saberes,
não se limitando a modelos restritos, padronizados e
específicos, possibilitando uma ação autônoma, cons-
ciente e responsável em relação à produção dos sabe-
res sociais vinculados a todas as dimensões do conhe-
cimento e da cultura.

Na década seguinte, já vivendo o período de
redemocratização no país, de acordo com FERNANDES
(1994), a teoria crítica, surgida e divulgada no Brasil
na década de 1980, procura superar a visão tecnicista
e a limitação das teorias crítico-reprodutivistas conce-
dendo à educação um enfoque de correlação recíproca
entre educação e sociedade. Tendo como fundamento
teórico influências do materialismo histórico-dialéti-
co, originárias da Escola de Frankfurt, Freitag (1988),
abre-se espaço para reflexões e ações transformado-
ras da escola em estreita ligação com a transformação
do sistema de produção. Podemos até afirmar que a
década de 1980 na educação brasileira foi marcada
pelo surgimento de diferentes técnicas e práticas ex-
perimentais, fazendo-nos entender o deslocamento do
eixo do conhecimento restrito e limitado à realidade
de uma visão mais abrangente para a incorporação de
concepções diversas e variadas, relacionadas ainda à
valorização das experiências da vida vinculadas à aná-
lise e à crítica social.

Os debates sobre a formação do educador na-
quela década de transição trazem, portanto, a marca
da resistência e oposição à Ditadura Militar que vigo-
rou no país de 1964 a 1985 em suas linhas gerais e, em
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particular, à sua política educacional. A busca da iden-
tidade dos profissionais da educação vai se concreti-
zando conjuntamente com as lutas pela democratiza-
ção da sociedade, na procura de espaços de expressão
e participação do questionamento coletivo daquele
modelo que apresentava sinais claros de exaustão.
Esse processo se revitaliza através de conferências e
entidades nacionais - CBE (Conferência Brasileira de
Educação), ANPED (Associação Nacional de Pesquisa
em Educação), CNTE (Conferência Nacional dos Traba-
lhadores em Educação) e ANFOPE (Associação Nacional
pela Formação dos Profissionais da Educação) - reu-
nidas muitas vezes à margem e em clara oposição às
iniciativas e diretrizes governamentais.

A partir de intensos debates e superando diver-
gências e contradições internas, a discussão se dava
na procura de uma nova identidade docente para uma
sociedade democrática numa postura de criticar o
modelo vigente na perspectiva de sinalizar e apontar
para uma nova direção. Partindo-se da crítica da es-
pecialização e da fragmentação do conhecimento e do
trabalho do professor na escola, os debates chegam a
uma definição que pode ser resumida e ilustrada nas
palavras de Coelho (1987):

[... ] como fica a questão da identidade dos
cursos de formação dos professores? Para
mim, ela não está do lado das chamadas ge-
neralidades pedagógicas, por outro lado, acho
que identidade não está também do lado das
habilitações técnicas e especializações [... ] a
realidade da escola é complexa e exige pessoas
preparadas para atuar não apenas no interior
das salas de aula, mas em trabalho de coor-
denação psicopedagógica, embora tudo isso
passe necessariamente pela pratica docente.
O professor deve ser formado em todas as
áreas para assumir seu papel de educador na
sala de aula, no recreio, na coordenação da
disciplina, na direção da escola e em qualquer
outro espaço educativo.
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Nos cursos de formação de educadores desen-
volve-se uma nova abordagem para o educador que se
pretende formar através da visão de um saber crítico,
comunicativo e de um trabalho interativo em sua prá-
tica docente. Nas universidades foi sendo superada a
formação dos especialistas em- educação, substituída
por uma formação mais ampla e complexa que pro-
porciona ao profissional de educação uma prática mais
consciente do seu papel social, coerente com os pa-
râmetros teórico críticos, atualizada em sua compe-
tência técnica e compromisso político na prática co-
tidiana da escola. Além disso, o educador deveria ser

..comprometido com a educação pública de qualidade,
voltada para os anseios e necessidades da maioria da
população.

Percebe-se que, aos poucos, o docente está to-
mando consciência de que o seu papel não é de um
repassado r de um saber produzido por outras pessoas,
mas que ele é sujeito de um saber pedagógico que é
construído pelos agentes da educação e que tem ca-
racterísticas diversas e multifacetadas. A experiência
docente tem tomado um papel de mais destaque e tem
sido estudada como elemento renovador da prática
educativa: trata-se da descoberta do papel do saber de
experiência no conjunto dos outros saberes docentes.

Surge agora como concepção inovadora da for-
mação do educador a ênfase na docência reconhecida
como base de sua identidade profissional, superando,
após um longo e desgastante debate entre os educado-
res, entidades e agências formadoras, a concepção an-
terior centralizada na fragmentação do conhecimento,
na especialização das tarefas e na separação das ati-
vidades educativas. Os debates e formulações da AN-
FOPE serão considerados essenciais para as definições
teóricas sobre a formação de professores nesse perío-
do. Outra importante contribuição foi a novidade da
reformulação de que o educador é um profissional da
educação, superando uma visão tradicional sedimenta-
da que compreendia o professor apenas numa dimen-
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são de dedicação e sacerdócio. Incorporam-se agora às
necessidades de uma vinculação estreita e inseparável
entre as exigências de uma formação consistente, alia-
da às dimensões indispensáveis de profissionalização,
com remuneração justa, cargos e carreira.

Mesmo com o surgimento dessa nova visão mais
crítica e propositiva é preciso ficar bem claro que ainda
vão coexistir pelo menos dois tipos de saberes predo-
minantes: um tecnológico - talvez seja mais apropria-
do chamá-to de tecnocrático - e um crítico, sem que
se deixe de lado influências marcantes da tradição his-
tórica, em especial, as de caráter tradicional e escola-
novista. A década de 1990 encontra-se permeada por
uma correlação de forças e o embate entre a educação
tecnológica neoliberal e a educação crítica libertadora
e comunicativa. Os cursos de formação de educado-
res e as práticas docentes seguirão marcadas por essas
duas principais linhas em confronto. Todo o contexto
será agravado pela implementação de metodologias de
educação neoescolanovistas, numa utilização conser-
vadora da teoria construtivista de Jean Piaget.

Com o esgotamento histórico do patrão tayloris-
ta-fordista de acumulação capitalista com sua ênfase
nas linhas de montagem e tarefas repetitivas, supera-
se também a formação de trabalhadores e professores
especialistas - surgem novas exigências para o traba-
lho docente e sua importância na qualificação de qua-
dros para as novas exigências sociais. Na reorganização
atual do processo produtivo e da divisão internacional
do trabalho, países emergentes e subordinados como
o Brasil devem se ajustar ou continuar se ajustando
ao atual modelo de acumulação do capital mantendo,
entretanto, o objetivo maior de formar mão-de-obra
qualificada em todos os níveis - desde as funções exe-
cutivas e gerenciais até os cargos técnicos e especiali-
zados -, considerados indispensáveis para a reestrutu-
rações das fábricas e das empresas.

Na pós-modernidade, com sua ênfase nos aspec-
tos de particularização, multiplicidade e descentrali-
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zação da realidade, surge um movimento de reforço
em direção a uma lógica de consumo dos saberes es-
colares, posicionando a escola como um mercado onde
se oferece aos consumidores - alunos e pais, jovens
ou adultos em processos de reciclagem -, saberes,
meios, trabalho e uma adaptação intensa a esse novo
contexto da vida social Tardif (1991). A demanda de
conhecimento e saber pelos clientes, como passam, a
ser denominados os consumidores dos serviços educa-
cionais, são definidos pelo mercado e por suas regras
como a definição de preços pelas leis da concorrência,
do lucro, da oferta e da procura. Nesse contexto, o
professor teria que assumir outro papel social. Freitas
(1992) nos alerta sobre isso:

[... ] Aproposta da tentativa de envolver o pro-
fessor, esse novo interesse não é acidental e faz
parte de uma estratégia mais ampla de fazer
com que os trabalhadores se articulem mais
efetivamente com o trabalho de reconstrução
econômica. Neste processo, tenta-se passar a
ideia de que o professor deve ter autonomia,
que a administração deve ser descentralizada,
participativa. Esse processo democrático deve
servir a interesses centralizados não a interesses
dos professores, dos alunos, das classes popu-
lares. Em suma o que ocorre é um aumento do
controle central combinado com uma aparente
autonomia e descentralização na execução
local: esse fenômeno se denominou descentra-
lização centralmente controlada.

Nas perspectivas tecnológicas, a formação do
educador especialista entra em declínio, pois ele não
pode mais dar conta das necessidades e exigências do
mercado. Nesse modelo produtivo é preciso formar
um educador versátil, possuidor de um saber tarnbém
eclético e meio superficial, pouco necessitado de uma
cultura mais sólida e geral, mas que tenha iniciativa,
saiba tomar decisões em tempo real e seja capaz de
realizar várias tarefas ao mesmo tempo. Não é ques-
tionada ou exigida competência no saber, mas princi-
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palmente no fazer. É o predomínio de um saber práti-
co, embora com mais desenvoltura e criatividade para
os processos produtivos descentralizados.

Em síntese, percebe-se que no movimento atu-
al das forças sociais, desde os anos 1980, alguns mo-
delos predominantes apareceram para formação do
educador:

• um mais tradicional, explicitamente sedimen-
tado e influenciado pelos moldes da ciência
instrumental, preocupado com a transmissão
de conteúdos, e que atende à divisão social do
trabalho do capitalismo, em sua fase anterior,
ou seja, ao modelo taylorista e fordista das
relações de produção e de trabalho;

• o segundo é a formação dos especialistas em
educação, já tão criticada e defasada em sua
prática e formação pouco, ou quase nada, com
a docência;

• o outro caminho aparece com roupagem de
renovação e de melhoria de qualidade: é a
formação de educadores ecléticos, com cone-
tação polivalente e que atende às exigências
neoliberais do modelo empresarial aplicado à
educação e à escola. Sua ênfase era a compe-
tição, a redução de pessoal, os treinamentos
e a produtividade;

• o quarto modelo, no qual se inclui a formação
do educador generalista, teve por base o en-
tendimento de que os movimentos na sociedade
são parâmetros maiores para a reflexão social
e educacional. Essa formação exige fundamen-
tação teórica e cultural consistentes para uma
leitura da realidade, tendo como base a práxis
do educador, na qual ele relaciona a teoria e a
prática. Existe uma ênfase numa educação que
valorize o ensino dos conteúdos, sem perder
de vista os condicionamentos e as perspectivas
históricas dos contextos sociais.
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• um quinto modelo é o que enfatiza principal-
mente o magistério. Bastante preocupado com
o baixo rendimento e a precária aprendizagem
dos alunos, ele prioriza uma formação baseada
especialmente nas metodologias e nas técnicas
de ensino.

Diga-se que esses modelos e esses perfis de edu-
cador não se encontram em estado puro e isolados em
nossas salas de aula e escolas. Vejamos os exemplos de
escola e educação do melhor de nossa literatura. Num
livro concluído, segundo o autor, em "março de 1888",
Raul Pompéia descreve um colégio interno, O Ateneu,
aparentemente caracterizado por utilizar uma peda-
gogia autoritária e tradicional. Relatando o incêndio
criminoso que destruiu o colégio, Pompéia apresen-
ta uma relação de materiais pedagógicos calcinados
e destruídos que fariam inveja a qualquer instituição
atual de metodologia progressista não diretiva:

o Ateneu devastado! Lá estava; em roda
amontoavam-se figuras torradas de Geometria,
aparelhos de cosmografia partidos, enormes
cartas-murais em tiras [... ] vísceras dispersas
das lições da anatomia, gravuras quebradas da
história pátria, ilustrações zoológicas, preceitos
morais pelo ladrilho como ensinamentos per-
didos, esferas terrestres contundidas, esferas
celestes rachadas ... lascas de continentes cal-
cinados, planetas exorbitados de uma anatomia
morta, sóis de ouro destronados e incinerados.
(RAULPOMPÉIA,2000, p. 173 e 174).

Ressalte-se ainda que nos textos de Monteiro Lo-
bato para crianças estão presentes nas conversas de
Dona Benta com Pedrinho, Emília e Narizinho os feitos
e personagens de tempos distantes da história mun-
dial. Dentre eles, César e Cleópatra, os ingleses Ricar-
do e o Rei João, Marco Pólo, os Mongóis ou Tártaros e
Gengis-cã, Joana D' arc e as matanças da Guerra dos
Cem Anos, Gutenberg, Cristóvão Colombo e Américo
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Vespúcio, Miguel Ângelo, Camões e Da Vinci, Pedro,
o Grande, Bolívar, Maria Antonieta a Rainha Vitória e
muitos outros (MONTEIRO LOBATO, p. 67 a 169).

É difícil classificar esse modo belo e didático de
explicar cheio de encanto, inspiração e beleza. E que
não se pode simplesmente apresentar como uma litera-
tura educativa, meramente informativa e tradicional.
Do mesmo modo, não se deve classificar em esquemas
pré-definidos a atuação e as práticas cotidianas com-
plexas de nossos professore e de nossas escolas.

Questões Atuais sobre a Formação de Professores

o movimento docente brasileiro tem discutido
atualmente, sob a liderança da ANFOPE, princípios
para a formação do educador que garantam uma prá-
tica comum racional, respeitando a diversidade dos
cursos, das instituições e das ricas diferenças regio-
nais e culturais das regiões brasileiras. Definindo como
profissional de educação aquele que conduz o traba-
lho pedagógico, que tem a docência como base de sua
identidade profissional, e que foi formado para tal, a
ANFOPE, representando um setor do pensamento dos
educadores, traçou os grandes eixos norteadores de
sua formação - o que chamou de base comum nacio-
nal - que poderão ser resumidos conforme Ribeiro
(1995) em alguns aspectos como:

• ênfase na formação para a docência: formar o
professor que compreenda a realidade socio-
educativa em nível global e que possa intervir
na educação de forma criativa e crítica em sua
prática cotidiana;

• formação teórica de qualidade: trata-se de
enfatizar a capacidade de analise do educador
a partir de uma perspectiva filosófica, socioló-
gica, psicológica e historiográfica adequadas.
Não se trata aqui de acentuar a teoria em
detrimento da prática, mas de subsidiar teori-
camente a prática educativé},i 'U"1

ptKGAM IV
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~,.
;

• relação teoria e prática: procura-se trabalhar
conjuntamente a prática social com a reflexão
teórica. Busca-se essa relação no conjunto da
formação em todas as disciplinas do curso e em
especial nas cadeiras de pesquisa. Incentiva-
se assim a inovação curricular ao passo que o
ensino deixa de tornar-se verba lista e livresco,
enfatizando-se a curiosidade e a descoberta
numa postura cientifica;

• conhecimento interdisciplinar: aqui parte-se
da necessidade da interrelação entre as disci-
plinas, conteúdos e métodos, o que possibilita
uma visão de conjunto da realidade, numa
perspectiva de totalização do conhecimento;

• democratização da sociedade e da escola:
nasce da necessidade socio-histórica da par-
ticipação social na construção de novas rela-
ções de poder. Baseadas na solidariedade, no
companheirismo, no debate e no confronto
de ideias e práticas, contra a tradição vigente
de centralismo e autoritarismo na tomada de
decisões.

• avaliação a partir do discurso e das práticas co-
tidianas: surge da necessidade de se confrontar
a prática do dia-a-dia com o referencial teórico
que se definiu, procurando as fragilidades e sua
superação. Necessita da criação de mecanismos
de avaliação interna tanto da prática docente
quanto discente ou das instituições escolares.

No topo das discussões sobre estes princípios,
nesse período, duas ideias tem tomado corpo entre
os educadores e suas entidades como propostas para
um maior aprofundamento e debate: - a criação de
uma escola única de formação de educadores como
estratégia para viabilizar as existência da base comum
nacional; - e uma ênfase na formação continuada que
deve constituir-se num processo de responsabilidade
do indivíduo, do Estado e da sociedade. Esta conti-
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nuidade do processo de formação de professores deve
ser assumida pelos dois sistemas de ensino - público e
privado - e pelos entes federados - governo federal,
estados, municípios e o Distrito Federal -, asseguran-
do, através de recursos descentralizados, as estruturas
necessárias para sua viabilidade, vinculando necessa-
riamente essa formação aos planos de carreira.

A base comum nacional, segue uma diretriz
que permeia os currículos de formação do educador,
trazendo em sua definição uma concepção critica e
reflexiva de formação do educador em direção à sua
efetiva profissionalização. Ela requer ainda, para sua
materialização, a construção de uma política no âmbi-
to institucional vinculada organicamente aos sistemas
públicos de ensino, bem como a definição de uma po-
lítica e de um possível sistema nacional de formação
dos profissionais de educação.

Perpassa aos movimentos sociais e entidades so-
bre a formação dos educadores brasileiros o entendi-
mento de que o processo de construção dessa política
e desse sistema se desenvolve ao mesmo tempo em que
promove a reorganização e reestruturação das institui-
ções formadoras, não esquecendo de aproveitar sua rica
trajetória no campo da formação docente. Nesse caso,
o que realmente importa é que, através de seu passado
e da inovação de suas práticas em torno de um projeto
comum, possamos afirmar a eficiência da realização de
nossasmelhores utopias na construção de um novo saber
e da geração criativa de uma nova sociedade. Ressalte-
se a falta de unanimidade dessa ideia de sistema, muitas
vezes substituída por modelos mais amplos e mais aber-
tos. O que se deseja garantir é a melhoria e a novidade,
sem que se percam as indispensáveis lições da história.

O que se pretende, enfim, é a formação de um
educador que integre três grandes necessidades da
atuação de seus professores:

• primeiramente, que ele possua uma sólida e
consistente formação teórica e uma cultura
geral abrangente. E que seja capaz de elevar
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O processo educativo de nossos estudantes
ao mais alto nível do pensamento e do saber
produzidos pela humanidade;

• um segundo aspecto essencial é que o professor
seja um bom conhecedor e estudioso de sua
área de ensino, seja ela vinculada às ciências
exatas, naturais, sociais, artísticas e esporti-
vas, ou a quaisquer outras que houver;

• uma terceira questão de sua formação pedagó-
gica é que o educador tenha bom domínio da
didática e das metodologias e técnicas de en-
sino, para que possa realizar de forma efetiva
a socialização e democratização dos conteúdos
educativos e da cultura.

Inovação e criatividade permanentes, ao lado do
conhecimento e dos saberes acumulados pelo melhor
da tradição cultural de nossa formação de educadores
vão somando-se ao talento e ao compromisso daquelas
novas gerações que abraçam a profissão docente. Tudo
somado à história de formação e trabalho de nossos
professores vale como homenagem a todos os educa-
dores brasileiros, representados pelo imortal persona-
gem de Machado de Assis, o professor de Brás Cubas e
de tantos outros: o inesquecível educador, anterior-
mente mencionado, Ludgero Barata.
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o PROJETO POLíTICO-PEDAGÓGICO E AS
INSTITUiÇÕES ESCOLARES

Escrevo esse texto para relacionar a memória
pessoal e de pequenos grupos, que pressupõe recor-
dação e lembrança, à história das sociedades que mui-
tas vezes se preservam pelo esquecimento. Apresento
nesse contexto o resgate histórico e a memória dos
atores de instituições escolares que resgatam seu pas-
sado, por exemplo, para a elaboração ou atualização
de seus projetos político-pedagógicos. Como recurso
metodológico recorro aos textos de clássicos da lite-
ratura que contribuem aqui para relacionar os dramas
do cotidiano das relações interpessoais aos contextos
temporais de maior amplitude.

Para falar da missão da história nos dias atuais
recorro a Jacques Le Goff (2001) e a Erik Hobsbawm
(1996). Para o primeiro, cabe à História refletir para
o tempo presente e compreender um mundo marcado
por uma "instabilidade definitiva". Para isso cabe rea-
lizar uma tarefa indispensável e complexa: relacionar
a vida cotidiana - moda, costumes, sexualidade, gas-
tronomia, manifestações religiosas, hábitos de consu-
mo - a um tempo em que ocorrem mudanças de longa
duração - guerras, revoluções, pandemias, ciência,
arte. Por sua vez, Hobsbawm menciona o mais "lúgu-
bre" problema que atinge as novas gerações: a perda
da noção de passado público.

Como se percebe, o que se preserva hoje é a
memória individual das relações interpessoais e de pe-
quenos grupos. Vivemos aqui esse resgate bem docu-
mentado através de fotografias e filmes de celebrações
e festas familiares, bem como a novidade da memória
de si mesmo nas fotografias retiradas pelo telefone ce-
lular. Sobre o passado público que se perde e que não
traz lições, recentemente, um jovem príncipe inglês
compareceu a uma festa à fantasia trajando um uni-
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forme de oficial alemão da segunda guerra, enfeitado
no ombro com uma vistosa cruz suástica. Torna-se em- .
blemática a declaração de um renomado técnico de
futebol brasileiro, elogiando os métodos pragmáticos
e eficazes de um ditador chileno já falecido.

Também podemos mencionar o incentivo à pre-
sença de massas sociais abandonadas pelas políticas
públicas nos cultos pentecostais, vivenciando a novi-
dade antropológica de estar em grupo, mas quase sem
reconhecimento ou identidade pessoal. Encontramos
aqui uma busca meio desesperada por soluções par-
ticulares, como se os problemas comuns - especial-
mente os afetivos, a saúde e o desemprego - tivessem
apenas uma dimensão individual. Para o autor é como
se vivêssemos numa espécie de presente contínuo,
com a perda do passado público, deixando a todos sem
maiores perspectivas de futuro comum. Buscam-se, no
âmbito do espiritual ou do sagrado, soluções que deve-
riam ser alcançadas, por exemplo e em tese, pela ação
do Estado e das políticas públicas e sociais.

Por todas aquelas razões, Hobsbawm enfatiza a
missão da História e dos historiadores nesse início de
século: lembrar o que os outros esquecem. Não se trata
aqui de narrar apenas eventos passados com o objetivo
de adquirir informações ou uma maior erudição, mas
de cultivar uma postura criativa, crítica e reflexiva
diante do mundo. Quanto à missão do historiador, ele
a apresenta a partir de uma dupla dimensão: compre-
ender e explicar os fenômenos sociais. (HOBSBAWM,
1996, p. 11 a 19).

Para que se cumpram aquelas tarefas é preciso
que se compreenda o fracasso de uma promessa da
modernidade em sua concepção de história: a noção
de progresso vinculado à história linear e a um tempo
contínuo. Nela se acreditava que a humanidade ca-
minhava inexoravelmente para dias melhores. Essa
crença prosperou tanto à direita quanto à esquerda no
campo intelectual. Por exemplo, os teóricos liberais
ainda acreditam que o homem se torna e se manterá
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efetivamente livre a partir de sua atuação individua-
lista e competitiva no âmbito do mercado. E que a
igualdade entre eles se dá na capacidade da concor-
rência livre para o acúmulo individual de riquezas. As
diferenças entre os homens conduziriam a sociedade
para o futuro, deixando para traz os que não tivessem
interesse, motivação, livre iniciativa ou eficácia. À
esquerda, amplos setores da tradição marxista ima-
ginaram que a história conduziria a todos para a so-
ciedade socialista, sem classes. Mesmo dependendo
das crises do capitalismo e da ação do proletariado,
a concepção de história moderna prevalece na crença
de que caminhamos, agora coletivamente, para um
futuro melhor. O que se observa é que, com o passar
do tempo, aquela promessa moderna de progresso,
liberdade e emancipação não se concretizou. O que
prevalece é uma instabilidade permanente. Em outras
palavras, nos dias de hoje, a única coisa que perma-
nece é a mudança. E essa é uma crença basilar da
pós-rnodernidade.

Faz-se necessária aqui uma nova concepção de
tempo em que se complementem a permanência e a
mudança, e os acontecimentos do cotidiano se rela-
cionem de forma intensa, complexa e complementar
com as transformações de longa duração. É importan-
te recorrer à arte - nesse caso à música e à literatura
- para ilustrar uma nova postura diante do tempo.
Ressaltando certo pessimismo diante do futuro, uma
conhecida canção de Nando Reis afirmava: "Mudaram
as estações, nada mudou ... Pois o que é bom, sempre
acaba". Vivendo a ebulição dos anos oitenta do sécu-
lo XX, Lulu Santos e Nelson Mota escreveram: "Nada
do que foi será/ De novo, do jeito que já foi um dia."
Aqui, os cantores revelam que as vivas esperanças de
melhoras políticas públicas e sociais, presentes em
um período, desvanecem e se perdem pouco mais de
uma década depois.

Por sua vez, Machado de Assis, nas palavras de
Brás Cubas, relata o ponto alto e a decadência do amor
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adúltero desse personagem por Virgília em suas Memó-
rias Póstumas, publicado originalmente em 1881. Nas
entrelinhas de um amor banal do dia-a-dia, com ternu-
ra e sarcasmo, a literatura retrata a crise permanen-
te, o apogeu, a decadência e a queda da aristocracia
brasileira:

Quem escapa a um perigo ama a vida com
outra intensidade [ ... ] Esse foi, cuido eu, o
ponto máximo de nosso amor, o cimo da mon-
tanha, donde por algum tempo divisamos os
vales de leste e de oeste, e por cima de nós o
céu tranquilo e azul. Repousado esse tempo,
começamos a descer a encosta, com as mãos
presas ou soltas, mas a descer, a descer [ ... ]
serra abaixo. (1999, p. 107)

Observe-se como em Machado de Assis articu-
lam-se de modo complexo os dramas do cotidiano sem
tempo próximo com as transformações sociais em sua
longa duração. Numa outra fugaz e dispendiosa paixão
de Brás Cubas, a crise de nossa aristocracia, na preca-
riedade interesseira de suas relações sociais reaparece
com a novidade do dinheiro, em que a sociedade con-
servadora é atingida por novos tempos de um incipien-
te capitalismo: "Marcela amou-me durante quinze me-
ses e onze contos de réis; nada menos." (ASSIS, 1999,
p. 42). Assim, a música e a literatura podem contribuir
como fontes documentais, metodológicas e de pes-
quisa para que se compreendam os antigos e os novos
tempos. Atinge-se aqui o objetivo maior da história, de
acordo com Jacques Le Goff:

Estudar o que muda lentamente e o que se
chama [ ... ] de estruturas. A história nova de
[ ... ] fazer com que a mudança seja melhor
compreendida. (2001, p. 45)

Nesse sentido, além da história linear, é ta-
refa de todos fugirmos de uma história eurocêntrica
com sua ênfase na política, nos grandes vultos e na
cronologia. Por exemplo, todos compreendemos que
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não se pode enfrentar os desafios atuais sem uma vi-
gorosa reflexão sobre a cultura árabe em sua histó-
ria, influência, contradições internas e complexidade
atual. E que esse estudo é de outra natureza do que
fazem os órgãos do Estado ou agências e comitês de
investigação. Trata-se ainda de lembrar que o fun-
damentalismo, compreendido como pensamento úni-
co, uma visão restrita, pré-científica, quase fanática
do mundo, não é privilégio de setores islâmicos, mas
está presente no ocidente em exemplos como o pen-
samento neolibelal ou no pentecostalismo cristão,
quando não reconhecem qualquer outro pensamen-
to como válido. Também não se pode desconhecer a
história anterior e atual, cheia de complexidade, dos
povos do oriente, das nações africanas ou do conti-
nente latino-americano.

A respeito dessa história total, uma metodologia
perseguida é a de se compreender a história de todos es-
ses povos, culturas e classes, articulando antropologia,
sociologia, economia, arte, educação, geografia, psica-
nálise, o que não é tarefa fácil. E compreender que o
tempo não é único nem linear ou sempre evolutivo.

Num texto anterior escrevemos que

[ ... ] é notório que a grande empresa, com seu
planejamento estratégico, e o Estado com suas
informações privilegiadas, parecem conhecer
muito mais o mundo em que vivemos que to-
dos nós professores e alunos juntos. Ribeiro e
Marques. (2001. p. 26).

Nesse caso afirmamos que o saber do professor é
distinto e de outra natureza. Trata-se aqui da "procura
por uma análise mais abrangente que dê conta dos as-
pectos interrelacionados da realidade." (Id. Ibidem.,
p. 34).

A respeito de seus novos e antigos métodos, a
história prossegue: com sua dedicação pelos documen-
tos; pela tradição escrita ou oral; pelos relatos de via-
gens, reformas econômicas e religiosas ou batalhas;
enfim, pelo culto rigoroso à história e à memória das
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gerações passadas e atuais; não esquecendo a valiosa
novidade do acesso aos dados múltiplos, aparentemen-
te irrestritos do computador; sem jamais esquecer que
a tarefa de interpretar e analisar os dados é tarefa do
cientista, do pesquisador.

A Memória, o Esquecimento e as Instituições Escolares

É importante refletir sobre o que mantém uni-
das, preservam ou desgastam as diferentes institui-
ções sociais, inclusive as religiosas e educacionais. Há
uma interpretação de que institutos seculares como
o Exército ou a Igreja Católica só se mantém unidos
pela conjugação de pelo menos três fatores: respeito
a uma sedimentada hierarquia ea rigorosa disciplina;
combinados a um espírito de corporação que provoca
união e autodefesa ante as ameaças de adversários
externos.

Em seu livro Mundialização e Cultura (1994),
o antropólogo Renato Ortiz analisa o que preserva e
mantém a unidade, tanto dos pequenos grupos quanto
das sociedades mais complexas. Ele compreende que
os grupos ou sociedades mais simples se preservam
pela memória, ao passo que as sociedades mais com-
plexas se perpetuam pelo esquecimento. No primeiro
caso, festas de aniversário infantis são preservadas por
álbuns de fotos ou em antigos filmes VHS. Por isso tor-
nou-se comum, quando quebravam-se laços de amiza-
de, namoro ou casamento, em tempos recentes e atu-
ais, o procedimento mais radical de se rasgar, queimar,
ou simplesmente devolver regalos e presentes, cartas
antigas, objetos que foram marcantes ou fotografias
comuns. Observe-se que, ao contrário, para manter o
vínculo nessas sociedades simples, faz-se necessário
investir no acúmulo de objetos os mais diversos que
adquirirem significado e servem para, resguardando a
memória, promover a união, a concórdia e relações
duradouras de futuro que, apesar das crises, são a
base no entendimento.
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Para Renato Ortiz, o que ocorre nas grandes so-
ciedades é diferente. Aqui o que passa a predominar é
o esquecimento. Acontecimentos trágicos ou cotidia-
nos - como guerras civis, religiosas ou entre povos vi-
zinhos, escravidão, massacres, genocídios, machismo,
violência e exploração de classe, racismo, ou opressão
contra a mulher - precisam ser esquecidos para pos-
sibilitar uma convivência pacífica mínima e a garantia
da unidade de uma nação, metrópole, igreja, ou de
qualquer sociedade, nos dias de hoje.

Tratando da seca de 1877 a 1880 no Ceará, Do-
mingos Olímpio, em seu livro Luzia-Homem, menciona
o caso da exploração comum no mundo do trabalho,
tanto de homens quanto de mulheres:

As meninas cosiam, diligentes, agrupadas em
derredor da mestra, numa garrulice de pas-
sarada inquieta. Ranchosde operárias davam
a última demão ao trabalho do dia; retirantes
fatigados da última caminhada se aliviavam
das cargasde material, e os feitores contavam
e notavam em cadernos... o pessoalque vinha
chegando lentamente. (OLíMPIO,1998, p. 119
e 120).

São eventos como esses que se deve esquecer,
ou pelo menos relevar, para que sociedades, nações e
classes opostas se mantenham unidas.

No caso de países com longa tradição escravista
e racista, se os negros e seus descendentes lembrassem
diariamente da opressão vivida no passado seria muito
difícil combater sua revolta e garantir uma convivên-
cia pacífica na sociedade atual. O caso das mulheres
é semelhante e não menos emblemático. Em socieda-
des de longa trajetória patriarcal, de exploração, de
violência real e simbólica e de silenciamento contra a
mulher, só o esquecimento tornaria possível condições
mínimas de convivência que mantenha e preserve re-
lativamente unidas sociedades complexas.

Tratando-se de instituições escolares universi-
tárias, o reforço à lembrança se dá ainda de modo
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mais característico, especialmente em algumas ini-
ciativas consagradas e coletivas: - o primeiro é pró-
prio dos estudantes que destacam sua conquista pre-
sente de um título universitário através de festas e
celebrações de conclusão de curso, aulas da saudade
ou encontros periódicos de ex-alunos; - por sua vez
as instituições e alunos preservam e resguardam seus
vínculos comuns com o passado, especialmente por
meio da afixação de placas com os nomes e até fotos
de turmas anuais de concludentes; - pelo lado das
escolas, preserva-se a união e a dedicação de pro-
fessores e de toda a equipe através do recurso aos
nomes ou quadros de ex-reitores ou diretores fixos
nas paredes ou em salas de honra; - também é co-
mum, preservar-se a memória batizando bibliotecas,
salas especiais de honra ou auditórios com nomes de
professores antigos.

Percebe-se aqui, mesmo de modo não claramen-
te compreendido, explícito ou revelado, a preservação
do passado mediante um mecanismo de continuidade
através do recurso à memória coletiva. Diga-se que
maiores ou menores conflitos e contradições ante-
riores, muito comuns sob a forma de lutas políticas,
competição, disputas, guerra de vaidades, desenten-
dimentos ou discórdias são praticamente apagados.
Tudo com o objetivo de regular o esquecimento e a
lembrança, como formas de manter unida, nesse caso,
uma instituição educacional.

Um dos autores clássicos mais importantes da
literatura brasileira, Raul Pompéia, publica um livro
em 1888 no qual relata a vida diária numa escola paga,
O Ateneu, com seu diretor Aristarco que ele descreve
com sarcasmo como "Um rei - o autocrata excelso -
que consagrava as manhãs ao governo financeiro do
colégio." A narrativa combina o drama pessoal de um
aluno, Sérgio, ante a opressão escolar, com a decadên-
cia social e política da monarquia escravista brasileira.
O aluno do colégio interno, como ele mesmo relata,
teve a princípio um baixo rendimento:
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Etoca a desandar. Fiquei abaixo do Barbalho,
aliásfora de classificaçãodecente, fiquei abaixo
do Álvares. Fui o último da aula!. (ld. Ibidem.,
p.47).

De maneira direta, assim o autor relata as dis-
tinções e a marginalização escolares que vão repro-
duzindo uma sociedade de extratos sociais divididos

( pelo patrimonialismo e pela riqueza:

Sua diplomacia dividia-se por escaninhos nu-
merados [... ] Ele tinha maneiras de todos os
graussegundoa condição social da pessoa[... ]
Eduramente se marcavam distinções políticas,
distinções financeiras, distinções baseadasna
crônica escolar do discípulo [... ] Àsvezes uma
criança sentia a alfinetada no jeito da mão a
beijar. Saía indagando o motivo daquilo ... O
pai estava dois trimestres atrasado. (POMPÉIA,
2002, p. 193).

Um dado valioso é a conclusão do romance com
o incêndio que destrói o Ateneu combinando, num final
trágico, a decadência social da aristocracia, a ruptu-
ra com o passado e o futuro incerto, numa estrutura
narrativa que articula a necessidade do lembrar com o
desejo cômodo de esquecer.

Baruch Espinosa (1633-1677) nascido em Ams-
terdã, pertencia às comunidades judaica e cristã, sen-
do excluído de ambas por suas ideias de pensar me-
todicamente sobre Deus. Espinosa dizia que quando
contemplava todas as coisas via nelas o próprio Deus. E
que quando buscava Deus, junto com Ele, encontrava-
se com todas as coisas. Ele afirmava que tudo o que
existia poderia ser chamado de substância. A substân-
cia era equivalente a Deus que, por sua vez, significava
o mesmo que a natureza ou o cosmos. Podemos pensar
com Espinosa que a educação em geral e a escolar, em
particular, deve constituir uma religação do homem
consigo mesmo, com os outros, com a natureza e com
o universo. É evidente que esse é um projeto gigan-
tesco, mas o que tem sido a nossa vida se não aquela
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busca pessoal e coletiva por essa ética planetária de
amor e de entendimento. (ESPINOSA, 1980, p. 9).

Para Espinosa, a possibilidade de nossa compre-
ensão e atuação na realidade se organiza em dois mo-
mentos complementares fundamentais: o pensamento
e a extensão. O primeiro polo se refere a tudo o que
planejamos ou pelo menos almejamos construir. Os
projetos pedagógicos poderiam se incluir nessa dimen-
são original e criativa. Por sua vez, a extensão seria a
realização ou a tentativa de aproximação daquilo que
se deseja realizar. Aqui encontramos o indispensável
confronto com a realidade e com as limitações e possi-
bilidades com que ela nos desafia.

Para enfrentar esses dilemas educacionais pode-
mos propor com o filósofo Cornelius Castoriadis (1985)
que apresenta duas dimensões completares para se
pensar a educação escolar em nossos dias: a primeira se
refere à aquisição da autonomia, que ele define como
a capacidade criativa e crítica de pensar o diferente;
a segunda finalidade seria a de criar um ambiente de
paixão, de verdadeiro amor e encantamento pelo co-
nhecimento, pelo saber e pelo ato de aprender.

Retornando a Espinosa, em seu clássico intitula-
do Ética (1980, p. 79), ele apresenta as quatro pergun-
tas fundamentais que servem de base para o agir huma-
no: - quem somos nós? - de onde viemos?; - qual é o
nosso lugar no esquema das coisas; e a pergunta ética
fundamental: - como devemos agir? Instaurando a novi-
dade de falar de ética na primeira pessoa do plural, en-
contramos os projetos político-pedagógicos das escolas
respondendo especialmente às duas primeiras questões
apresentadas. Tratamos assim de nossas origens e do
percurso que traçamos ao caminhar não apenas como
soma de indivíduos, mas como atores sociais reconheci-
dos como sujeitos de ações educacionais coletivas.

Podemos concluir ressaltando que não devemos
imaginar recomeçar do início, refazer tudo e desco-
nhecer tudo o que já realizamos. O primeiro passo é

PERGAMUM
BCCEfUFC
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reconhecer e valorizar que já fizemos muito e que fa-
zer história e educação significa muito mais compreen-
der nossas concepções e iniciativas para retomar cada
dia numa perspectiva científica de difusão e democra-
tização do conhecimento, autocrítica e criativa.

É essa relação entre memória e esquecimento
que perpassa a história das instituições, inclusive edu-
cacionais. Para que se elaborem documentos escolares
como um novo currículo ou seu projeto político-peda-
gógico, é indispensável um coerente e rigoroso resgate
histórico. E que não seja apenas um documento oficial
com elogios vagos a dirigentes e governantes anterio-
res, mas que valorize diferentes dimensões como as
crises do passado e sua superação. Que não seja tam-
bém uma louvação a vultos, personagens e nomes so-
ciais de destaque, mas que revele um resgate coletivo
do esforço, produção, criação e brilhantismo compar-
tilhados.

Aqui é o caso de lembrarmos que projeto não é só
futuro. E que um novo tempo só se realiza, a partir de
um olhar retrospectivo e abrangente sobre o passado.
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QUESTÕES ATUAIS SOBRE A REFORMA
CURRICULAR

Luís Távora Furtado Ribeiro

Existem pelo menos dois grandes níveis ou ins-
tâncias que podem definir o currículo. A primeira de-
las, mais ampla e permanente, é o Estado. A segunda,
mais específica e transitória, o Governo. Cabe ao Esta-
do definir, se possível para um longo período, aspectos
de organização, legislação geral e administração das
práticas escolares, ao passo que os governos seriam
responsáveis pela manutenção do sistema, pela avalia-
ção e ação no âmbito educacional.

Em outras palavras, caberia ao Estado estabele-
cer as linhas gerais da organização da educação e da
escola, e aos diferentes governos implementar polí-
ticas para que a educação atingisse certos objetivos.
Nesse sentido, o lócus privilegiado da materialização
do currículo seria a escola, e seus atores principais
seriam os professores e alunos. De maneira ampla, o
grande objetivo da educação e do currículo seria en-
tão o de promover a formação de atores produtivos e
autônomos. (POPKEWITZ, 1998, p. 97)

Assim o currículo parte de uma pergunta fun-
damental: - que conhecimento deve ser ensinado?
Uma segunda questão que se apresenta é: - O que as
crianças devem ser? Como se vê, a escola encontra seu
objetivo fundamental, que é selecionar e transmitir às
novas gerações os conhecimentos produzidos pela hu-
manidade. Aliado a isto, torna-se essencial ter clareza
de qual educação é necessária à formação de crianças,
jovens e adultos, para que possam enfrentar os desa-
fios do mundo em que vivem. Partindo-se daí, algumas
perguntas poderiam ser formuladas, em linhas gerais,
para a organização do currículo:

• O que ensinar? Refere-se aos conhecimentos
selecionados e aos conteúdos educacionais
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considerados necessários, apropriados e re-
levantes;

• Como ensinar? Diz respeito às teorias, às me-
todologias e às técnicas de ensino;

• Aquem ensinar? Diz respeito aos aspectos psi-
cológicos e sociais que envolvem os estudantes
e a educação como um todo;

• Onde ensinar? Sobre as condições históricas e
políticas da educação;

• E como avaliar? Referindo-se à observação dos
resultados, não apenas dos alunos, mas de todo
esse processo social e educativo.

Nesse caso, tem-se o currículo como uma sele-
ção que pressupõe disputa, hegemonia e complexas
relações de interesse e poder. É aqui que se dá a rela-
ção completa entre a Educação e a Pedagogia, como
ponto de encontro entre as dimensões social, políti-
ca e à cultura, vinculadas às experiências cotidianas
dos atores individuais. Como vemos, esse universo é
perpassado por interesses e conflitos diversos que são
atingidos ainda por dimensões locais, nacionais e até
mundiais.

Configura-se como campo de disputa mais ou
menos evidentes entre diferentes grupos, por isso, ne-
nhuma proposta curricular é neutra ou desinteressada.
Por exemplo, na década de 1930, no Brasil, a grande
disputa na arena educacional brasileira era entre ato-
res da Escola Nova - Anísio Teixeira, Fernando de Aze-
vedo, Lourenço Filho, Filgueiras Lima - que defendem
o ensino público e laico, com uma metodologia mais
centrada no aluno, em oposição à Igreja Católica que
apoiava o ensino confessional e uma metodologia mais
tradicional, centrada na transmissão de conhecimen-
tos e na liderança do professor. Ambas com modelos
bem definidos de atuação e de postura dos educado-
res. Tudo isso em meio ao primeiro governo de Getúlio
Vargas (1930 - 1945) que impunha, sem maior partici-
pação da sociedade, a Lei Educacional de 1936.

133



Luís TÁVORA FURTADO RIBEIRO

Por todas essas reflexões, o currículo e a refor-
ma curricular são históricos e trazem em si todas as
marcas dos interesses econômicos, sociais, políticos e
da cultura.

Feitas essas configurações inicias para situar a
reforma curricular, afirmamos que existem diversas
tendências nas concepções de currículo. A primeira é
baseada nos trabalhos dos norte americanos Bobbit,
com o livro The Curriculum, de 1918, e de Ralph Tyler
que, com algumas adaptações ainda exercem influên-
cia nos dias atuais. Em linhas gerais eles propunham
que a escola se adaptasse e funcionasse nos moldes de
uma empresa, baseando-se em critérios como organi-
zação, administração, objetivos, metas e eficiência.
Essa concepção se acentua afirmando que a formação
das novas gerações na escola tem o objetivo de prepa-
rá-las para a inserção no mundo do trabalho. A esco-
la, nesse caso, serviria para atender aos interesses do
que hoje denominamos de mercado. Em síntese uma
educação que parte da empresa e que a ela retoma,
o mundo empresarial compreendido como o início pri-
mordial e o fim último da educação.

Uma segunda concepção de currículo parte de
uma dimensão mais política e menos econômica. Ela
pode englobar de maneira ampla e não homogênea,
teóricos tão importantes e diferentes como o norte-
americano John Dewey (1859-1952), ou o pesquisador
suíço Jean Piaget (1896-1980). Para Dewey a finalida-
de da educação seria uma preparação dos indivíduos
para a vida democrática formando, para isso, crianças
autônomas e participativas, aptas a tomar decisões e a
efetuar escolhas ante diferentes opções e possibilida-
des. Piaget, por sua vez, apresenta o caminho de cada
criança desde a heteronomia, compreendida como
pensamento dependente, até chegará à autonomia em
que ela é capaz de pensar por si própria e tomar suas
próprias decisões.

Essas concepções defendem ainda a participa-
ção de professores não diretivos que tivessem em sua
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formação uma maior ênfase nas psicologias da edu-
cação. Uma novidade atual no Brasil é a adoção do
construtivismo na pedagogia escolar, em especial na
alfabetização e na educação de crianças para torná-
las mais autônomas e participativas. Aqui o sistema
educacional teria como objetivo atender à formação
de um futuro trabalhador mais preparado para uma
atuação mais criativa, participativa e flexível, dimen-
sões consideradas indispensáveis para a inserção no
mercado de trabalho e para atender as necessidades
da grande empresa e do Estado.

Uma terceira tendência poderia ser denomi-
nada de crítica. Ela se baseia em grandes linhas nas
ideias de Karl Marx sobre o capital, a história, classes
sociais e luta política, e no italiano Antonio Gramsci,
especialmente em seu livro Os intelectuais e a orga-
nização da cultura. Ambos muito influentes no Brasil,
especialmente na década de 1980. Em aspectos gerais
ela enfatiza a problemática da exploração capitalista
do trabalhador e considera a escola como campo de
disputa entre a ideologia e a necessidade de formação
de mão-de-obra qualificada, em oposição à possibili-
dade de conscientização, resistência e emancipação
da classe trabalhadora.

Essa concepção propõe a formação de um pro-
fessor competente e eficiente em sua atuação peda-
gógica, mas que seja capaz de realizar uma oposição
crítica ao sistema social capitalista e a seu processo
opressivo de acumulação privada de riquezas. Em li-
nhas gerais, esses teóricos e outros que os seguiram,
não apresentam uma teoria curricular organizada,
centralizando e dirigindo seus esforços numa crítica ao
currículo vigente e na procura por espaços de crítica e
luta política consciente contra o capital.

Uma quarta visão, autodenominada pós-crítica,
acredita que na sociedade atual o currículo se mate-
rializa construindo subjetividades através de uma rela-
ção saber-poder. Baseada na Nova Sociologia da Edu-
cação-NSE, inglesa, ela defende que uma sociedade
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dominada por símbolos variados e imagens múltiplas e
diferenciadas também produz subjetividades múltiplas
e diferenciadas. Assim, a NSEcritica os currículos vi-
gentes por construírem identidades falsas e acabadas,
consideradas como um objeto estático num contexto
de mudança.

Como alternativa ela propõe uma educação
e uma escola aberta às diferentes etnias e ao rnul-
ticulturalismo, atendendo assim à pluralidade étnica,
sexual e cultural do mundo atual pós-moderno. A res-
peito da convivência dos indivíduos em sociedade, ela
acredita que em meio à tamanha diversidade e a um
insuperável multiculturalismo, a única possibilidade
de nos relacionarmos uns com os outros seria o res-
peito às diferenças. Realizando ainda forte crítica ao
construtivismo piagetiano e às políticas neoliberais,
essa concepção teve grande influência na concepção
dos Parâmetros Curriculares Nacionais, PCNs, no final
dos anos noventa, principalmente no que se refere aos
temas transversais como pluralidade cultural, étnica e
sexualidade.

Dessasquatro grandes concepções de educação e
de currículo expostas resumidamente acima, podemos
afirmar que umas delas parece tornar-se hegemônica,
embora não homogênea, nas reformas curriculares e
na formação do educador de hoje. Trata-se da que se
convencionou chamar de modelo neoliberal e que, na
década de noventa, propõe uma escola e uma forma-
ção de professores prontos a servir aos interesses da
grande empresa e do mercado, compreendendo a es-
cola como instituição educacional que deve asseme-
lhar-se e seguir o modelo organizacional empresarial,
ancorado nas mais atuais teorias da administração de
empresas. A seguir, procurarei sintetizá-la em algumas
de suas características fundamentais, dentre outras:

• a primeira delas é a ênfase na formação de
crianças mais autônomas e criativas, aptas ao
trabalho em equipe, prioridades consideradas

136



QUESTÕES ATUAIS SOBRE A REFORMA CURRICULAR

fundamentais exigidas pela empresa atual, mas
limitadas a resolver problemas operacionais;

• outra característica é a adoção de uma polí-
tica educacional que combine centralização
e descentralização onde um /governo central
forte necessita de colaboradores ágeis nas
extremidades do sistema: seja nos governos e
nas burocracias locais, seja nas escolas;

• naquela estrutura, que eu denominaria de
descentralização centralmente controlada,
ganham espaço os técnicos e funcionários de
um ministério da educação forte e propositivo,
combinados ou pelo menos bem articulados a
atores locais fundamentais como técnicos dos
estados e municípios e diretores/gestores de
escola. Eque deveriam aderir com entusiasmo
ao projeto mencionado;

• o controle central do processo se exerce atra-
vés de mecanismos periódicos de avaliação
nacional ou internacional de todos os níveis
do sistema, baseada no modelo empresarial
do controle do produto - estudantes, escolas,
universidades - e pela análise quantitativa e
estatística dos processos educacionais;

• uma outra dimensão desse controle é a pre-
sença do financiamento e monitoramento
exercido pelo Banco Mundial que chega a ser
considerado hoje como ministério da educação
mundial, uma espécie de governo global com
mecanismos flexíveis de influência ou controle
dos processos educacionais locais;

• aparecem também a presença de fundações
internacionais investindo com peso em diferen-
tes áreas educacionais dos países. Umexemplo
clássico é a atuação da fundação Soros do Mega
Investidor George Soros, principalmente na
Rússia e no leste europeu, especialmente na
produção de livros didáticos e na organização
de work shops para preparar os escritores
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desses livros. Sempre a partir de uma ótica
vinculada aos interesses do grande capital e
dos mega investidores internacionais;

• um outro dado fundamental é o que se refere
à formação de professores. Exige-se agora um
professor reflexivo, especializado nas metodo-
logias e técnicas de ensino e que adote uma
pedagogia construtivista. Esses educadores e
seus alunos devem estar aptos e abertos para
a solução de problemas, mas dentro dos limi-
tes de dar agilidade ao sistema nos contextos
locais. E importante agora uma formação
superior mais rápida baseada apenas naquelas
metodologias e técnicas educacionais;

• dois aspectos tornam-se assim desnecessários:
- que o professor receba uma formação e que
tenha como condição de sua prática uma sólida
preparação teórica: - e que possua uma cultura
geraLe abrangente, anteriormente considerada
imprescindível;

• outra novidade é a valorização ou importância
crescente dos diretores de escola e sua equi-
pe, considerados agora os gestores/gerentes
educacionais locais do sistema;

• mais um aspecto essencial é o que dá conta
do surgimento de um tecnocrata diferente nos
planos nacional e local e que deve ser ágil na
solução de problemas;

• como face relevante e que não é dita ou ex-
plicitada com clareza, em países com elevado
endividamento como o Brasil dos anos noventa,
faz-se necessário aprender a tomar decisões
e encontrar saídas, apesar da insuficiência de
recursos financeiros e dos cortes orçamentários
provocados pelos constantes ajustes fiscais;

• para disfarçar a contenção salarial, processas-
se uma competição entre as escolas em avalia-
ções externas, cujos resultados são vinculados à
premiação dos professores. Acompetição entre
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escolas e educadores e sua desarticulação polí-
tica, além do controle dos salários, são alguns
de seus objetivos não revelados.

Nesse modelo delineado acima, questões so-
ciais tornam-se praticamente desconsideradas, en-
quanto todos os problemas educacionais são atribu-
ídos aos métodos ineficazes de ensino - gestão da
sala de aula -, ou a questões vinculadas à adminis-
tração escolar e dos sistemas educacionais locais -
gestão escolar' e de sistemas.

Como podemos constatar, o caso brasileiro apre-
sentou muitas das características do modelo sintetiza-
do antes. É interessante notar ainda como se realiza
uma inventiva combinação dos modelos tradicionais de
política educacional europeia e norte-americana. Nos
EUA, a tradição federativa é a de um governo central
relativamente fraco, em relação à base do sistema
onde encontramos uma "forte administração local e
regional, inclusive com o diretor de escola sendo visto
como a chave da reforma escolar," (POPKEWITZ,ibi-
dem, p. 105).

O caso europeu é diferente, principalmente até
os ajustes liberais da década de oitenta e noventa.
Aqui o papel dos governos centrais era centralizar tan-
to a organização quando a avaliação, sem esquecer
de dar conta de todas as realidades do sistema. Nes-I .
se caso, as burocracias do governo assumem um papel
muito mais forte do que a do professor ou dos demais
atores locais.

No Brasil, especialmente nos últimos quinze
anos, um ministério da educação cada vez mais forte e
atuante na definição de políticas, legislação e forma-
ção de professores articula-se como a necessidade da
atuação de atores locais mais autônomos e que assu-
mem a condição fundamental de descentralizar e dar
agilidade ao sistema.

O mais importante a se destacar é o surgimento
de nova racionalidade tecnocrática que combina inte-PERfjAMUM
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resses e objetivos globais, articulando-se ao governo
dos países, ao mesmo tempo em que se implementam
as políticas com um apoio indispensável dos agentes
locais. Como dissemos anteriormente, trata-se de
uma descentralização centralmente controlada. Mais
um aspecto relevante é que todo esse modelo com-
plexo tem que funcionar num ambiente de corte nos
investimentos sociais e no controle de despesas, sob
o argumento final de que "alguém vai ter que pagar a
conta do jantar". Ressalte-se que esse modelo jamais
foi aceito ou incorporado com entusiasmo pela maioria
dos estudantes e educadores.

A seguir, apresentamos alguns aspectos das mu-
danças que ocorreram na conjuntura econômica, em es-
pecial no agravamento da competitividade das empresas
e da reestruturação das economias dos estados nacionais
com a formação de blocos de países, bem como suas in-
fluências diretas ou indiretas nas políticas educacionais.
Apresentamos também a crise das economias centrais e
o surgimento de uma nova classe de países que se con-
vencionou denominar como países emergentes.

Competitividade, Acumulação de Riquezas e Reforma
Curricular

Compreendemos aqui a escola como participan-
te ativa do universo do mundo simbólico e da cultura.
A compreendemos também como um poder que tem
sua independência relativa a contextos históricos que
tornam-se também influenciados por um poder maior,
seja ele originário da economia ou do Estado. Assim,
o modelo delineado acima visa responder a demandas
e interesses externos que se originavam no que o ge-
ógrafo Milton Santos denomi ava ele "centros frouxos
e móveis de poder", tradicionalmente localizados em
Nova lorque, Londres, Berlim e Tóquio, dentre outros
de menor expressão.

Nesse sentido, a autonomia e o descomunal
crescimento dos mercados financeiros e das empre-
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sas trazem, dentre outras coisas, três características
essenciais:

• o acirramento sem precedentes da competiti-
vidade em estágio planetário;

• e as relações com os estados nacionais, que
se tornaram muito menores, sem perder sua
importância;

• além de sua dependência desse novo mercado
financeiro mundial, necessitando de sua con-
fiança e investimentos para implementar polí-
ticas, tomar iniciativas econômicas e ancorar
suas moedas.

A sociedade pós-industrial, com o desenvolvi-
mento da microeletrônica, da informática e da robó-
tica, as seguidas revoluções científico-tecnológicas, as
novas formas ae gerenciamento e administração das
empresas, a expansão dos mercados financeiros, imo-
biliário, do comércio mundial e dos serviços vão provo-
car a urgência da reorganização produtiva e agilidade
nas decisões. E vão propiciando a fusão ou a incorpo-
ração de empresas, inclusive educacionais, em conglo-
merados econômicos, muitas vezes, gigantescos. Isso
provoca a articulação entre os governos regionais para
a formação de blocos de países com o objetivo de esta-
belecer políticas atrativas aos investimentos privados.

Essa complexa organização vai facilitando a
mobilidade de capitais através de mecanismos como
o da abertura de fronteiras comerciais e da queda de
barreiras tributárias, além da derrubada de subsídios
agrícolas e da renúncia fiscal.

Todo esse modelo entra em crise, aproximada-
mente, a partir do final da década de 1990. Com ela, a
perda de liderança dos EUA,especialmente em conse-
quências dos atentados do 11 de setembro de 2001 , e a
decadência dos tigres asiáticos desde a crise financeira
mundial iniciada na Tailândia, em 1997. Os tigres asiá-
ticos se constituíram no grande mecanismo de propa-
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ganda e 'serviram de modelo para todos os países peri-
féricos, especialmente em sua política educacional.

Agravada com a nova crise econômica iniciada em
setembro de 2008, a quebra do sistema se revela nos
Estados Unidos por algumas das seguintes condições:

• pela insolvência de consumidores que não
conseguiram honrar suas dívidas;

• agravada pela inadimplência nos financiamen-
tos imobiliários;

• e pela falência generalizada de grandes ban-
cos e empresas, prontamente socorridos com
bilhões de dólares pelo governo federal;

• tudo agravado pelos crescentes gastos militares
na guerra contra o terrorismo, tanto no Iraque
quanto no Afeganistão.

Com o esgotamento das forças produtivas nos
países centrais, a ascensão, para muitos, inesperada
uma década atrás, da China e dos países emergentes
- principalmente, a Rússia, a índia e o Brasil - vem
sustentar a precária recuperação econômica mundial.
Podemos definir esses países emergentes por possuí-
rem algumas características comuns, apesar de suas
marcantes diferenças entre si. Tanto nos aspectos eco-
nômicos, quanto em sua estrutura social, bem como
em suas trajetórias históricas e culturais:

• todos eles possuem um vasto território;
• eles têm ainda em comum a exuberância de

suas riquezas naturais;
• contando com uma grande população, cons-

tituída num crescente mercado consumidor.
Marcada ainda por enormes desigualdades
sociais;

• todos eles apresentando um razoável desen-
volvimento científico e tecnológico;

• aliado a uma melhoria nos indicadores sociais
e educacionais;
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• contando com trabalhadores altamente qua-
lificados e escolarizados, coexistindo com um
numeroso contingente de mão-de-obra extre-
mamente barata;

• todos contando com regimes políticos relativa-
mente consolidados e estáveis;

No caso brasileiro, a ruptura com o modelo
neoliberal se revela a partir da retomada do papel do
Estado desde o início dos anos 2000: - tanto nas inver-
sões em infra-estrutura e em tecnologia; - pela conso-
lidação de uma crescente autonomia energética; - na
consolidação do país como potência agrícola mundial e
como grande exportador de alimentos; - no financia-
mento ao consumo de massas, muitas vezes, sob re-
núncia fiscal; - na assistência às populações abaixo da
linha da pobreza; - e na recuperação da previdência
pública e das inversões nas políticas sociais; - além da
continuidade de importantes investimentos na educa-
ção pública, inclusive superior.

Todo esse modelo gera emprego e salários, o
que movimenta a economia e recupera a arrecadação
do Estado, deixando-o preparado para novos investi-
mentos. Como se vê, é uma outra concepção de Esta-
do e de governo, muito diferente daquela neoliberal,
que reconhecia a ação estatal apenas na regulação e
proteção dos mercados, muito ativa na contenção de
inversões sociais.

É importante ainda perceber que aquela moeda
tinha uma outra face. Ao descentralizar o sistema
educacional, controlando-o de cima para baixo ou de
fora para dentro, criam-se condições para articulação
entre os atores locais e entidades nacionais, sejam de
caráter estudantil, seja de educadores, seja de respon-
sáveis pela formação de professores. Reunidos em fó-
runs de licenciaturas, associações docentes, executivas
locais e nacionais de estudantes, entidades de diretores
de centros e faculdades de educação, dentre outras, os
educadores e estudantes propõem alternativas e deba-
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tem políticas demonstrando na prática que a história não
caminha em apenas uma única e inexorável direção.

Nesse caso, tanto a reforma curricular quanto as
políticas educacionais públicas e a formação de pro-
fessores constituem-se num campo de lutas e disputas,
algumas vezes sutis, em outras mais explícitas e acir-
radas, no qual à força coercitiva do estado e dos seus
agentes políticos e intelectuais se contrapõem educa-
dores organizados, debatendo e interferindo em todas
as dimensões da política educacional.

Observa-se que todo esse contexto educacional
caminha paralelamente ao que se convencionou de-
nominar de mitificação da vida cotidiana, em que as
novas imagens virtuais do dia a dia - sejam do cinema,
da Internet, da propaganda ou da televisão -, exercem
forte influência na constituição de identidades e de
personalidades. Desvendar essa realidade virtual que
quase se sobrepõe à própria realidade é um dos temas
que se impõem com maior urgência, tanto a qualquer
projeto de reforma curricular, quanto a qualquer di-
mensão da educação e da formação de professores.

A escola mantém-se assim, e se consolida, como
a instituição mundial de educação para as novas gera-
ções. E o currículo se reafirma como campo de luta -
seja de controle estatal ou de emancipação possível-,
e que se realiza numa relação cotidiana entre atores
mais ou menos conscientes e autônomos.

Escola e currículo que se renovam de forma visível
ou imperceptível no campo simbólico e do conhecimen-
to. Eque se revelam na disputa pela conquista da hege-
monia. Como se percebe, sempre a partir de complexos
jogos de poder entre os diversos sujeitos educacionais.
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EXIstem muitas tentativas de democratizar o es-
paço escolar e principalmente as relações no interior
da sala de aula. Isso normalmente fica só na teoria,
pois, apesar do empenho de alguns professores, a re-
lação que se estabelece termina sendo a imposição da
autoridade.

Para que haja uma postura nova e construti-
va em relação ao processo educacional, é necessário
que o educador tenha clareza da filosofia educacio-
nal que norteia seu trabalho. Ensinar é um gesto de
amor expresso através dos atos de instruir, transmitir
conhecimentos, guiar e orientar. Para que o processo
funcione, é necessário que se considere o desejo da
autodescoberta do aluno como importante fator para
uma aprendizagem significativa.

A pessoa humana é capaz de autodirigir-se e to-
mar decisões. Faz parte desta o potencial natural de
aprender. Há uma curiosidade inata que a leva a uma
busca constante de novas aprendizagens. Algumas ca-
racterísticas dos professores podem facilitar a que esta
curiosidade seja canalizada em direção à educação for-
mal tornando-a mais efetiva. Para que isso ocorra, é
necessário que o professor procure ser autêntico, ex-
pressando claramente o que pensa, sente e quer, mos-
trando-se transparente, com qualidades e limitações.

Mostre pelos seus alunos aceitação e considera-
ção. Aprecie o estudante, seus sentimentos, opiniões
e desejos. Seja compreensivo em relação às caracte-
rísticas da fase em que o aluno está na sua vida (infân-
cia, pré-adolescência, adolescência e juventude). Aci-
ma de tudo, exercite a "compreensão empática" que
é a capacidade do professor em colocar-se no lugar
do aluno, sentir-se como se fosse ele, podendo assim
compreendê-lo, não o avaliando ou julgando exclusi-
vamente do seu ponto de vista de professor.
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Para adquirir a compreensão empática, é ne-
cessário ao professor conviver efetivamente com seus
alunos. Busque o contato e todos ganharão com isso.
O professor é um modelo; mesmo que o aluno não de-
monstre sempre ter admiração e afeto, as pesquisas
mostram que o professor é uma presença estruturante
na personalidade do jovem.

Tenha regras de conduta claras na sua aula -
ter compreensão empática não é aceitar tudo. Dê li-
mites aceitáveis e os faça valer. Respeitar limites é
importante para que o jovem perceba o espaço do
outro na sociedade.

Não tema discutir com seus alunos os objetivos
da sua disciplina, isto é, da área do saber que está
ensinando; o diálogo nesse caso pode ser eficaz, pois
gera compromisso do aluno com o andamento do con-
teúdo a ser ministrado.

Crie um clima de otimismo em sua aula, mostre
como aprender pode ser uma aventura estimulante.
Você verá que o otimismo é um ótimo instrumento
para construir processos, principalmente com crianças
e adolescentes.

Faça um paralelo entre o conhecimento estuda-
do em sua aula e aspectos que envolvam a vida dos
estudantes. Desta forma, estará aumentando o reper-
tório de conhecimentos de seus alunos; o essencial é
que eles vejam que além de ser uma grande aventura,
aprender também ajuda a viver melhor e é importante
para planejar sua vida futura (projetar sua história).
Mostre ao jovem que vive melhor quem sabe mais.

Esforce-se para conhecer seus alunos e tente
acompanhar seu desenvolvimento; desta forma, es-
tará sabendo se a aprendizagem está ocorrendo. Não
faça uso apenas das notas como referencial de de-
senvolvimento. Procure ouvir seus alunos, pergunte o
que aprenderam de novo e como usar o conhecimento
aprendido.

Confie na capacidade dos seus discípulos, mesmo
que as condições de ensino não sejam as ideais. Viva

. f'1ÊRGAMUM
BCCE/UFC

147



MARCO AURÉLIO DE PATRiclO RIBEIRO

com eles o ensino que ministra, use a emotividade, vi-
bre com o que ensina, ensine como quem partilha algo
de bom. Apresente a matéria de forma convidativa.

Domine o conteúdo que ministra. É responsabi-
lidade dó professor conhecê-to com profundidade; não
que apenas o conhecimento do conteúdo faça um profis-
sional, mas até para relativizar parte do assunto o profis-
sional necessita de um bom conhecimento da matéria.

Aproveite ao máximo o tempo da sua aula; este
horário .pertence aos alunos. Um bom planejamento e
o uso de recursos técnicos tais como: retroprojetores,
computadores, vídeos, TVs, dinâmicas, entre outros, po-
dem fazer o tempo ser aproveitado em sua quase totali-
dade. O professor que esbanja minutos, por acomodação
ou preguiça, está causando aos seus alunos perdas irre-
cuperáveis, além de estar dando um péssimo exemplo.

Procure ser justo na correção de tarefas e pro-
vas; evite colocar "armadilhas" que sejam vistas como
uma forma de enganar o educando. É o momento de
levar o aluno a perceber o grau de aprendizagem que
obteve. Invista tempo elaborando suas avaliações.

Caso haja tempo, comente suas provas em sala
de aula; tais comentários possibilitarão ao estudante
compreender em que ele errou e servirão como uma
nova revisão de conteúdos.

A forma de cobrança do conhecimento está de-
fasada em nosso sistema de ensino. O professor que
ainda avalia o aluno exclusivamente por notas mensais
ou bimestrais caducou. É forçoso que se criem novos
mecanismos de avaliação que cobrem menos a "deco-
reba" e mais o que foi efetivamente aprendido.

Avaliações mais constantes, sem longo espaço
de tempo entre uma e outra além da utilização de
formas diferentes de avaliar (orais, equipes, debates
etc.), facilitariam a análise do conhecimento adquiri-
do pelo aluno. Valorize tudo que o aluno fizer e confie
em sua capacidade como educador de avaliar não ape-
nas de forma objetiva, mas também subjetivamente
um estudante, tendo coragem até, de quando possível
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e merecido, avaliá-Ia sem fazer uso de um documento
escrito ou, até mesmo dispensá-Ia da avaliação. .

Um exemplo interessante é o de um professor
de inglês que na última etapa do ano realiza peças
teatrais em inglês com seus alunos. Aqueles que se en-
gajam no processo têm uma aprendizagem prazerosa
pois é lúdica e eficiente. Nesse período os alunos são
dispensados de provas escritas e avaliados por sua par-
ticipação no trabalho e domínio do idioma durante a
peça. O evento é um sucesso em todos os aspectos.

Como Vai Sua Comunicação em Sala de Aula?

Um bom comunicador é aquele que consegue
despertar e prender a atenção das pessoas. Você pro-
fessor, consegue?

Para prender a atenção dos alunos deve-se pen-
sar primeiramente no que faz o educando aprender e,
a partir daí, refletir como ajudá-lo. A palavra-chave
é motivação. Ao compreender esse fato, o professor
deve procurar criar em sua sala um clima motivacional
para seus alunos.

Os alunos aprendem melhor quando são esti-
mulados pelos professores a construir seu próprio co-
nhecimento; portanto, procure não apenas "falar aos
estudantes" mas mostre a eles a utilidade que podem
dar ao conhecimento. Lembre-se: aprender é adquirir
novas formas de ação; é evoluir.

Seja entusiasta no que diz, procure fugir da
monotonia, ser dinâmico. O entusiasmo é contagioso.
Procure ser sincero em sua mensagem. Mostre interes-
se pessoal pelo progresso do grupo. A sinceridade e o
interesse nunca são mal-interpretados pelos alunos; ao
contrário, geram confiança.

Use seu espírito criador na comunicação para
comentar curiosidades. Estimular o raciocínio através
de "perguntas desafio" são sempre bem-vindos. A cria-
tividade é uma característica respeitada pelos alunos
quando presente nos professores.

149



MARCO AURÉLIO DE PATRíCIO RIBEIRO

150

Procure aprender algumas técnicas modernas
de expressão oral; este recurso poderá evitar que o
professor cometa erros de comunicação que tornem
a concentração na sua aula mais difícil. Um exemplo
disso é a repetição de uma mesma palavra insistente-
mente (né, tá, pois, e outros vícios.). Esses vícios de
comunicação acabam por distrair o aluno. Através de
treinamentos, vícios como estes podem ser superados.
O excesso ou a ausência de gesticulação também são
problemas que podem prejudicar o envio da mensa-
gem passada pelo professor.

Tenha flexibilidade no seu programa, embora
sem sacrificar pontos essenciais da matéria; aceite e
inclua as sugestões dos estudantes no seu planejamen-
to de ensino. Ter flexibilidade é uma característica de
pessoas que são profissionalmente jovens. No seu pla-
nejamento evite excesso de aulas expositivas; deixe
tempo para discussões, perguntas e novas ideias.

Mostre a seus alunos a necessidade do estudo si-
temático e da prática em casa para a fixação do assun-
to estudado. É necessário, portanto, que motive seus
estudantes para fazer o dever de casa, sendo que este
deve ser constante, motivador e desafiante. De prefe-
rência, valorize mais a qualidade do que a quantidade
de questões em cada tarefa.

Evite situações que possam embaraçar seus
alunos, tais como: apelidos ou alusões a uma de suas
características físicas, brincadeira de teor malicio-
so e, em especial, com alusões sexuais, também são
prejudiciais.

Tenha uma preocupação permanente em clarifi-
car sua filosofia de educação. Conheça as diferentes fi-
losofias educacionais das escolas e tente trabalhar nas
que se identificam com sua forma de pensar.

Lembre-se: você é humano; aja como tal, tor-
nando natural o ato de ser agradável e disponível para
quem convive com você. Assim, você será um daqueles
professores que marcam de forma construtiva os alu-
nos que tiverem a satisfação de tê-to como mestre.
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Atitudes a Serem Evitadas

* Pouco Preparo nos Conteúdos Programáticos.

!!li * Falta de Clareza na Transmissão da Matéria (Didática).

* Excesso de Exigências.

* Postura Permissiva Evitando Cobrar Responsabilidades dos Alunos.

* Falta de Uniformidade de Conduta entre os Professores.

\' * Aulas sem Motivação.

* Provas Desorganizadas ou Mal Elaboradas.

* Abandono do Processo de Ensino Antes do Final do Ano.

* Ausência de Liderança para Colocar Disciplina na Sala.

* Falta às Aulas.

A Ética na Relação Professor-Aluno

No livro Pedagogia da Autonomia, seu último
livro antes de falecer, Paulo Freire cita um encontro
de organizações não governamentais em que um dos
participantes diz ser cada vez mais comum ouvir nos
congressos de que participa, em diversos países, a afir-
mação de que as crianças nascidas no chamado "ter-
ceiro mundo", em situação de pobreza e acometidas
de doenças graves, não deveriam ser salvas, pois isso
representaria apenas prolongar uma vida destinada à
miséria.

Ao analisar esta afirmação, Paulo Freire coloca
que durante muito tempo a grande crítica que se fez
ao saber humano era o fato deste negar alguns valo-
res tidos como transcendentes e importantes para a
sociedade, tais como: a família, a pátria e a religião.
O que se constata atualmente é que a razão e a ciên-
cia têm como principal característica o atrelamento
ao poder, tornando-se uma forma de pensar tecnicista
e manipulatória, servindo ao dominante, respaldando
um conceito de Ética pragmática e confirmando as de-
sigualdades sociais.

Diante deste quadro, dois caminhos são pos-
síveis ao educador e vão influenciar diretamente na
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sua relação com seus alunos. No primeiro caminho,
através de sua postura e posicionamento crítico, o
professor pode simplesmente confirmar a concepção
vigente evitando levar à sala de aula temáticas do dia
a dia com o pretexto de que sua função é dar aulas
e não falar de assuntos outros. Um outro caminho é
a busca de uma nova forma de pensar o mundo; uma
nova razão que seja solidária, dialogada eintersub-
jetiva. Nela, o "eu" e o "outro" merecem ser igual-
mente respeitados.

Para que esta última ocorra é necessário que
haja uma ruptura em relação às amarras que nos impe-
dem de sonhar um mundo diferente. É imprescindível
haver uma utopia de uma sociedade melhor que possi-
bilite o pleno uso do pensamento que leve educador e
educando à conquista da emancipação de suas ideias,
enfim à conquista da autonomia.

Deve haver preocupação com cada aluno em
si, com todo o processo e não apenas com produtos
de aprendizagem acadêmica padronizados. O diálogo
deve ser desenvolvido ao mesmo tempo em que são
incentivadas a cooperação, a união e a organização
para a resolução de problemas.

Em sala de aula, é necessário que o professor
acredite na necessidade de, através do seu discurso
e da sua prática, levar uma mensagem de resgate da
pessoa humana como valor fundamental, acreditando
que pela educação pode-se levar as pessoas à conquis-
ta de um processo de autonomia que nos levará a uma
sociedade melhor onde as pessoas possam ter projetos
pessoais de vida e acreditar que pelo seu esforço pes-
soal poderão atingi-los.

Paulo Freire propõe uma ética universal da pes-
soa humana, intrinsecamente ligada à prática educa-
tiva. Esta deveria ser trabalhada pelos educadores em
suas aulas e nos processos educacionais em geral enfa-
tizando a necessidade da conquista da autonomia que
só será atingida no domínio da liberdade, da responsa-
bilidade e da consciência crítica.
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Ao professor cabe contribuir para que o educando
descubra sua posição no mundo, tenha seu projeto
pessoal de vida e através de uma opção consciente de-
senvolva abertura para o "outro", fugindo do egocen-
trismo e do consumismo tão difundidos e incentivados
pela sociedade em que vivemos. Incentivar o esforço
criador, a criatividade, a autoconfiança são atributos
fundamentais. Em especial, caro professor, jamais tire
de seus alunos o direito a acreditar em um mundo me-
lhor, pois ninguém tem o direito de retirar do jovem a
esperança, ela é fruto da motivação. É tão importante
para a vida quanto o ar que respiramos; sem esperan-
ça, restaria apenas o apocalipse.
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SOCIEDADE ATUAL, CURRíCULO E GESTÃO
ESCOl-AR

Apresentamos aspectos centrais da sociedade
atual que vão interferir na constituição de subjetivi-
dades, no contexto social e na vida cotidiana. Dentre
eles aqueles que Giddens (2000) denomina "ordem da
transformação" e outros que mencionamos como; - a
crescente institucionalização da vida; - a radicaliza-
ção da mudança; - a constituição de subjetividades
num contexto de extrema diferenciação e hierarquiza-
ção; - ao lado de um pertencimento cada vez maior
a um mundo global, mas em que todos os sujeitos in-
terferem com suas opções e escolhas mais ou menos
dependentes ou autônomas. Logo a seguir, também
apresentamos opções de políticas educacionais que
buscavam, na década de 1990, inserir o Brasil de forma
subordinada e irreversível no processo de mundializa-
ção da educação básica, nesse contexto, marcado pelo
movimento e pela transformação.

Antony Giddens (2000) nos fala, em primeiro lu-
gar, da proliferação de instituições modernas univer-
salizadas pelos processos que vêm da modernidade. A
grande empresa e a escola podem ser consideradas duas
dessas instituições que se tornaram mundiais. Outro as-
pecto ligado ao primeiro é o processo de mudança radi-
calizado que vai rompendo, cada vez mais, com as estru-
turas aparentemente sólidas que vêm do passado. Nesse
caso, ocorre uma mudança e uma conservação. De uma
sociedade unitária, centralizada no poder da autoridade
e do parentesco, orientada sob a visão coletiva religiosa
e institucionalizada de mundo, chegamos a um tempo
de mudanças permanentes. Aparece agora, um contexto
de desenraizamento, particularização, multiplicidade e
ruptura entre passado e presente sem precedentes.

Surge como contexto aparente de unidade de sen-
tido o mundo do mercado com seu poder que pretende
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aglutinar todos de forma complexa e individualizada.
Esse novo universo simbólico se materializa numa nova
instituição mundial, a loja de departamentos, lugar
onde vão se unificado o tempo e o espaço e, onde, em
tese, seria possível comprar de tudo num único lugar.

O sentido único anterior dado pela tradição e
pelo sagrado se modifica por um sentimento concreto
de pertencimento a um mundo global que atinge a to-
dos através de novas instituições vinculadas à mídia,
ao comércio mundial, à financeirização do capital, à
expansão dos transportes e do turismo e à consolida-
ção da 'escola como instituição que detém a centrali-
dade da educação das novas gerações.

Um terceiro aspecto que apresentamos é o de
uma crescente subjetivação e constituição de identi-
dades socialmente reconhecidas que se delineiam num
mundo extremamente hierarquizado. Dinheiro, acesso
aos bens de consumo, conquista de títulos acadêmicos,
atendimento aos padrões de beleza e da moda, suces-
so no mundo do trabalho, dos negócios ou do esporte,
presença reconhecida em grupos políticos ou religiosos
são fatores que vão se combinando para definir valores
e gradações que constituem uma subjetividade hierar-
quizada aos diferentes sujeitos.

Pode-se mencionar ainda, um quarto aspecto.
Se todos os indivíduos são atingidos pelo mundo glo-
bal, as decisões individuais e particulares interferem
também naquele contexto mundial. A escolha dos
consumidores, religiosos ou eleitores definem direta-
mente a sobrevivência e o futuro de lojas, igrejas ou
partidos políticos, por exemplo. Assim, de acordo com
Hannah Arendt (1978) não se pode escapar de um con-
texto onde preponderam, cada vez mais, os processos
de massificação em que, por exemplo, igrejas, seitas
e a escola, com seus processos de difusão e estraté-
gias de expansão, têm a possibilidade de se tornarem
instituições universais, relacionadas com as realidades
locais, seguindo modelos mais ou menos padronizados,
assemelhados à grande empresa capitalista.
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Entretanto, aquela hierarquização e a subjetiva-
ção dependente e subordinada que ela acarreta nessa
sociedade de massas sociais disformes vão dificultando
a reconstrução de ideologias coletivas tão caras à mo-
dernidade, pelo menos desde o iluminismo até o final
do século XX.

Surge também um novo tipo de individualismo
com ênfase num narcisismo exacerbado podendo ser
percebido num quase culto de si, cada um preocupan-
do-se principalmente apenas consigo. Isso se expressa
na maneira como muitos se dedicam ao culto do corpo
através do exagero de exercícios físicos, no recurso
crescente a operações plásticas ou na procura por re-
gimes alimentares milagrosos para emagrecimento, ou
ainda no uso de anabolizantes para fortalecer os mús-
culos, além da utilização crescente de produtos de be-
leza variados. Tudo parece feito para tentar congelar
a história e tentar, inutilmente, impedir que o tempo
passe.

Congelada aparentemente a história, de acordo
com Hobsbawn (1996), a juventude, especialmente,
perde a dimensão do passado público comum a todos.
A memória cultivada refere-se mais a eventos pesso-
ais, familiares ou de pequenos grupos, perdendo-se a
dimensão da memória social coletiva. Ocorre também
a convivência em pequenos grupos, as "tribos" - de
funkeiros, punks, heavy metal, skin heads, torcidas or-
ganizadas, grafiteiros, emos ou hip hops -, nos quais
os jovens buscam ser reconhecidos, ter uma identida-
de, expressar seu conormismo ou sua revolta, possuir
um nome. Afortunadamente, esse fenômeno de uma
quase desarticulação entre história pessoal e coletiva,
que se reproduz e se revela atingindo outras gerações
e faixas etárias. O que passa a valer aqui é o momento
presente transformado em modelos espaciais padro-
nizados, como os shoppings centers ou os aeroportos
internacionais, que se revelam como locais de consu-
mo e convivência conformadas pelas aparências, pelo
movimento constante e pelo dinheiro.
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É nesse contexto que devemos reconhecer a edu-
cação como central nas políticas públicas, destacando
o papel da escola e da formação docente como essen-
ciais em alguns aspectos principais; - construindo um
espaço para difusão do conhecimento que a humanida-
de produziu; - contribuindo para o despertar da cria-
tividade e da ludicidade através da arte e do esporte;
- e para o desenvolvimento do pensamento crítico e de
um olhar analítico sobre a realidade. Como vimos, exis-
tem assim dois níveis ou instâncias que podem definir
o currículo. A primeira é mais ampla e permanente, o
Estado. A segunda mais específica e transitória, o Go-
verno. Cabe ao Estado definir, se possível para um lon-
go período, aspectos de organização, legislação geral
e administração de práticas escolares, ao passo que os
governos seriam responsáveis pela avaliação e ação no
âmbito educacional. (RIBEIRO, 2005, p. 39)

Dentro daquelas categorias anunciadas anterior-
mente, especialmente a crescente instituclonalização
e a tendência à padronização de certas práticas, en-
contramos hoje a grande empresa como modelo tanto
de eficiência quanto da gestão e da organização da
escola. ° problema da educação, nessa visão conside-
rada liberal conservadora, não seria pedagógico, mas
de gerência eficaz de recursos escassos, sejam eles hu-
manos ou materiais. Assim, o saber e o modelo neces-
sários à qualquer reforma educacional seria a moderna
teoria da administração de empresas, considerada es-
sencial na utilização adequada de recursos limitados.

Nesse contexto de extrema diferenciação e mo-
vimento permanente, reafirma-se a educação básica
para garantir a eficácia do único modelo que parece e
pretende manter-se como unidade agregadora: o mer-
cado soberano e seu ator mais importante, a empresa
competitiva e sua organização interna.

A seguir observaremos como opções políticas
tornam-se predominantes em países periféricos ou
emergentes num dado momento histórico de exacer-
bado conservadorismo.
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Currículo, Gestão Escolar e Formação Docente

Analisam-se aqui, principalmente, como as po-
líticas públicas interferem em aspectos como defi-
ciências na aprendizagem, evasão, repetência e baixo
rendimento escolar dos alunos, em sua relação com
o currículo, a gestão escolar e o trabalho dos profes-
sores, desvinculando essa análise de fatores extra-
escolares ligados à questão social, política, econô-
mica e cultural, que se tornam muitas praticamente
desconsiderados.

Uma das maiores deficiências dos modelos de
análise contemporâneos reside no fenômeno de tratar
os problemas da educação, da escola, da aprendizagem
dos alunos e do rendimento dos professores isolados de
contextos históricos mais amplos, especialmente os de
origem afetiva, familiar, econômica e social.

Como consequências imediatas dessas políticas
aparecem e se articulam:

• pela prevalência da necessidade de profissionais
técnicos, constituindo-se no que deveria ser
uma nova burocracia qualificada para os cargos
diretivos e administrativos;

• em segundo lugar, pela submissão da equipe
pedagógica às orientações e decisões daquele
setor de gestão pedagógica;

• num terceiro aspecto, na tentativa de submis-
são de todos os atores da escola às diretrizes
do governo central, seja através de medidas
administrativas, seja nos controles pelos pro-
cessos de avaliação.

A esse respeito, ressalte-se a observação de
uma professora a respeito da escola: "Na escola
atual, tudo passa primeiro pela tesouraria e pelo setor
financeiro" .

Em muitos casos, no cotidiano escolar e das
secretarias de educação, os temas centrais que apa-
recem constantemente têm sido: gerência, custo
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benefício e produtividade. Ao .lado deles, tornam-se
essenciais o planejamento, as projeções e a planilha
de custos, os controles externos e internos, os recur-
sos humanos, a reestruturação - reengenharia - e o
treinamento de professores, tudo isso, muitas vezes
controlado e coordenado por eficientes e caras empre-
sas de consultoria. Aparece ainda, o que denominaría-
mos de descentralização centralmente controlada, em
que uma ágil, eficiente e criativa burocracia local de
técnicos ou gestores de escolas e sistemas periféricos,
deveriam atuar com o máximo de eficiência, sempre
dependentes e implementando decisões de organismos
maiores, sejam eles governamentais ou das agências
internacionais como o Banco Mundial e o FMI.

Em tempos neoliberais, especialmente entre as
décadas de 1980 e 1990, o Banco Mundial tornou-se
uma espécie de Ministério da Educação mundial, finan-
ciando pesquisas, projetos e avaliando políticas públi-
cas educacionais. No caso brasileiro, especialmente
nos anos 1990, orientações de entidades empresariais
e do Banco Mundial enfatizavam a utilização do mode-
lo da revolução educacional sul-coreana do pós-guerra
e dos tigres asiáticos, especialmente, em dois aspectos
principais: - a necessidade de elevar-se o tempo de
escolarização das crianças brasileiras, de uma média
de quatro para algo que se aproximasse dos dez anos
de escolaridade; - sendo necessário também aumen-
tar o número de horas diárias que os alunos passavam
na escola.

A solução sugerida aos governos dos países foi a
de priorizar unicamente as oito séries do Ensino Funda-
mental. Para um conhecido discurso de racionalização
dos gastos era necessário cortar as despesas públicas
com o ensino universitário público sob o argumento de
que ele era dispendiosos e que favorecia prioritaria-
mente os ricos. A efetivação dessa diretriz conseguiu
matricular 97%das crianças de 07 a 14 anos naquele ní-
vel com oito anos de ensino. Entretanto, no ano 2000,
avaliações nacionais de aprendizagem apontaram dois
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graves e interligados problemas relacionados ao rendi-
mento escolar dos alunos:

• O primeiro foi uma defasagem de aprendizagem
. em matemática e português. Alunos da quarta
série tinham nível de segunda, alunos da oita-
va série tinham nível de sexta. Enquanto isso,
estudantes concludentes da terceira série do
Ensino Médio dominavam apenas conteúdos
equivalentes a oitava série.
O segundo dado, tão grave quanto o primeiro,
é o que dava conta de que significativo número
de alunos com quatro anos de escolaridade não
estavam alfabetizados, não sendo capazes de
ler e compreender um texto simples. E não
conseguindo dominar as operações matemáticas
básicas, nem conseguindo reconhecer as figuras
geométricas elementares (SAEB.MEC, 2000).

Problemáticas ligadas ao desemprego, aos bai-
xos salários ou à desagregação familiar, por exemplo,
tornaram-se praticamente desconsideradas, quando se
analisam questões vinculadas ao âmbito educacional.
Tudo parece ter início e um fim em si mesmo, nas salas
de aula e nas escolas analisadas, isolando-as do con-
texto a qual se inserem.

Lembramos os problemas da alfabetização e do
baixo rendimento escolar que tiveram diferentes ex-
plicações nos documentos e diretrizes das políticas go-
vernamentais em décadas recentes no Brasil, sempre
desconsiderando contextos mais amplos e gerais: - na
década de 1990, aspectos como a evasão e repetência,
assim como demais dificyldades de aprendizagem dos
alunos, foram atribuídas à responsabilidade dos pro-

. fessores, que não utilizavam boa didática ou técnicas
eficientes de ensino. Muitas vezes, isso foi crediado à
sua precária formação. Na década seguinte, essa aná-
lise mudou. Analisando-se os mesmos problemas, che-
gou-se à conclusão de que tudo se resolve com gestão
e organização interna da escola. Uma melhor prepara-
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ção - acompanhamento e fiscalização do trabalho dos
diretores, seus vices e equipes pedagógicas - sempre
na óptica "meio" empresarial do aumento da produti-
vidade e uma melhor e mais eficaz utilização de recur-
sos limitados.

Analisando esses dados do próprio governo bra-
sileiro, observamos que alguns erros cometidos, na-
quela década de opções neoliberais, sempre na lógi-
ca da utilização racional de recursos escassos, foram
responsáveis pelo reconhecido sucesso de matrículas,
maculado por dados tão críticos de aproveitamento
escolar e aprendizagem. O primeiro deles foi o esque-
cimento quase completo das creches e da educação
infantil pré-escolar, nível de ensino que entra em crise
com a transferência de sua responsabilidade dos esta-
dos para os municípios, cumprindo a LDBNº 9.394 de
1996 - mas, sem qualquer transição ou nova estrutura
que apoiasse aquela descentralização.

Outro aspecto' central foi o fechamento, na
maioria dos estados da federação, das classes de al-
fabetização nas escolas públicas em meados dos anos
1990, reduzindo ainda mais os anos de escolaridade
das classes populares no Ensino Fundamental, agora
reduzido a oito anos. Enquanto isso, as escolas priva-
das mantiveram a seriação em nove anos, tanto por
razões pedagógicas quanto econômicas, jamais consi-
derando encerrar as classes dedicadas à alfabetização
das crianças no início do Ensino Fundamental. Após
enormes prejuízos cognitivos e sociais anteriormente
apresentados, o governo retorna o Ensino Fundamen-
tal público para nove anos no início dos anos 2000.

Um dos argumentos pedagógicos para a redu-
ção para oito anos havia sido retirado de uma leitura
equivocada do construtivismo piagetiano. Ressalte-se
que essa avaliação vinha de encontro ao discurso repe-
tido do ajuste fiscal, mascarando uma indisfarçável
intenção de cortes nos gastos sociais. Dizia-se que o
processo de alfabetização se dá em dois anos, neces-
sitando-se de apenas mais dois anos para sua consoli-
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dação. A existência de uma série exclusivamente para
alfabetizar tornar-se-ia um desperdício de tempo para
as crianças e educadores, além de constituir uma san-
gria desnecessária de recursos financeiros. Aeconomia
realizada fazia parte da racionalidade burocratizada
de cortes de verbas sociais e dos ajustes exigidos para
o equilíbrio fiscal.

Outras medidas como a utilização de ciclos em
lugar das séries para promoção automática - para di-
minuir a evasão e melhorar as estatísticas de aprova-
ção -, além da adoção do construtivismo quase como
método nacional de alfabetização, também se revela-
ram problemáticas. Esse último demonstrou uma enor-
me dificuldade e demora em alfabetizar visto que, de
acordo com Silva (1996), ela se caracterizaria: - por
ser uma pedagogia não diretiva, sem objetivos cla-
ros para os pais e até para os professores; - por ir se
constituindo numa nova psicologia das idades com uma
tendência à biologização; - e no campo metodológi-
co, por utilizar-se em certos processos de ensino de
recursos discutíveis no campo pedagógico, político e
simbólico, como alfabetizar crianças utilizando rótulos
de produtos de empresas mundiais.

Na formação de professores, esse modelo exi-
giria a atuação de um professor reflexivo, especiali-
zado em técnicas e metodologias de ensino, prepara-
dos numa formação superior mais rápida, baseada em
menos teoria e mais treinamento. Professores e gesto-
res de escolas e de sistemas educacionais estaduais e
municipais deveriam ser ágeis e criativos, mas dentro
dos limites de cumprir diretrizes e de dar agilidade ao
sistema nos contextos locais. Trata-se aqui do surgi-
mento de um burocrata diferente nos planos nacional
e local e que deve ser ágil na solução de problemas e
na implantação de políticas. Ressalte-se que em seu
cotidiano como educadores, tanto professores quanto
equipes pedagógicas, jamais se contentaram e se con-
formaram àqueles modelos tão restritos e de duvidosas
políticas públicas de formação docente.
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Quanto aos ciclos, superando e substituindo a
seriação escolar, as pesquisadoras Pires de Almeida e
Belucci (2009) pesquisaram 110 escolas públicas nas
cidades de Campinas, Belo Horizonte e Rio de Janei-
ro, a partir de três aspectos principais: - de dados
de proficiência média e desempenho em leitura e
matemática; - analisando o trabalho pedagógico do
professor; - e observando o nível socioeconômico dos
estudantes. Foram pesquisados 12.768 alunos, sendo
10.201 estudantes que participavam do sistema de
ciclos e 2.477 que frequentavam o sistema de séries.
As pesquisadoras concluíram que "não há diferenças
significativas na aprendizagem e no rendimento es-
colar entre os alunos matriculados nas séries ou nos
ciclos".

A pesquisa ainda observa que o bom rendimento
dos alunos pode ser atribuído a três fatores principais
combinados: - a participação dos educadores no coti-
diano e na concepção do projeto pedagógico da esco-
la; - a manutenção do professor na mesma escola por
mais de três anos consecutivos; - e a experiência de
mais de três anos do professor atuando em uma mesma
série. (Jornal da Unicamp, dez. 2009).

Essessão apenas alguns exemplos de como numa
sociedade de multiplicidade, da diversidade e da par-
ticularidade, decisões tecnocráticas e massificadas ex-
põem ao risco toda uma geração de jovens estudantes
devido a reformas curriculares messiânicas, decididas
e efetivadas sem maior debate ou participação, aten-
dendo invariavelmente a diretrizes econômicas.

Naquela "ordem de investigação", é importante
que um professor para os dias atuais tenha uma for-
mação e se caracterize por possuir três características
principais: - que ele tenha uma cultura geral e que
ela seja a mais ampla e abrangente possível; - que ele
seja um bom conhecedor e que demonstre segurança
em sua área de ensino: - e que ele possua um domínio
apropriado das metodologias, das técnicas de ensino e
da didática.
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Retornamos aqui ao conceito anterior de escola
como instituição mundial de educação das novas ge-
rações, mas que corre o risco de tornar-se refém de
decisões centralizadas, originadas em mega encontros
internacionais. Com seus documentos e diretrizes trans-
formados em receitas mundiais que devem ser seguidas,
com presteza, eficácia e agilidade, pelos governos dos
países periféricos e pelos poderes públicos locais.
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A TEORIA CRíTICA, A ESCOLA DE FRANKFURT
E A EDUCAÇÃO

Luís Távora Furtado Ribeiro

A Teoria Crítica surge dos dilemas históricos
nas primeiras décadas do século XX, ante o fracasso
da sociedade burguesa - falida em sua promessa de
criação de uma sociedade justa e igualitária, livre e
fraterna -, e da decepção com os rumos autoritários
seguidos pelo socialismo real. Ela aparece a partir da
fundação do Instituto de Pesquisas Sociais no ano de
1923, em Frankfurt, na Alemanha.

Havia uma crise mundial de liberdade. Enquanto
o stalinismo consolidava-se na União Soviética, o oci-
dente conhecia os horrores do fascismo e do nazismo
na Itália e na Alemanha, respectivamente. Surgia a ne-
cessidade de se encontrar novos caminhos e se buscar
uma reflexão sistemática de como o mundo chegou
àquele estado de coisas, no qual predominavam a irra-
cionalidade e a manipulação das massas.

Denominada Escola de Frankfurt, o Instituto de
Pesquisas Sociais vai deter-se, a partir do final dos anos
1920, numa análise crítica do capitalismo vigente, dos
fundamentos da ciência moderna, da problemática da
razão e da liberdade, além dos extremos da dominação
e da emancipação. Freitag (1988). Tornam-se também
relevantes os estudos sobre a constituição da personali-
dade represada entre o indivíduo sexualmente reprimi-
do e a estrutura familiar autoritária. (RABELO, 1994).

Colocava-se como outra grande questão saber
por que a melhoria das condições materiais de vida
realizava-se em sacrifício da liberdade pessoal dos in-
divíduos. Essacondição proposta não se restringia emi-
nentemente à circunstância europeia. Em nível mun-
dial, e de modo especial, em todo o terceiro mundo,
conviviam, simultaneamente, além da perda da liber-
dade, a deterioração das condições materiais, tanto
sociais, quanto econômicas de existência.
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Os temas da liberdade e da racionalidade e o
confronto entre o Positivismo e a Dialética serão consi-
derados fundamentais para a recuperação da reflexão
teórica e o surgimento da Teoria Crítica. Ela tornou-se
produto Elaação de intelectuais como Max Horkheimer
e Theodor Adorno, Erich Fromm, Walter Benjamin e,
posteriormente, Herbert Marcuse e Jurgen Habermas,
todos interessados em resgatar o que haveria de me-
lhor na tradição iluminista: recuperar a razão como
forma de emancipação humana.

O instituto teve seus trabalhos encerrados em
1933 por um decreto do governo nazista, recém-eleito
e empossado, cujas justificativas alegadas foram suas
"atividades hostis ao Estado". Ele teve seu prédio con-
fiscado juntamente com o acervo de sua biblioteca que
era constituída por mais de 60.000 livros e documen-
tos. Inicia-se aí uma perseguição a seus colaboradores
que pode ser explicada por sua origem judaica, além
de suas atividades serem consideradas marxistas, re-
volucionárias e de esquerda.

Ele retoma suas atividades na Alemanha, sob a
liderança de Horkheimer e Adorno, retomando à anti-
ga sede após a " Guerra Mundial, em 1950.

A Crítica da Razão lIuminista

Um dos mais importantes temas apresentados
aos frankfurtianos foi o da razão. A sociedade burguesa
assentou-se com a promessa de iniciar um novo tem-
po com o pensamento iluminista. A "dialética do es-
clarecimento" prometia para o futuro próximo a total
emancipação do homem por intermédio da razão. Com
o passar do tempo, essa promessa não se concretizou.
Rapidamente a razão em sua dimensão emancipatória
e libertá ria foi superada pela hegemonia da razão ins-
trumental, com a valorização da técnica superando a
interação e a comunicação, a razão comunicativa.

Na prática, a promessa foi invertida. Surgem a
dominação, a manipulação, o controle, a massificação
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e a burocracia como aparente princípio, meio e fim da
racionalidade, agora desvirtuada na sociedade moder-
na pelos regimes autoritários.

Em especial, uma crítica incisiva é feita ao ra~
cionalismo cartesiano pela valorização exclusiva do
método para chegar-se ao conhecimento e ao que na-
quele sistema se poderia chamar de teoria: sentenças
universais elaboradas a priori.

Para os frankfurtianos, fazia-se necessária a
recuperação da razão emancipatória e comunicativa,
visto que o acesso ao real e à prática não seriam ape-
nas uma questão de método. É preciso que se recupe-
re a autonomia do homem. Todo esse processo, para
os teóricos críticos, deveria ser envolvido por juízos
existenciais - a dimensão da prática -, e pela recu-
peração da razão como fundamento indispensável à
emancipação humana.

Para a Teoria Crítica, antes mesmo do método e
da ciência, devemos buscar a liberdade e o resgate ao
humanismo, em oposição ao mecanicismo tecnicista
que a razão instrumental nos impôs. Esses juízos exis-
tenciais devem nos questionar sobre os fundamentos
da ciência e da educação:

a)Para que fazemos Ciência?
b)Que interesses estão em jogo?
c)Qual posicionamento ético-político o cientista

deve tomar?
d)Que sociedade queremos construir?
e)Nossa teoria e prática - ciência, poder e di-

nheiro, por exemplo -, nos aproximam ou nos
afastam dos anseias da liberdade humana?

f) Qual é o sentido da construção do novo?
g)Como educar e incentivar novos princípios e

valores para as novas gerações e para as gera-
ções futuras?

Essa pergunta final torna-se fundamental ainda
em nossos dias, tanto para a juventude e suas famílias,
quanto, de modo especial, para os educadores.
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Surge a Teoria Crítica

Como vimos, o pensamento tradicional não res-
pondeu às esperanças da humanidade. Era preciso que
se pensasse em uma nova teoria. A Escola de Frankfurt
nos apresenta a Teoria Crítica. Fundamentada no pen-
samento dialético, possuidora de um vigoroso poder de
crítica, sem esquecer um só instante da autocrítica,
ela é agora apresentada como essencial no processo
do conhecimento.

Assim, a Teoria Crítica quanto à sua natureza,
compreende a teoria em quatro aspectos fundamentais:

1. Compreensão das relações que existem na rea-
lidade entre o particular e o todo, o específico
e o geral, o local e o universal;

2. Deve desenvolver-se como metateoria e reco-
nhecer os interesses que representa, rompendo
com a neutralidade positivista;

3. Servir de base e de apoio ao poder de crítica e
da autocrítica;

4. Tornar indispensável uma relação entre a teoria
e os estudos empíricos.

Optando pelo pensar dialético, não mais dará
ênfase ao princípio da identidade, mas aos princípios
da contradição e da totalidade como meios possíveis
de se perceber os movimentos internos do real. O mé-
todo é fundamental, mas sempre submetido à crítica,
à autocrítica e à análise dos valores existenciais pre-
sentes no processo de aproximação do cientista com
o real.

Também deve-se enfatizar a compreensão do
real como uma totalidade concreta formada por múlti-
plas determinações. O pensamento positivista também
procura a totalidade, mas a partir de eventos paticu-
lares e isolados, não reconhecendo as dimensões de
historicidade e das contradições do real, perdendo-se
a dimensão da transformação histórica do mesmo.
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Para a teoria tradicional, a experiência era o
critério da verdade e da falseabilidade do real. Para a
Dialética o critério da verdade passa a ser a prática.
Outra temática é a da ciência. Teoria e prática seriam
as duas faces de uma mesma moeda. Autônomas e in-
dependentes, mas impensáveis uma sem a outra.

No método científico tradicional positivista, o
sujeito distancia-se do objeto com o desejo de não
interferir nos resultados do experimento ou da obser-
vação empírica. Para os teóricos críticos, ao contrá-
rio, há uma relação orgânica entre sujeito e objeto.
Ambos estão juntos na realidade concreta, portanto,
não poderiam afastar-se no processo do conhecimen-
to. Para Marx, o sujeito aproxima-se do conhecimen-
to de maneira ativa, construindo categorias que vão
aproximá-lo da complexidade e das contradições do
real, dentro de condições históricas que lhes são de-
terminantes (1987).

Vale lembrar que posteriormente, a partir de
uma leitura de Max Weber, os chamados neopositivis-
tas, liderados por Karl Popper, assimilaram a Teoria
da Compreensão segundo a qual os homens orientam
suas atitudes a partir de crenças, valores, experiên-
cias vividas e emoções. Mesmo assim, detectadas es-
sas interferências, o sujeito deve buscar o máximo de
objetividade possível, afastando-se delas para que não
interfiram nas conclusões da experiência científica.
Outra oposição evidente é uma crítica radical à ex-
cessiva e exclusiva ênfase na matemática, nos núme-
ros e nas estatísticas, reconhecidas pelos positivistas
como aparentemente única forma de compreender e
traduzir o mundo real. Ressalte-se que essa tendência
está muito presente em muitos setores do pensamento
atual e, especialmente na educação, na utilização de
avaliações quantitativas, como base de análise das po-
líticas educacionais.

Recuperando a historicidade, a Teoria Crítica
concebe o real articulando passado e presente como
momentos que se vinculam e interligam, fazendo-se
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necessário projetar-se uma ação para o futuro. Abusca
de sentido, considerado influente e essencial é a cons-
trução do novo, não abstratamente, mas na história.
Assim, o agir humano é teleológico: age preocupado
com os fins da ação que realiza. Como nas palavras
de Marx e Engels: - os filósofos preocuparam-se em
compreender o mundo, cabe-nos agora transformá-lo.
Marx e Engels (1987).

Em síntese, a Teoria Crítica deseja preservar e
realizar o ideal iluminista da razão como instrumento
de libertação da humanidade da ignorância, da repres-
são, da inconsciência, da massificação e da manipu-
lação, seja ela individual, seja ela coletiva. Tanto em
nível da personalidade quanto do homem vivendo em
sociedade.

É importante ressaltar aqui o papel do intelectual.
Surge o conceito de "intelectual orgânico" em Antônio
Gramsci (Itália) e Max Horkheimer (Alemanha). É pos-
sível que pensadores, sem contato pessoal recíproco,
mas vivendo realidades semelhantes - Fascismo na
Itália e Nazismo na Alemanha na década de 1930 -,
tenham chegado a conclusões idênticas, apesar do tom
mais pessimista em Horkheimer. O intelectual orgâni-
co, poderia ser assim definido, em linhas gerais:

a) Intelectual Tradicional: conservador, com a
missão de manter e reproduzir as relações
sociais de exploração e dominação;

b)lntelectual Crítico: que contribua, ao lado dos
explorados e oprimidos, para a realização te-
órica e prática de seus anseios de libertação.

o Estruturalismo I o Culturalismo e a Educação

No processo de repensar o marxismo em bus-
ca de uma teoria que abarque, a partir dele, a maior
complexidade da sociedade atual, os temas da cultu-
ra, ideologia, ação humana, relação infraestrutura e
superestrutura receberam uma atenção toda especial
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dos teóricos de Frankfurt. Uma preocupação central,
mesmo com a fundamentação em Karl Marx, era como
a libertação da classe operária, pensada pelo filósofo,
parecia estar, cada vez mais, se "desviando e se per-
dendo." (FERNANDES,2009).

Para Giroux (1987), duas grandes correntes sur-
giram e suas contribuições em relação aos seus acertos
e limitações são fundamentais. Essascontribuições são
cornumente denominadas de maneira ampla e genérica
de Culturalismo e Estruturalismo. Sua presença nesse
trabalho justifica-se pela influência marcante nas teo-
rias educacionais, especialmente nas décadas de 1970
e 1980, no Brasil.

O Culturalismo é uma contribuição de teóricos
como Edward P. Thompson (1924-1993) que revolucio-
naram os conceitos e a reconstrução crítica das rela-
ções entre classe e cultura, nos estudos sobre o coti-
diano das classes populares na Inglaterra.

Eles partem do princípio de que a cultura não é
produzida da maneira como era pensada pelo marxis-
mo ortodoxo. Ela não é um meio reflexo da base eco-
nômica, mera relação entre classes, independente da
ação dos indivíduos. Para os culturalistas, a base eco-
nômica - infraestrutura da sociedade, caracteriza-se
pela existência de classes sociais em luta como: "Numa
espécie de campo de forças mútuas, mesmo que desi-
gualmente deterrnínantes." (GIROUX, idem., 1987).

Essacompreensão culturalista das classes sociais
é essencial na medida em que se reconhecem três de
seus aspectos principais:

1.A classe social é um meio interpessoal;
2. A classe social constitui um lugar privilegiado

onde os indivíduos vivenciam suas experiências;
3. É a partir dela que os sujeitos respondem às

suas condições de vida;
4. Essasexperiências do dia-a-dia são inúmeras,

distintas e variadas, o que vai definir as ca-
racterísticas dos indivíduos e a constituição
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de sua personalidade e subjetividade sempre
subordinadas.

Quanto à luta de classes, ela é analisada como
ocorrendo em situações favoráveis à classe dominan-
te, mas não exclusivamente, como que não impedindo
a possibilidade de reação da classe trabalhadora.

A grande contribuição cultura lista foi a do res-
gate e reconhecimento da ação do sujeito, ao mesmo
tempo em que busca recuperar as experiências dos
oprimidos, como no esforço para buscar a origem do
seu saber e compreender suas práticas. Sua limitação
é considerada por alguns, o fato de realizar uma possí-
vel minimização da importância da base material que
constitui a classe e que, consequentemente, influencia
o nível da cultura. Para os culturalistas, são analisadas
as condições como as classes compreendem sua reali-
dade material, independentemente de como as condi-
ções materiais se realizam efetivamente. Essa lacuna
parece ser, para alguns, seu ponto vulnerável, pois ao
redimir a importância da cultura e do sentido na vida
humana corre o risco de isolar o sujeito da sua base
econômica, deixando-o como que "solto no ar". Giroux
(1987, p. 87).

No extremo oposto encontra-se o Estruturalis-
mo, nome dado, também genericamente, às diversas
teorias que concebem o real como formado por estru-
turas independentes, relativamente fortes e autôno-
mas, consideradas quase intransponíveis pela ação do
sujeito. Há importantes contribuições e participações
de estruturalistas no campo da Linguística, da Política,
do Direito, da Psicanálise e da Antropologia. Interes-
sam-nos, nesse trabalho, as contribuições do filósofo
Louis Althusser (1918-1990) em sua análise da ideolo-
gia. Um teórico que, durante muitos anos, foi conside-
rado muito influente entre intelectuais e educadores
brasileiros.

Para Althusser as estruturas ou práticas mate-
riais - base econômica - produzem as formas cul-
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turais. Podemos sintetizar seu pensamento em três
aspectos:

1. Os seres humanos não são agentes de história.
Na verdade, os agentes da história são as rela-
ções sociais;

2. Na sociedade existem três instâncias específi-
cas e separadas: a econômica, a política e a
ideológica, sendo sua base econômica seu nível
fundamental. Surge o conceito de "autonomia"
relativa que explicaria, ao mesmo tempo, a
independência e a inter-relação entre os três
níveis relacionados;

3.Aclasse social é uma posição objetiva, um lugar
vinculado à relação de propriedade ou à não
propriedade. Praticamente, não há dimensão
interpessoal ou subjetiva, há classes.

Ao pensar a relação entre a infraestrutura eco-
nômica e a superestrutura social e política, Althusser
cria os conceitos de Aparelhos do Estado - fossem
ideológicos ou repressivos -, que teriam a função de
reproduzir na superestrutura a base material da so-
ciedade. Os aparelhos ideológicos do Estado - Esco-
la, partidos políticos, sindicatos, Igrejas ou mídias de
massa - trabalham o nível do convencimento e da co-
operação "espontânea" da classe dominada à classe
dominante. Ao mesmo tempo, os aparelhos repressi-
vos do Estado - forças armadas, polícia, tribunais e
prisões - cuidariam da parte coercitiva dos indivíduos
rebeldes ou problemáticos para o sistema.

Essa análise tem aspectos positivos e uma grave
limitação:

a)Como aspecto negativo, os indivíduos têm
enfatizados os aspectos da passividade e do
controle, não restando praticamente nenhum
espaço para a resistência em suas lutas cotidia-
nas. No campo educacional, isso traz as graves
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consequências do imobilismo político provoca-
do pela descrença em qualquer possibilidade
de mudança;

b) Um aspecto considerado positivo é sua percep-
ção da ideologia como sendo formada no nível
do inconsciente coletivo, não sendo simples-
mente apresentada como uma má consciên-
cia, ou uma compreensão falsa e invertida da
realidade.

Pode-se apresentar, a partir dessa síntese, como
grave limitação do estruturalismo, a quase inexistên-
cia de espaço para a ação do sujeito, visto que ele é
compreendido como um produto de estruturas econô-
micas ou de outro tipo, tão fortes quanto insuperáveis,
inclusive no campo da educação. Um outro aspecto é
a perda das dimensões da historicidade e da persona-
lidade, pois a dominação funcionaria sempre a partir
dos esquemas pré-moldados dos aparelhos ideológicos
e repressivos do Estado.

Teoria Crítica e Educação: Benjamin e Marcuse

o tema educacional não é amplamente estudado
entre os teóricos críticos. Entretanto, veremos como
ideias de Walter Benjamin e Herbert Marcuse contri-
buem de maneira significativa para a compreensão da
temática da educação.

Walter Benjamin nasceu em Berlim em 1892, fi-
lho de uma abastada e culta família de origem judaica.
Fugindo do nazismo em direção aos Estados Unidos, ao
ser detido na França e temendo ser entregue à Gestapo,
polícia secreta nazista, teria cometido suicídio em 1940,
ao ingerir uma poderosa dose de morfina. Sua obra vai
da crítica literária e de cinema à tradução, da análise
do racionalismo iluminista e da cultura à educação lúdi-
ca das crianças, do marxismo à teoria da História.

Antecipando temas que ainda permanecem
atuais, de acordo com Fernandes (2009, p. 34), ele
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abordou temas que davam conta "de certo entorpeci-
mento dos homens diante da vida, do enfraquecimen-
to dos laços entre gerações e do estranhamento de
um mundo que muda num ritmo que não conseguimos
acompanhar ... " Esse tema em particular do conflito
entre gerações torna-se bastante atual e necessário
para os estudos com relação à família, à juventude, à
educação e à escola atuais. Com a mesma atualidade
ele questiona as concepções racionalistas sobre a in-
fância, que se tornaram extremamente presentes e in-
fluentes em algumas das pedagogias contemporâneas.

Como uma de suas ideias mais importantes a res-
peito da educação, Benjamin torna-se um crítico vigo-
roso da concepção de infância de tradição iluminista
baseada em Rousseau, que reconhecia a criança como
um ser "supremamente piedoso, bom e sociável". A
essa bondade e inocência originais ele contrapunha sua
visão da criança como inserida na cultura e na histó-
ria, como um ser vinculado às estruturas sociais, mas
potencialmente capaz de criar e recriar alternativas e
renovadas formas de vida em sociedade. Como vimos,
à criança isolada e classificada da pedagogia moder-
na - como em Piaget -, e à infância livre e ingênua
da tradição iluminista de Rousseau, Walter Benjamin
apresentava uma criança em seu contexto histórico, in-
timamente vinculada à geração anterior. (p. 36).

Herbert Marcuse nasceu na Alemanha, em 1898
e morreu, com cidadania e residência norte-america-
nas, na cidade de Frankfurt, em 1979. Ele teve como
particularidade, a consolidação de sua vida acadêmica
nos EUA, após exilar-se em fuga do nazismo nos anos
1940. Isso lhe possibilitou uma visão dos problemas
ocidentais do pós-guerra como, em particular, os vin-
culados à indústria cultural e à cultura de massas. É
de sua responsabilidade a divulgação de uma categoria
de análise que se torna fundamental em nossos dias:
trata-se da sociedade de massas, baseada na influên-
cia do que ele denominou de meios de comunicação
de massa. Esse fenômeno transformaria e tenderia a
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moldar consciências e subjetividades, com interferên-
cia direta na constituição de aspirações sociais e na
personalidade.

Fugindo do culturalismo e do estruturalismo,
ele se apercebe que é apenas através da compreen-
são dessas estruturas que se podem idealizar e criar,
efetivamente, novas formas de convivência e transfor-
mação daquelas estruturas socialmente apresentadas,
cuja presença na vida moderna, torna-se irreversível. É
nesse contexto que aparece a educação política como
mecanismo de compreensão e ação diante da massifi-
cação dos bens culturais promovidos pelo crescimento
da indústria cultural.

Diante da educação das novas gerações, tanto
Herbert Marcuse como, especialmente, Walter Benja-
mim buscavam uma experiência caracterizada como
"total e concreta do conhecimento". Numa crítica a
modelos pragmáticos nossos contemporâneos, eles se
posicionavam contra uma "Educação direcionada para
a especialização ou para a prática profissional." Fer-
nandes (FERNANDES,2009, p. 36).

Não se pode esquecer de reconhecer os avan-
ços que o culturalismo e o estruturalismo têm dado
à compreensão e aos debates em torno do tema da
relação entre ação humana e a força das estruturas.
Com relação à educação, e influenciados pelos pensa-
dores de Frankfurt mencionados, devemos pensar em
modelos que superem o dualismo ação - estruturas,
enfatizando sempre a necessidade da recuperação das
dimensões da resistência e da ação política nos quatro
níveis principais:

1. Crítica-denúncia da situação vigente;
2. Anseio pela mudança e crença na possibilidade

de uma nova sociedade;
3. Luta política para realizá-la;
4. Prática permanente da crítica e da autocrítica.

Todas essas dimensões sendo combinadas, ja-
mais se perdendo o vínculo com a análise das bases
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materiais constitutivas da realidade, nem com as pos-
sibilidades concretas de ação política e perspectivas
para a mudança. Sempre relacionando o estudo da
realidade com as possibilidades de transformação É
provável que essa seja uma das maiores contribuições
da Teoria Crítica à sociedade, à educação e à cultura.
Tanto quanto foi, no início do século XX, quanto para

, nossos tempos mais contemporâneos.
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REFLEXÕES TEÓRICO-PRÁTICAS SOBRE UMA
AULA EM CAMPO

Luís Távora Furtado Ribeiro'

Uma aula de campo reúne alguns dos princípios
mais importantes para a teoria e a prática educacio-
nais. Ela pretende integrar aspectos como: essa rela-
ção entre a teoria e a prática; o conhecimento inter-
disciplinar, transdisciplinar, ou ainda multidisciplinar,
como queiram; e, principalmente, relacionar a escola
com o mundo que a rodeia, com a sociedade onde ela
se insere. Não existe uma aula de campo sem um estu-
do aprofundado do tema a ser abordado na visita, seja
ele de natureza histórica, científica, artística ou cultu-
ral. O professor é o coordenador de todo o processo, os
alunos são seus participantes curiosos, descobridores,
ativos e criativos.

Esse estudo teórico-prático deve reunir todos os
recursos disponíveis como os livros da biblioteca da es-
cola - e do município -, o laboratório de informática,
além de revistas e livros disponibilizados por profes-
sores, equipe pedagógica, estudantes e suas famílias.
Algo que não se deve esquecer é que ela possibilite
uma curiosidade contínua para que todos continuem
lendo, escrevendo, pesquisando enfim, continuamen-
te, sobre o tema apresentado: E que integre ainda es-
ses atores da escola com os vínculos fortes do estudo
individual e em grupos, possibilitando uma maior união
de todos os participantes com mais apoio recíproco e
união, bom humor e solidariedade. A seguir, apresen-
tamos algumas sugestões teórico-metodológicas para
uma boa realização dessa atividade.

1 Artigo originalmente publicado pela Revista Vida e Educação,
Fortaleza, Editora Brasil Tropical, março de 2010, em colaboração
com a professora doutora Josefa Jackeline Rabelo da Faculdade
de Educação da UFC.
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Etapas Fundamentais para uma Aula se Campo

o trabalho pedagógico numa aula de campo exi-
ge planejamento e organização. Inicialmente, é neces-
sário que se tenham objetivos claros a atingir. A partir
deles é que se escolhe, por exemplo: - o local a ser
visitado e o roteiro; - horário de encontro e encerra-
mento; - o local de chegada e de dispersão; - a infra-
estrutura de transporte, alimentação e hidratação;
- a organização de equipes temáticas de pesquisa,
de observação e de trabalho; - além da definição de
um cronograma de apresentações. Dentre os objetivos
mais abrangentes dessa atividade, podemos destacar:

• resgatar a história do lugar onde os alunos
vivem, geralmente acompanhada e realizada
através de uma visita a bairros, logradouros
e monumentos históricos, ou ao centro antigo
das cidades;

• conhecer a vida vegetal e características mine-
rais pode ser realizado numa visita aos mangues
das margens de rios, sítios, fazendas ou praias,
onde podem ser coletados, classificados e cata-
logados tipos de folhas, flores, frutos e pedras
ou rochas;

• visitar um zoológico, área pesqueira ou uma
fazenda ou agroindústria podem ser muito úteis
para o estudo da fauna -:- mamíferos, peixes,
aves, seres vertebrados ou invertebrados -,
e de aspectos ambientais de preservação do
ecossistema;

• conhecer o funcionamento de uma fábrica ou de
uma indústria de médio ou grande porte pode
contribuir para um contato mais aprofundado
dos alunos com o mundo da produção, da tec-
nologia e do trabalho;

• conviver mais de perto com a realidade do
mundo da criatividade, do lazer e da arte, pode
ser incentivado a partir de visitas a teatros, mu-
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seus, cinemas, exposições culturais e artísticas
ou eventos esportivos - inclusive com os alunos
participando de exibições de peças, filmes ou
outras apresentações -, pode contribuir de
maneira importante com o incentivo à formação
de uma nova geração de amantes da cultura;

• visitar escolas, universidades, feiras de ciên-
cias, centros tecnológicos ou de pesquisa, pode
ser de grande contribuição para a introdução
dos alunos no ambiente mais dedicado ao saber
e à produção do conhecimento;

• organizar e realizar viagens, passeios, encon-
tros de fim de semana ou excursões servem
como momentos importantes de estudo em
diversas áreas e ainda possibilitam uma maior
convivência, devendo ser planejadas com todos
os cuidados com o deslocamento, hospedagem,
alimentação e roteiro pedagógico. Um aspecto
que não deve ser negligenciado é o custo finan-
ceiro dessa iniciativa;

• encontrar e entrevistar personalidades impor-
tantes no campo das artes, da ciência e de
movimentos sociais ou da política, em seu local
de vida ou atuação, contribuirá para também
conhecer a obra de outras personalidades,
numa introdução mais intensa dos estudantes
no universo complexo ao mundo da política e
da cultura.

Todos os exemplos acima devem ser observa-
dos a partir de formação de equipes temáticas pelos

. alunos que deverão observar aspectos da realidade e
apresentá-los para a turma e/ou escola, uma ou duas
aulas imediatamente após a realização do passeio. Es-
tudos anteriores sobre o tema através de bibliografia
ou sites, tornam-se fundamentais no processo de pre-
paração para a realização bem-sucedida da atividade.

Jamais devemos esquecer ou desvalorizar o as-
pecto fundamental de que uma aula de campo é um

180



REFLEXÕES TEÓRICO-PRÁTICAS SOBRE UMA AULA EM CAMPO

momento único de convivência e consolidação do com-
panheirismo e da amizade, preservados em atitudes
como estar juntos e vivenciar um momento fundamen-
tal de parada para um lanche ou refeição coletiva, em
que a partilha da comida deve se tornar um tempo de
convivência e de aproximação recíproca.

Nas equipes explora-se todo o potencial de ob-
servação, organização dos temas, registro, preparação
e apresentação dos trabalhos. É indispensável também
o conhecimento prévio dos locais a serem visitados
através de estudos e pesquisas individuais ou em pe-
quenos grupos. Além disso, esse é o momento de se
avaliar muito do que foi aprendido numa visita ao cen-
tro histórico de uma capital brasileira, a uma região
de praia, de serra ou de mangue, ou numa visita de
caráter cultural, por exemplo.

Com o objetivo de conhecer o passado, um tem-
po de rnédia ou de longa duração, um tempo em que a
criança ou o jovem, ou adultos não viveram, exemplifi-
camos como um professor de metodologia de ensino da
história e da geografia dividiu e organizou suas turmas
nas seguintes equipes temáticas.

1) Equipe Histórica: tinha por objetivos observar e
registrar o passado distante da cidade a partir da
observação dos prédios, dos monumentos mais anti-
gos e museus, de logradouros públicos e praças. Tudo
poderia ser registrado através de mapas, desenhos,
filmagens ou fotografias, enfatizando na apresenta-
ção aspectos relevantes referentes à preservação do
patrimônio arquitetônico e da história;

2) Equipe Social: essa equipe deveria observar aspectos
sociais como profissões antigas e atuais, pobreza,
mendicância, trabalho, desemprego e contrastes
sociais, dentre outros aspectos, sempre na pers-
pectiva de incentivar nos estudantes a observação
e a sensibilidade para a dimensão social e política
da vida humana;

3) Equipe Cultural: esses alunos deveriam observar
como as pessoas se vestem, que tipo d~musica elas
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ouvem, que tipos de revistas são expostas nas bancas
de jornais - tema mais apropriado para aulas com
jovens e adultos -, e de que tipos de manifestação
religiosa ou artística elas participam;

4) Equipe 'de Meio Ambiente: esse grupo deveria ob-
servar aspectos como a poluição sonora, visual e do
ar, Gravar, filmar ou fotografar sons e imagens que
demonstrassem o respeito ou a degradação do meio
ambiente no espaço urbano. É importante também
perceber aspectos como a correria e o estresse dos
transeuntes, a fluidez ou a lentidão do trânsito, a co-
leta de lixo ou a existência de arborização e cuidados
com os rios, os bosques, os parques e as praças.

5) Equipe Gastronômica: esses estudantes deveriam
observar de que as pessoas se alimentam no centro
histórico da cidade. Temas a serem ainda observados
poderiam ser: a variedade e a origem desses alimen-
tos, seu valor nutritivo e calórico, seus preços, os
alimentos mais e os menos saudáveis, sempre visando
relacionar aspectos como alimentação, saúde e bem-
estar. Essa equipe poderia realizar em sua aula de
apresentação uma pequena degustação de alguns
desses alimentos, atividade que irá motivar e agradar
bastante seus colegas e professores;

6) Equipe de Comunicação, de Jornalismo ou de Re-
portagem: esse grupo teria como missão registrar
aspectos importantes da aula de campo através de
editorial e notícias, fatos pitorescos, humor, charges
e caricaturas, crônicas, fotografias ou filmagens,
além de apresentar entrevistas, esportes, o clima e
a previsão do tempo.

7) Equipe de Turismo e Divulgação: esse grupo poderia
organizar e apresentar material de divulgação sobre
locais que devessem ser visitados e conhecidos por
viajantes, destacando aspectos como patrimônio
histórico e cultural - como praças, igrejas e monu-
mentos -, festas, comidas típicas e belezas naturais.
Tudo organizado através de mapas ou plantas do local,
fotos, sites, imagens e material de divulgação.
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Todas essas equipes deveriam observar e acom-
panhar cada um dos momentos e a totalidade da aula
de campo, mas deveriam estar mais atentas e registrar
com mais interesse e detalhes os aspectos da visita
que mais se relacionam com sua temática específica
de apresentação. Ressalte-se que seria ideal que os
diferentes grupos contribuíssem entre si, observando,
registrando e oferecendo dados e informações que
poderiam interessar aos demais grupos de pesquisa e
de trabalho. Não se deve esquecer que o ponto cul-
minante dessa atividade devem ser as criativas apre-
sentações das equipes temáticas, poucas aulas após a
realização da visita.

Além dos aspectos pedagógicos apresentados
acima, tornam-se indispensáveis ter atenção e o cui-
dado com uma infraestrutura básica essencial que de-
verá integrar o planejamento, a preparação, a organi-
zação e a realização da aula de campo. Situações tão
diferentes entre si e não necessariamente educativas,
como a comunicação com as famílias, a atenção com o
clima, vestuário, alimentação e o transporte dos alu-
nos devem constituir um conjunto de cuidados a serem
tomados para a garantia da boa realização dos objeti-
vos educativos selecionados. A seguir, apresentam-se
alguns desses cuidados que devem tornar-se necessá-
rios e essenciais e que não devem ser negligenciados.

Quando se marca uma aula de campo é impor-
tante estar atento e evitar épocas do ano muito cho-
vas, ou quando faça muito calor ou frio intenso, bem
como realizar atividades em dias e horários não apro-
priados. Em períodos do ano ou regiões muito quen-
tes é importante também e aconselhável evitar longas
distâncias ou ritmos de caminhadas muito acelerados
ou com poucas paradas. No caso, por exemplo, de su-
bidas a serras ou visitas a bosques ou florestas, deve-se
seguir por trilhas e caminhos bem definidos, se neces-
sário com a presença de um guia que conheça bem a
região. Em todos os casos é importante manter o grupo
de alunos e professores sempre próximos e coesos, o
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que garantirá segurança e um melhor aproveitamento
pedagógico da atividade.

No caso da opção que se tenha de banhos de
mar, em lagos, rios ou piscinas é indispensável ter a
presença de professores atentos e próximos aos gru-
pos de alunos que devem ser avisados das regras claras
sobre a segurança. Nesse caso, é sempre bom contar
com professores de educação física, profissionais da
educação que sempre contribuem com atividades liga-
das à recreação, ao esporte, à saúde e ao bom humor.

Torna-se indispensável em todos os casos o cui-
dado com a hidratação e uma alimentação apropriada
para todos, em refeições que devem ser saudáveis e
que podem ser compartilhadas para incentivar a cria-
ção e a consolidação de vínculos de companheirismo
e amizade. Aqui é preciso definir se o lanche - que
deverá ser leve e nutritivo, acompanhado de bastante
líquido -, poderá ser trazido de casa ou se a escola
solicitará uma taxa de inscrição acessível que poderá
incluir o transporte e a alimentação. As escolas públi-
cas poderão providenciar esse lanche com a própria
merenda escolar no dia do passeio, ou incentivar cam-
panhas de arrecadação de recursos pelos alunos com a
promoção de bingos, rifas, sorteios ou apresentações
artísticas, se considerar apropriado. No caso de visitas
de conteúdo histórico ou cultural, pode-se incentivar a
degustação de comidas típicas, tradicionais do local ou
da região visitadas, ou ligadas à riqueza e à variedade
da culinária regional.

Outro aspecto que deve ser observado é com o
tempo de duração, de início, dos intervalos e do tér-
mino da atividade. Aulas excessivamente longas ou de-
masiadamente rápidas podem prejudicar o bom rendi-
mento do trabalho. Muita demora ou pressa demasiada
na preparação para a saída são situações que também
podem ser evitadas. Lembre-se que a experiência au-
xilia os educadores a errar menos.

Os cuidados com a infraestrutura são indispensá-
veis: avisar com clareza aos alunos e às famílias sobre
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O horário e local de encontro, de saída, retorno e dis-
persão dos alunos pode garantir uma boa organização e
ganho de tempo. Cuidados especiais devem ser toma-
dos com a garantia de transporte e/ou deslocamento,
cujos horários e preços devem ser organizados e divul-
gados com a devida antecedência. Outra possibilidade
é solicitar às famílias que, quando possível, enviem um
valor em dinheiro para um lanche coletivo de respon-
sabilidade da escola num restaurante, lanchonete ou
cantina que exista no local do passeio. Muitas vezes,
é possível que se privilegiem alimentos e produtos da
região que sejam, de preferência, saudáveis e de valor
acessível.

Um cuidado importante numa aula de campo é
com o uniforme e o vestuário para garantir conforto
e comodidade. O traje dos alunos e professores pode
ser o uniforme oficial da escola ou o traje de educa-
ção física. O vestuário livre também pode ser utilizado
quando conveniente. O ideal é que sejam evitadas rou-
pas ou calçados que dificultem a locomoção e a cami-
nhada, garantindo ou sugerindo sempre sapatos tênis
para todos os alunos ou, por exemplo, sandálias sem
salto para as meninas.

É importante que os pais de alunos ou seus res-
ponsáveis sejam previamente avisados. Um detalhe
fundamental é o envio de uma carta ou de um con-
vite informativo com detalhes sobre a aula de campo
para os pais ou responsáveis. Nela deverão constar in-
formações como: - o horário e o local da saída e da
chegada; - local e roteiro resumido do passeio. Esse
também é o instrumento apropriado para avisar sobre
a taxa de inscrição ou para a contribuição para a re-
feição ou lanche, quando houver. No final desse texto-
convite que mencionamos deve haver uma autorização
a ser datada, assinada e devolvida para a escola pelos
pais ou responsáveis pelo aluno, concordando ou não
com a participação de seu filho na atividade.

Ressalte-se que, após cada aula de campo rea-
lizada em sua totalidade, do planejamento e realiza-
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ção, até as apresentações das equipes de pesquisa, ob-
servação e de trabalho, é importante que se proceda a
uma avaliação dos pontos positivos e dos que poderiam
ser melhorados com a finalidade de aprender com a
reflexão e a experiência. Assim, podem ser analisados,
aperfeiçoados, mantidos ou modificados, aspectos
como: objetivos, roteiro, infraestrutura, equipes te-
máticas e comunicação com as famílias.

Nunca esqueçamos que essa atividade funda-
mental que relaciona a teoria e a prática pedagógica,
realidade sociocultural e sala de aula, o mundo vivido
e a escola deve se constituir num espaço de convivên-
cia, consolidação das amizades, como um momento
forte de alegria e de bom humor. Não é à toa que a
essa experiência que os educadores chamam insisten-
temente de aula de campo, os alunos, por sua vez,
constantemente denominam por um termo, para eles,
bastante apropriado: passeio.

A Importância da Aula de Campo

Nesses termos enunciados acima, torna-se possí-
vel planejar, realizar e avaliar uma experiência peda-
gógica como uma aula de campo que pode enriquecer
e ampliar os horizontes do trabalho educativo nas salas
de aula e na escola.

Dentre os muitos aspectos apresentados, mui-
tos podem ser aperfeiçoados, reduzidos, ampliados,
modificados e até suprimidos, incluindo-se ainda a
possibilidade de realizar algo totalmente diverso do
que foi apresentado, sempre a partir de necessidades,
interesses e objetivos de alunos e educadores. Entre-
tanto, sugerimos que algumas das questões apresenta-
das não devam ser negligenciadas ou omitidas como,
por exemplo: - a escolha do local a ser visitado; - a
organização de um roteiro a partir de objetivos bem
definidos; - a organização das equipes temáticas de
trabalho; - não se devendo descuidar de aspectos es-•senciais como o cuidado com a infraestrutura de ali-
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mentação, hidratação e transporte; - bem como com
a indispensável comunicação com as famílias dos estu-
dantes; - outro detalhe importante é o da documen-
tação e o registro da aula através de relatos escritos,
músicas, fotografias ou filmagem.

Nosso interesse é que uma aula diferente em
espaço livre pode e deve integrar diferentes áreas 'do
conhecimento como a história e a geografia, além de
outros campos ligados às ciências, à arte, ao esporte
ou à cultura, dentre outros. E ampliar os horizontes de
estudantes e educadores, para muito além dos muros
da escola.
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FAMíLIA, ESCOLA E AS NOVAS TECNOLOGIAS1

Marco Aurélio de Patrícia Ribeiro

A Internet é uma grande rede, sem fronteiras,
que permite que saibamos o que se passa no mundo
em tempo real. Pais e educadores vêm demonstrando
preocupação com os possíveis malefícios que a infor-
mática, em especial a Internet e os jogos eletrônicos,
podem trazer na formação de nossas crianças, além
dos riscos já conhecidos de assédio sexual e isolamen-
to social.

O que mais preocupa é o tipo de prejuízo emo-
cional, social ou cognitivo que seus filhos possam ter
ao passar horas ligados on tine e possivelmente tendo
acesso a conteúdos "proibidos". Alguns pais chegam a
utilizar de restrições para barrar o acesso das crianças
a conteúdos impróprios, mas esta prática tem se mos-
trado pouco eficiente.

Em relação aos gomes, as crianças podem ab-
sorver momentaneamente características dos perso-
nagens, bem como sua linguagem que é muitas vezes
agressiva ou preconceituosa. Percebe-se que aquelas
com tendência a serem mais agitadas e impacientes
ficam, muitas vezes, mais agressivas após o uso prolon-
gado de jogos eletrônicos. Outra questão importante
é a parte física das crianças, que fica esquecida, em
que além da coluna, a visão também pode ser muito
afetada devido a grande exposição diante do compu-
tador. Obesidade e sedentarismo podem começar aí, e
desenvolver problemas futuros.

A criança no mundo virtual tem também alguns
ganhos no seu desenvolvimento cognitivo. É inegável
que a Internet permite à criança a sensação verdadeira
de pertencer a algo maior, o mundo. Permite ter aces-
so fácil às informações, encontrar recursos educativos,

1 Texto originalmente publicado na Revista Vida e Educação em
coautoria com a profa. Mestre Fátima Maria de Holanda Lima.
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pesquisar temas de interesse específico, jogar, brincar
e comprar. Ao contrário do que muitos pensam, o aces-
so à Internet tem levado nossas crianças e jovens a le-
rem mais. No lazer, a criança permanecendo em casa,
pode evitar a violência cotidiana das grandes cidades,
e mesmo assim ter acesso a um leque de oportunida-
des de entretenimento, humor e jogos. O erro está em
a criança fazer uso exclusivo do lazer virtual, deixando
de conviver com outras crianças, perdendo a oportu-
nidade de ter contato real com o mundo. Nesse aspec-
to, cabe aos pais administrarem o tempo de lazer dos
filhos, controlando sua permanência no computador e
possibilitando espaços seguros para um lazer social.

Os jogos eletrônicos, quando estruturados por
profissionais zelosos e éticos, podem auxiliar nossas
crianças a desenvolver rapidez no pensar e no agir,
assim como aumentar a capacidade de concentração.
Pesquisas mostram que crianças com baixa autoestima
tendem a melhorar a percepção de si ao fazer uso de
jogos e identificar-se com o personagem principal do
gome. Como o ator principal é normalmente capaz de
muitas proezas, a criança tem na sua identificação um
alívio da sensação de incapacidade ou medo.

Assim como não podemos impedir que nossas
crianças viagem, vão à escola, saiam aos shoppings,
shows, entre outros programas que compõem a vida,
não podemos e não devemos impedi-los de ter acesso
à tecnologia, em especial à Internet. O que devemos
fazer é orientá-las para o uso saudável da rede. Enten-
demos como desejável um treinamento cotidiano da
criança, pais por perto e de olho - orientando, além
de uma postura de incentivo e motivação ao uso da
Internet para que as construam como pessoa, intelec-
tual, social e afetivamente.

Uma das questões mais levantadas pelos pais ao
refletirem sobre as novas tecnologias é o porquê de
estas despertarem tanto interesse nas crianças e nos
jovens. É inegável o grande acesso às informações e ao
conhecimento que estas tecnologias e em especial a
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Internet possibilitam. O gosto pelo saber, sem o esfor-
ço exigido no estudo tradicionalmente cobrado pelas
escolas, é sem sombra de dúvidas um atrativo especial.
Existe ainda o fato de ser a Internet um facilitador em
trabalhos e pesquisas escolares. Lá se encontra facil-
mente as informações através de sites de "busca", sem
necessitar da enfadonha procura em livros e enciclopé-
dias. Pesquisar na Internet facilita-nos a vida.

Um aspecto atraente da Internet é a aparente
proteção ou segurança sentida pelas crianças e pelos
jovens, já que as pessoas com quem mantêm contato
não têm, muitas vezes, como identificá-las. Essa sen-
sação de "anonimato" faz o usuário da Internet expor
com mais extroversão suas ideias. Para crianças e jo-
vens este aspecto é extremamente atraente. Imagine
você poder experienciar e testar o mundo, sem riscos
- sentem assim os internautas. Acompanha essa sen-
sação, um sentimento de autonomia e liberdade inter-
pretado muitas vezes como liderança ou controle da
situação; esses sentimentos são muito desejados pelas
crianças e jovens, em especial durante a adolescência.
Esse atrativo torna-se mais intenso em pessoas que
apresentam em si o sentimento de baixa autoestima.

A Internet tem ainda algo que lembra uma gran-
de cidade. Nesse espaço virtual podemos encontrar
tudo: comunicação, jogos, espaços de lazer, biblio-
tecas, acesso a universidades, compras, leituras, ne-
gócios, entre outros. Através da rede podemos ainda
realizar o intercâmbio de mensagens de forma rápida
e ágil durante todo o dia. Estes aspectos sintonizam de
forma intensa com os anseios e os desejos das crianças
e dos jovens.

As tecnologias sempre despertaram nas pessoas
um sentimento meio "místico", todas elas, não apenas
as formas mais simples como o telefone ou o celular,
mas também as mais sofisticadas, como a Internet.
Esse místíctsmo gira em torno do fato de que as pes-
soas estão, aparentemente, sempre à espera daquela
comunicação que vai mudar suas vidas, daí a neces-

PERGAMUM
BCCEJUFC

193



MARCO AURÉLIO DE PATRíCIO RIBEIRO

sidade de estarem sempre que possível conectadas e
disponíveis ao contato. Pensam assim os jovens - "e se
essa mensagem chegar quando eu não estou 'plugado'
e daí eu perca a oportunidade oferecida". Esse é um
dos motivos -pelo qual os jovens têm tanta dificuldade
de se desligarem da Internet, ficando cada vez mais
tempo ligados na rede.

As novas tecnologias da comunicação vêm reple-
tas de aspectos positivos para as pessoas e a sociedade
em geral. É inegável a agilidade com que há socializa-
ção de saberes, trocas de informações através deste
que é um suporte "facilitador" para a resolução de
diversos tipos de problemas. A Internet, assim como
outros meios de comunicação, nos possibilita saber o
que acontece no mundo em tempo real; nunca os fatos
foram conhecidos pelo mundo global com tamanha ra-
pidez como são atualmente.

A Internet trouxe ainda uma novidade para a so-
ciedade que é a capacidade de termos um novo tipo
de socialização, a socialização virtual. Através dela,
as pessoas podem fugir um pouco da tensão existente
no início de um novo contato pessoal na sociedade,
presente principalmente nas pessoas mais tímidas e
nos adolescentes, e fazer novos amigos pela rede an-
tes destes passarem à convivência real. Nesse contato
virtual o jovem pode aprender com menos "temor" a
expor suas ideias e exprimir seus pensamentos, sem te-
mer tanto o retorno ou a "rebordosa" que receberá.

O acesso ao mundo através da Internet cria nas
pessoas a ideia de pertencer a uma grande comunida-
de planetária, uma grande família global, com todos os
benefícios que o sentimento de "pertença" nos traz. É
através da rede virtual que também podemos aprender
sobre temas diversos sem precisarmos nos deslocar de
casa, acessar sites lúdicos e divertidos, fazer compras,
realizar pesquisas e tudo isso com um baixíssimo custo.

Um aspecto que devemos destacar sobre a In-
ternet é que ela vem aumentando a capacidade de
leitura das pessoas, já que a comunicação mais usada
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é através da linguagem escrita, além disso, ao mesmo
tempo que nos aproxima das novas tecnologias, tam-
bém nos ensina mecanismos de familiaridade com os
aspectos tecnológicos o que terminará sendo de muita
valia à vida profissional.

Os jogos nos computadores são normalmente
alvo de muitas críticas, no entanto, os gomes têm uma
influência positiva nas crianças e nos jovens ao aumen-
tar a rapidez e agilidade sensorial além da capacidade
de concentração. Um dado importante descoberto por
'psicólogos é que os videos-games parecem melhorar a
autoestima de crianças que apresentam uma timidez
acentuada ou uma autoimagem negativa (baixa au-
toestima). Nos jogos, eles desempenham o papel do.
personagem principal. Esse fato termina por auxiliar
estas crianças a desenvolverem uma maior confiança
nas suas capacidades.

Atualmente, muito se fala dos aspectos negati-
vos dos novos meios de. comunicação usados em espe-
cial por crianças e jovens. Assim como em tudo na so-
ciedade real há um lado certo e outro errado, o mundo
virtual tem que ser tratado pelos responsáveis pelas
crianças como um meio sujeito a "zelo" pois nele há
sempre algo a ser cuidado.

A aparente segurança do anonimato que a Inter-
net proporciona leva muitos a usarem a rede para pro-
pagar diversos tipos de perversões e agressões morais
contra outras pessoas. A ideia que tudo pode ser feito
na rede, sem limites, ainda existe. Essaforma de ver a
Internet tem ocasionado problemas graves envolvendo
principalmente a erotização exagerada das crianças e
a possibilidade de agressão moral e muitas vezes até
física, em que a rede tenha sido um espaço de facilita-
ção do contato indesejado.

A incerteza de quem está verdadeiramente em
contato com você na Internet é real. Não se tem como
saber se a pessoa que mantém contato com você está
identificando-se de forma verdadeira ou usando pseu-
dônimos para "passar por quem não é".
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Nossos filhos também podem passar por situações
semelhantes, realizando atividades equivocadas através
da rede por sentirem-se incógnitos devem ser orientados
a não realizar através da rede aquilo que não realiza-
riam se estivessem em contato real com o interlocutor.

Uma preocupação presente nos pais é a da
criança ou do jovem, fazendo uso da Internet, "optar"
por um isolamento social, recusando outras formas de
contato e comunicação que não sejam as on Une. Este
fato deve ser alvo da preocupação dos pais quando o
jovem já tem uma tendência a isolar-se dos outros.
Esta forma de ser aparece primeiramente em casa e
na escola e deve ser combatida através de um pro-
cesso de incentivo à socialização. A Internet poderá
acentuar este aspecto da personalidade do jovem, mas
não é o fator determinante desta conduta.

Através da rede de comunicação virtual as pes-
soas têm contato com todo tipo de pensamento e
precisam ter capacidade de discernir o que deve ser
aceito e o que deve ser rejeitado. Desenvolver um
pensamento autônomo e crítico nos filhos torna-se im-
prescindível, pois eles estarão em contato, muitas ve-
zes, com ideias que defendem valores diferentes dos
ensinados em casa.

Na Internet encontramos também espaços ex-
tremamente erotizantes, espaços que incentivam a
violência e desvalorizam os valores éticos, inclusive
por permitirem burlar o direito autoral ao incentivar o
desrespeito às propriedades on Une. É comum usar-se
a Internet para fazer cópias de livros, músicas, jogos
e trabalhos acadêmicos. O ato ilegal é tratado muitas
vezes com "certo" clima de normalidade, incentivada
pela ausência de uma legislação clara que impeça tal
comportamento.

A dificuldade em abrir mão do instrumento tec-
nológico afeta igualmente crianças e jovens. Este fato
ocasiona uma crescente dificuldade em harmonizar o
uso do computador com os demais compromissos da
pessoa. Em consequência, ela passa a atrasar seus
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compromissos reduz horas de estudo e leitura, com-
promete seu sono e pode passar a ter uma vida mais
sedentária.

A criação de uma cultura exageradamente visual
tem acarretado nas nossas crianças e jovens uma redu-
ção na capacidade criativa. Um instrumento para re-
cuperar essa capacidade pode-se encontrar na leitura
e na escrita sistemática.

o Que Falar (e fazer) com seu Filho em Relação às
Novas Tecnologias

Incentive seu filho a partilhar as experiências na
Internet com você e lhe consultar sempre que surgirem
dúvidas sobre condutas dele ou de outros internautas;
procure utilizar a rede juntamente com ele e sempre
que possível comuniquem-se entre si de forma virtual.

Coloque o computador residencial em um local
onde todos transitem. Esta providência garante a pos-
sibilidade dos pais acompanharem o tipo de uso que os
filhos fazem da rede e quebram um pouco da ideia do
isolamento homem-máquina.

Ensine seu filho a confiar na intuição. Caso sinta
dúvida ou exitação sobre alguma coisa que se passa
on Une, deve informá-lo disso e encerrar o contato
suspeito. Oriente-o que em atividades na Internet que
necessitem de um nome de início da sessão para iden-
tificar o utilizador deve-se usar um pseudônimo - aju-
de seu filho a escolher o nome e certifique-se de que
ele não revelará nada pessoal sobre ele.

Deixe bem claro aos seus filhos que jamais devem
revelar dados pessoais, o endereço residencial e locais
que frequenta, estuda ou brinca. Justifique essa orienta-
ção esclarecendo que na Internet a diferença entre certo
e errado, bem e mal é a mesma que no mundo real.

Ensine a respeitar as pessoas on Une e, jamais,
aceitar ser desrespeitado. Caso isso ocorra, oriente-o
a mudar a área virtual ou desligar o computador. Insis-
ta com seus filhos a jamais desrespeitar as proprieda-
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des on tine. Mostre a eles que fazer cópias ilegais de
trabalhos, músicas, videojogos e outros programas é
roubo - o exemplo dos pais é fundamental para que
aceitem essa orientação .

.Diga a seu filho que nunca deverá encontrar-se
pessoalmente com alguém que conheceu na rede. Os
amigos on tine podem não ser quem dizem. Além disso,
ensine que nem tudo que leem ou veem na Internet
é verdade. Há muitas mentiras repletas de maldade
sendo veiculadas.

Não tema disciplinar o uso da tecnologia por seu
filho. As crianças e os jovens precisam de balizadores
para pautarem suas condutas e poderem assim de for-
ma segura, usufruir do mundo que os cerca. Portanto,
dialogue incansavelmente com seu filho; inicialmente
sobre o tempo de uso do computador que não pode ser
maior que o tempo dedicado aos estudos escolares,
posteriormente acerca dos sites que devem ser evita-
dos por conterem conteúdos inadequados.

Normalmente, limites acordados através da prá-
tica dialogal são suficientes para a harmonização da
relação da criança e do jovem com as novas tecnolo-
gias da comunicação. Caso o jovem demonstre estar
perdendo o controle do instrumento, tornando-se es-
cravo dele, a busca de uma ajuda profissional poderá
vir a ser necessária.
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SOCIEDADE E ESCOLA: ANÁLISE DE
ElEMENTOS DA CULTURA

Luís Távora Furtado Ribeiro

A discussão sobre a ética, para além de estereóti-
pos ou modismos de ocasião, escolar a realidade escolar
numa sociedade complexa e em permanente mudança.
Durante décadas essa discussão esteve centrada em
duas temáticas e preocupações fundamentais com os
destinos da humanidade: - a primeira, era a superação
da pobreza e da miséria aliadas à necessidade urgente
e ao compromisso político de superação das desigual-
dades sociais; - uma segunda preocupação na Guerra
Fria, dava conta da possibilidade concreta de destrui-
ção da vida na Terra por meio do armarnentisrno e da
preocupação com a iminência de uma guerra nuclear.

Atualmente, surge como temática inadiável
uma nova preocupação com a possibilidade concreta
de destruição do planeta e da vida humana pela ace-
lerada degradação do meio ambiente e de todo nosso
ecossistema: seja pela poluição, seja por todas as ou-
tras formas de agressão ao meio ambiente. A dimensão
mais preocupante dessa discussão ética é que o inadiá-
vel debate sobre a questão ambiental parece passar ao
largo de qualquer menção, seja com relação a temáti-
cas sociais e à redução das desigualdades sociais e à da
pobreza, seja quanto à temática armamentista e aos
gastos militares. A despolitização da questão ambien-
tal torna-se muito útil aos setores sociais neoconserva-
dores, interessados em ocultar sutilmente essa temá-
tica potencialmente explosiva, investindo num modelo
de ocultar conflitos e acalmar consciências, além de
esconder e adiar se possível as tensões sociais.

Aspectos da Modernidade, da Ética e da Educação Hoje

A modernidade se inicia e se desenvolve há pelo
menos quinhentos anos. Nas artes, na ciência e na re-
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ligião, ela surge com o renascimento cultural e a re-
forma protestante. Na economia e na política ela se
baseia na ascensão burguesa com suas promessas sedu-
toras de um mundo de fartura, liberdade e igualdade
para todos, '

Em síntese ela trazia, pelo menos, três promes-
sas fundamentais: - a concepção do homem como ser
livre e racional; - a crença nos poderes ilimitados das
ciências que venceriam todos os males, libertando os
homens das crendices e superstições; - por fim, a cer-
teza de que a história conduziria a Humanidade a um
progresso inexorável.

No final do século XX, uma ruptura com os valo-
res e princípios modernos aparece e se desenvolve no
que se convencionou chamar de pós-modernidade. Se
podemos resumi-la, ela parte de um questionamento
a respeito de todos os fundamentos da modernidade,
encontrando neles apenas engano e ilusão. Transitando
da filosofia à arquitetura, da sociologia à economia, da
política à literatura, seus questionamentos se resumem
a três pontos principais: - ao fracasso da razão, visto
que ela não Impediu o avanço das guerras, do arma-
mentismo, do individualismo e da devastação da vida
na Terra; - à descrença nos poderes e na promessa da
ciência de reduzir os males que afligem a humanidade;
- à convicção de que o avanço da história não conduzi-
ria, com garantia, ao progresso da humanidade.

Como mencionamos num texto em 1996, a crise
da modernidade

[... ] atinge todo o pensamento moderno, do
Iluminismo ao Estruturalismo, da Antropologia
ao Marxismo e à Psicanálise" [... ] Com relação
às ciências, o pós-estruturalismo e a "virada lin-
guística" põem em cheque o sujeito humanista
e sua consciência como fonte de ação, superada
pelas divisões estabeleci das pela linguagem e
pelo discurso. Sujeito e consciência deixam de
parecer autônomos, determinantes, soberanos,
fixos e estáveis (RIBEIRO,1996, p. 69).
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Mesmo em profunda crise, a modernidade se
mantém presente até os dias atuais, com especial in-
fluência no âmbito da educação, nas relações entre
grupos, na constituição de subjetividades e na produ-
ção da cultura. Vale dizer que muitas dessas influên-
cias atuam de forma combinada em nosso inconscien-
te, proporcionando respostas articuladas, ordenadas
e complexas. Nesse contexto, demonstramos a exis-
tência desses contornos culturais que influenciam, não
apenas a educação, como todas as demais dimensões
da vida humana.

Para iniciar esse debate sobre a cultura escolar,
apresento uma síntese de três grandes projetos éticos
que encontramos na sociedade atual: - a ética cristã;
- a ética socialista; - e a ética que eu denominaria de
liberal-capitalista.

• a ética cristã poderia ser sintetizada num grande
princípio: o amor radical pelo próximo. Umamor
tão radical que seria capaz de dar a própria vida
pelo outro. Essa prática original e milenar nada
teria de meramente teórica, constituindo-se
como grande utopia que tem movido secular-
mente importantes setores da humanidade.

Falando do cristianismo, a filósofa Hannah
Arendt (1982) diferencia as expressões e os sentimen-
tos de paixão e da compaixão. Para ela, a paixão seria
a capacidade que todos temos de sofrer, ao passo que a
compaixão seria a possibilidade de sofrer com o outro.
Ela afirma ainda ser o cristianismo a maior expressão
de compaixão conhecida pelo mundo ocidental, e que
ele sobreviverá como utopia, mesmo na modernidade.
Nesse sentido, o amor ao próximo prossegue como esta
grande utopia e como projeto ético fundamental, es-
pecialmente nesses dias de violência, cofnpetitividade
e individualismo atuais .

• quanto ao projeto ético socialista, ele também
poderia ser resumido, em linhas gerais, numa
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única expressão: a luta incansável e ininterrup-
ta contra qualquer forma de exploração - seja
do homem pelo homem; - seja do homem pela
empresa; - seja do homem pelo Estado. Esse
compromisso, que denomino aqui como ética
socialista, permaneceria como outra grande
utopia humana, na luta contra todas as formas
de injustiça e de exploração.

• um terceiro projeto que parece hegemônico nos
dias atuais é o que eu denominaria de modelo
liberal-capitalista. Ele poderia ser sintetizado
como o reconhecimento de um único sentido
para a vida humana: a conquista da liberdade
expressada concretamente pelo acúmulo indi-
vidual de riquezas. Nesse contexto, tudo seria
submetido ao tipo ideal capitalista do trabalho,
do dinheiro e do consumo, numa sociedade
cada vez mais massificada, individualista e
individualizada. Seu projeto histórico funda-
mental seria o de desenvolver uma sociedade
de consumo de massas, convivendo com uma
teia de relações sociais unicamente baseadas
na competição e na disputa de todos contra
todos pelos recursos escassos.

Partindo desse confronto de concepções de vida
e visões de mundo tão atuais, proponho com Manfredo
Oliveira (1995) um verdadeiro acordo mundial que ele
denomina consenso racional mínimo. São compreensí-
veis as dificuldades de se estabelecer qualquer acordo
possível entre utopias centradas no outro ou na socie-
dade - como nas éticas cristã e socialista -, diante
de uma política centrada unicamente em si mesmo -
como no modelo capitalista liberal.

O que tratamos aqui é da urgência do estabele-
cimento de condições mínimas para a preservação da
vida em nosso planeta. Daí, algumas sugestões apare-
cem como, indispensáveis, inadiáveis e fundamentais,
dentre elas - o incessante combate à exploração e à

202



SOCIEDADE E ESCOLA: ANÁLISE DE ELEMENTOS DA CULTURA

. pobreza; - o fim do armamentismo e a redução nos
gastos militares; - além da preservação do meio am-
biente e da vida na Terra.

Aspectos da Violência: as Classes Sociais, o Estado e a
Juventude

Para Max Weber (1854-1920), o papel do políti-
co era o de exercer a liderança, independentemente
até da conquista do poder, num ambiente de acirrada
disputa pela adesão ou convencimento de eleitores ou
da opinião pública. Por sua vez, caberia unicamente ao
Estado o exercício legítimo do monopólio da violência,
"garantindo a obediência daqueles que a Ele se sub-
metem" (ANDERSON, 1996, p. 100).

Nesse contexto social capitalista, reaparece
como violência fundante a violência de classe. Cada
vez mais os mecanismos de poder e de dominação se
aperfeiçoam, aparecendo muitas vezes para olhares
desavisados como normais e aceitáveis. Nesse sen-
tido, nunca foi tão atual a expressão violência sim-
bólica que, de acordo com Pierre Bourdieu (1979),
oculta como se fossem naturais a força e a opressão
dos dominantes.

Mais uma vez de acordo com Hanna Arendt
(1982) e com Herbert Marcuse (1964), aconteceu uma
mudança fundamental, aproximadamente, entre os
séculos XIX e XX. Num primeiro momento, teríamos
vivido o século das classes sociais em conflito. No sé-
culo XX, especialmente a partir da década de 1950,
teríamos assistido à eclosão da sociedade de massas.
Antes, os mecanismos de poder dos patrões contra os
operários se davam, especial e principalmente, pela
exploração do trabalho. Hoje, esses mecanismos de
poder e controle se tornam ainda mais sutis e com-
plexos, e são potencializados pelo desemprego em
massa, pela exclusão social e pela concentração de
riquezas, agravados pela massificação, pelo consu-
mismo, pelo individualismo e pela violência.
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o que se torna ainda mais grave com relação à
educação e à escola, é que as aspirações de estudan-
tes e educadores, como os anseios das imensas maio-
rias da população, correm o risco de assumir aquele
modelo corno se fosse o único possível, o que pode
tornar ainda mais forte e resistente a visão de mundo
conservadora.

Com relação ao controle das massas, reaparecem
o Estado e a grande empresa como atores potencial-
mente fundamentais da dominação social. Nunca na
historia da humanidade esses mecanismos de informa-
ção e controle foram tão eficazes, utilizando os mais
modernos recursos da eletrônica e da informática. Ra-
dares, câmeras, informações on tine, arquivos virtuais e
a burocracia atingem os indivíduos de modo que todos
se sintam vigiados e monitorados, como se isto servisse
para sua própria proteção. Parece cumprir-se assim o
grande objetivo da burocracia: impedir a ação social.
Na realidade, o que ocorre é liberdade e desregulamen-
tação para os ricos, vigilância, acompanhamento e con-
trole para os outros setores sociais. Isso não impede o
surgimento e o desenvolvimento de diversas formas de
movimentos de resistência através de diferentes formas
sociais de reação, inclusive utilizando as mais modernas
técnicas de informação e as novas tecnologias. Como
pode ser o caso das redes sociais e da Internet.

Nesse contexto social revelado acima, um dos as-
pectos cruciais dos dias atuais é a vida das populações
mais jovens, especialmente as mais pobres. A Sociologia
e a História, como outras ciências sociais, têm procura-
do compreender esse contexto criando uma explicação
para a experiência da violência juvenil. Eric Hobsbawm
(1996) define essa "cultura da violência" criando a ca-
tegoria de "presente contínuo". Assim, tratar-se-ia de
viver apenas o momento, fruir o presente, como se não
houvesse futuro, ou não existisse qualquer relação do
tempo presente, com o ontem ou com o amanhã.

Tudo pareceria tratar-se de uma espécie de de-
sespero coletivo, agravado pelas frustrações da pobre-
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za, pelas gigantescas carências sociais e potencializa-
do pelos sonhos e aspirações de consumo, quase nunca
atendidos. Em se tratando das classes médias e ricas,
o apelo ao consumo assume ares de uma sede insaciá-
vel, nunca plenamente correspondida. Esse ambiente
de frustração coletiva é mais um passo em direção a
um vazio e a uma paranóia coletiva, muito propícia
a mecanismos de fuga da realidade, como no recurso
ao alcoolismo e às drogas. Não nos esquecendo de al-
ternativas extremas como o recurso à violência e ao
crime organizado.

No campo religioso, no Brasil, assistimos à eclo-
são de algumas seitas de natureza neopentecostal, al-
gumas vezes baseadas no incentivo ao acirramento das
emoções que chegam a ultrapassar - facilmente em
certas reuniões - as fronteiras da histeria. Nesse caso,
o demônio ou outras entidades sobrenaturais como
exus, pomba giras, encostos ou tranca ruas tornam-se
os possíveis responsáveis por fenômenos de natureza
social como o desemprego, o alcoolismo e outros vícios,
o fracasso sentimental, a solidão ou o endividamento.

Esse contexto se agrava ainda pela busca de so-
lução privada para esses problemas sociais, ou ainda
pela dimensão de estar em grupo, mas buscando solu-
ções meramente individuais. Esses contextos demons-
tram um verdadeiro abandono dessas massas sociais
pelo Estado e a sua descrença nas políticas públicas,
constituindo práticas que apenas ocultam e protelam o
atendimento a demandas sociais inadiáveis.

Uma das saídas possíveis seria dada por um dos
aspectos do novo conceito de cidadania: a possibilida-
de de pensar, realizar e avaliar projetos e ações indi-
viduais e coletivas, retomando o debate público e a
iniciativa social em direção à mudança.

Aspectos da Educação e a Cultura da Escola

Nessa parte final do trabalho, parto da concep-
ção do cotidiano e de cotidianidade de Henri Lefeb-
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vre, de acordo com Sônia Penin (1995). Nela compre-
endemos um modelo de "cotidianidade" como um dos
aspectos básicos da vida em sociedade, pelo menos
ou principalmente, desde a década de 1980. De acor-
do cOI1l os autores, aqui encontramos um modelo de
identidades construídas num contexto de "programa-
ção", controlado, marcado e comandado com sutileza
pelo mercado através de mecanismos como a mídia,
o marketing e a propaganda. Isso atinge a escola, sua
história e sua cultura, através de um duplo objetivo,
na tentativa de influência do Estado: - o de torná-Ia,
o máximo possíel, um lugar de controle social; - além
de servir como espaço privilegiado para propagar e
consolidar o modelo do mercado e de seus mecanismos
para organizar a produção.

Apresento, a seguir; temas que seleciono para
entender os atores da escola no contexto atual, tan-
to em seus mecanismos de reprodução das estruturas,
quanto na observação de perspectivas possíveis de
transformação social.

• com relação às classes sociais, as distâncias
se expressam nas escolas. Os filhos das classes
média e alta, além do colégio pago, têm acesso
a inúmeras atividades extracurriculares como
cursos, viagens, prática de artes e esportes.
Contando ainda com melhor moradia, boa
alimentação, lazer e saúde privada. Longe de
ser motivo de desânimo, isso apenas fortalece
o compromisso de educadores e da comunidade
com a escola pública e com iniciativas que con-
tribuam para o crescimento de seus alunos;

• não podemos nos esquecer da expressão de
revolta e busca de identidade na formação de
grupos de jovens com o vínculo da união, respeito
à liderança e a códigos de honra não escritos,
que constituem grupos fechados e até violentos.
Disputas de ruas ou de bairro chegam à escola,
algumas vezes com desfecho trágico, em que
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locais de moradia e educação aparecem como
limite de demarcação de poder e território;

• importante saber como são tratadas, na escola,
situações diferentes dos padrões vigentes como
o caso de alunos atléticos, obesos ou muito ma-
gros, meninos com trejeitos femininos ou alunos
com baixo rendimento escolar, por exemplo.

• quanto às meninas, a estética e o modelo predo-
minante é o de mulheres loiras, altas, magras e
bem-sucedidas - como na estética das bonecas
Polye Barbie -, sempre bem-vestidas, com vi-
sual bem comportado e guarda-roupa variado;

• paradoxalmente, enquanto as estudantes de
escolas privadas lutam contra o excesso de
calorias e a ameaça da obesidade, as jovens
da escola pública convivem com a ameaça
constante de desnutrição;

• o modelo conservador retorna nesse papel
social da mulher como esposa e mãe da famí-
lia nuclear tradicional, que parecia restrito e
superado, com nossas jovens aspirando apenas
viver uma união estável, conquistada muitas
vezes a partir de um namoro firme com um
colega de escola.

• o padrão de beleza e sucesso masculino é dife-
rente: meninos fortes e atléticos preparam-se
desde cedo para a competição, tanto nos espor-
tes quanto nos vídeo games. É comum vermos
nos intervalos das aulas, a maioria dos meninos
simulando lutas entre si, como aprendem nos
filmes e programas de TV.

• no sentido inverso a esse modelo individualista
de papéis bem definidos, é na escola onde se
consolidam relações interpessoais consideradas
fundamentais: paqueras, namoros, camarada-
gem, sólidas amizades, formação de grupos
artísticos, religiosos, esportivos ou de estudo,
que aparecem como contra ponto à crença num
mundo unicamente competitivo e violento.
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o filósofo Cornelius Castroriadis (2002) apresen-
ta uma dupla dimensão complementar para a educa-
ção escolar em nossos dias. Ela pode contribuir para
a compreensão e atuação na realidade infanto-juvenil
delineaéla acima:

• o primeiro aspecto se refere à aquisição da
autonomia, que ele define como a capacida-
de criativa e crítica de pensar o diferente,
rejeitando a acomodação e buscando novas
alternativas para os contextos local e mundial
em que vivemos;

• o outro objetivo, seria o de criar um ambiente
de paixão, de verdadeiro amor e encantamento
pela conquista do conhecimento, pelo saber e
pelo ato de aprender.

Em ambas as opções, é fundamental a presença
firme e atuante do professor. No caso brasileiro, em es-
pecial, cabe a continuidade de uma profissionalização
efetiva, baseada cada vez mais numa sólida formação
cultural, incentivada por uma carreira docente que ga-
ranta, pelo menos: - tempo e programas necessários
para formação inicial e em serviço; - piso salarial e
melhores salários; - vinculados à efetivação de planos
de cargo e carreiras. Tudo isso combinado para a recu-
peração e valorização social da profissão docente e do
reconhecimento efetivo da missão do educador.

Como consenso ético mundial de que falei antes,
é possível começar por três decisões coletivas conside-
radas indispensáveis, inadiáveis e fundamentais:

• uma posição firme contra quaisquer formas de
guerra e de violência;

• na defesa urgente e radical do planeta, do meio
ambiente e da vida na Terra;

• e na luta incessante contra a fome, a pobreza
e todas as formas de exploração social.

Nesse contexto, a escola e os educadores
ressurgem como atores mundiais e locais privilegia-
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dos, convidados a criarem novas formas de participa-
ção e de conivência em sociedade. Tornam-se ainda
sujeitos particularmente imprescindíveis em três as-
pectos que se completam e que se tornam relevan-
tes e essenciais: - na construção de práticas social-
mente justas e participativas; - no desenvolvimento
e na democratização do conhecimento e da cultura.
Sempre levando em conta em sua prática: - desde as
dimensões mais próximas e familiares do cotidiano;
- até as mais complexas práticas e as estruturas que
constituem a vida social.

Assim, podem ser renovadas e criadas melhores
condições de vida, de relações interpessoais e de con-
vivência social, tanto para as antigas, quanto para as
novas e para as gerações que ainda estão por vir.
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Marco Aurélio de Patrícia Ribeiro

A criança, o adolescente e o jovem apresentam
características próprias em suas personalidades e isso
se expressa também no seu perfil na vida estudantil.
Entre elas, destacam-se negativamente as dificuldades
de concentração, a hostilidade aos deveres de classe
e em especial aos de casa, crescente uso e até de-
pendência da Internet com seus sites e comunidades
virtuais, relacionamento agressivo com professores e
educadores como também com seus pais, pouca va-
lorização pelo esforço dos pais em garantir-lhes uma
educação de qualidade e resistência em aprender com
experiência dos adultos.

A educação acontece neste cenário, o que a tor-
na uma tarefa árdua e desafiadora, sendo sentida como
algo até certo ponto caótica já que seus resultados são
muitas vezes surpreendentes e imprevisíveis.

O educador, diante deste quadro, não pode te-
mer o fracasso e em consequência se omitir ou duvidar
do poder da educação. Isto seria um verdadeiro desas-
tre e comprometeria toda uma geração. É importante
que ele continue vendo o processo educativo com es-
perança, assumindo para si a missão de educar, com
presença, exemplo, solidariedade ~ acolhimento, co-
laborando de maneira decisiva para a construção de
cada aluno.

O compromisso que o educador assume passa
necessariamente pela sua permanente qualificação,
pela inovação constante da escola e pela presença
construtiva dos pais na instituição.

Aos pais, cabe o indispensável papel de ser um
espelho para seus filhos. É verdade que nas relações
com os filhos é sempre mais fácil concordar do que
discordar, mais cômodo ceder que estabelecer limi-
te, menos desgastante a ausência que a presença. É
um grave erro não lutarmos para enfrentar o desejo
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de optar pelo que é mais fácil na educação de nossas
crianças e jovens. Quando cedemos, com certeza isso
repercutirá no comportamento social e no desempe-
nho escolar, criando problemas inclusive na formação
da personalidade.

A coerência entre os valores promovidos pela
escola e os vividos na família têm papel importante
no processo de formação de cada pessoa. É fundamen-
tal ainda que quando os resultados esperados não são
atingidos a família evite sentimentos de desesperança.
Situações que inspirem cuidados especiais implicam
em uma busca maior ainda da família à escola e vice-
versa para o encontro de um caminho que leve o aluno
a um processo de desenvolvimento mais harmônico.

A educação se faz em via de mão dupla, inician-
do com a legitimação, dos pais, da proposta educati-
va da escola escolhida como parceira no processo de
educação dos filhos. Como primeiros responsáveis pela
educação dos filhos, os pais são os grandes parceiros
da escola. São eles também incentivadores dos filhos
no cumprimento dos deveres de estudante.

Se por um lado os pais são os maiores amigos
dos filhos no decorrer do processo educativo, o que vai
envolver amor, diálogo, dedicação, limites, discordân-
cias. Por outro lado, escola e pais, mesmo admitindo
eventuais divergências, precisam andar em via dupla
na perspectiva do encontro, pois, só assim se conse-
guirá atingir os objetivos comuns, isto é, a formação
de homens e mulheres que têm um projeto de vida e
se sentem capazes de realizá-lo, a formação de pesso-
as felizes e que amam a vida, pessoas que pautam a
vida no bem comum e na construção de uma sociedade
mais justa e solidária, pessoas que são competentes
igualmente no aspecto acadêmico e humano.

Escola e família não podem, nunca, abdicar da
renovação permanente do seu compromisso de educar
juntos seus filhos e alunos. A sociedade precisa disto.

Buscar uma boa relação entre a família e a escola
deve fazer parte do trabalho educativo, em benefício
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da criança. Os novos arranjos da família atual trouxe-
ram novas exigências em relação à escola. A esta não
cabe mais apenas o ato de ensinar, mas ·também a for-
mação de cidadãos críticos e atuantes na sociedade,
papel.anteriormente de responsabilidade da família. O
fato da escola hoje assumir parte das funções de res-
ponsabilidade dos pais não exime a sua participação,
que é fundamental. Daí a necessidade de uma relação
de parceria tendo em vista a fusão de papéis que vem
ocorrendo.

Toda parceria supõe diálogo e para que ela se
estabeleça é preciso que os pais confiem e respeitem a
escola, acreditando que o educador tem competência
pra executar suas tarefas e estimulando seus filhos a
se envolverem no processo de ensino. A escola por sua
vez precisa abrir espaço para as contribuições que a
família pode oferecer. A troca de ideias e informações
só tem a somar no desenvolvimento dos alunos tanto
nos aspectos intelectual, social e emocional.

As instituições escola e família são inseparáveis
e imprescindíveis na formação saudável de crianças e
jovens, principalmente quando se quer formar para a
vida e seus desafios, ensinando valores morais e éticos.
A relação é de complementaridade.

Tanto a escola como a família são pontos de sus-
tentação do ser humano e marcos de referência exis-
tencial. Quanto melhor for a relação entre elas, mais
significativos serão os resultados.

Rendimento Escolar

A participação da família conta ponto no apro-
veitamento escolar do estudante. A começar por uma
confiança que deve ser demonstrada à criança em re-
lação à escolha da escola: mostre que você confia no
ensino ministrado, assim a criança poderá se colocar
mais aberta a aprender o que é ensinado.

Os pais demonstrando interesse pelo que se
passa na escola - novidades, histórías, notas e bole-
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tins - também estão incentivando nos seus filhos um
"bem querer" que poderá se transformar em paixão
pela escola e em consequência pelo conhecimento.
Quem tem paixão pelo saber, não desiste diante das
dificuldades.

Na prática, os pais podem prestar uma grande
ajuda ensinando seus filhos a se organizarem. Arrumar
um canto para estudar onde possam fazer seus deveres
de casa no mesmo local e na mesma hora. Assim eles
desenvolveram hábitos de estudar que são fundamen-
tais para a evolução acadêmica. A questão do horário
pode ser planejada e negociada: duas ou três horas
de estudo por dia de acordo com a necessidade, mas
conflitos podem ser evitados, por exemplo, não os im-
pedindo de assistirem ao filme predileto deles.

Uma dúvida que costuma passar pela cabeça dos
pais é se devem ajudar a criança na tarefa de casa.
Explicar um ponto, ajudar em pesquisas, repassar a
explicação do professor, fazem parte dos limites de
atração da família. No entanto, a tarefa é da criança
e é bom que ela vá se acostumando a se virar sozinha,
desenvolvendo autonomia.

Diante da falta de tempo e o excesso de compro-
missos que caracterizam a vida dos pais, fica difícil a
comunicação real com a escola, no entanto, isso é fun-
damental. Procure frequentar as reuniões escolares,
além de esforçar-se para estar presente aos eventos
promovidos pelos colégios. Demonstre a seus filhos que
estes são momentos importantes para você também.

Procure atender com presteza a um convite rece-
bido para ir a escola falar com os profissionais que tra-
balham com seu filho. Ouça a opinião deles acerca do
comportamento e da evolução acadêmica da criança.

Determinadas situações como separação dos
pais, a chegada de um irmão ou morte de uma pessoa
querida, entre outras, podem confundir a cabeça da
criança. A equipe da escola, se estiver informada, po-
derá ajudá-Ia bastante na superação do problema.
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o Adolescente e a Disciplina Escolar

A complexidade do ser humano é tal que pode-
mos dizer que há tantas personalidades quantos são os
homens. Se a dificuldade para lidarmos com essa com-
plexidade é tão grande no adulto, muito maior o é nos
adolescentes. Durante muito tempo se imaginou que
as causas dessa complexidade eram decorrentes ape-
nas das mudanças biológicas que ocorrem nessa fase
da vida. Atualmente, acredita-se que a origem desta
complexidade se encontra na interação dos fatores
biológico, psicológico e social.

Durante a transição da adolescência são inevi-
táveis novas atitudes para consigo mesmo, para com
seus pais e com os companheiros. Surgem novas aspira-
ções e são assimiladas novas formas de comportamen-
to. A falta de um status claramente definido provo-
ca em muitos adolescentes uma grande ansiedade de
onde se originarão comportamentos dos mais diversos,
de acordo com a personalidade ainda escorregadia de
cada um. Daí termos as reações agressivas, de revolta,
isolamentos, dentre outras.

Uma das instituições que muito influenciam o
conceito que o adolescente tem de si é a escola. Du-
rante o período que passa na escola ele tem a chance
de conhecer sua potencialidade e testar seus limites,
tendo, inclusive, a oportunidade para vivenciar senti-
mentos de vitória e derrota. À medida que o adolescen-
te vai crescendo em habilidades e capacidades, passa
a sentir-se mais seguro no enfrentamento do mundo e
no contato com o outro. As escolas influenciam muito
para tal, através do relacionamento educador-educan-
do e educando-educando, além do próprio ensino for-
mal. Nesse aspecto, a escola é um espaço seguro para
evoluir e experienciar a nova realidade que o mundo
lhe oferece.

A escola é de grande utilidade na organização
da personalidade do adolescente, principalmente no
campo social, pois além de pôr o jovem em contato
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com adultos, propicia, através dele, a quebra do tabu
da infalibilidade dos pais. A escola ajuda, ainda, o jo-
vem a adquirir consciência de seu próprio valor e pos-
sibilita a ele, ao mesmo tempo em que areja a mente
através do contato com outros adolescentes, equacio-
nar certos problemas através do seu relacionamento
com educadores.

Apesar de ter sua utilidade reconhecida pelos
adolescentes, uma queixa em relação às escolas per-
manece: são as exigências disciplinares realizadas. En-
tre elas estão: - assistir a todas as aulas, sem conversas
e brincadeiras; - respeitar e obedecer a professores e
funcionários; - não danificar objetos da escola; - res-
peitar os horários; - usar fardamentos; - cumprir as
normas do regimento da instituição.

Nas punições pelo não cumprimento das regras é
onde se encontram as maiores críticas e insatisfações.
Nessa fase parece que a liberdade é o princípio que
norteia o jovem, e esta se apresenta através do desejo
de transgredir, reformular e transformar a realidade.

Quando a escola apresenta a disciplina como
uma necessidade social e a trata de forma dialogada,
respeitando a opinião do adolescente e explicando o
porquê da norma, muitos dos choques e do mal-estar
entre a escola e seus educando podem ser evitados,
tendo a disciplina escolar o benéfico efeito balizador
do jovem na formação de seus valores.
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A RELAÇÃO PAIS E FILHOS

Muitos pais fazem esforços incríveis para manter
um bom relacionamento com seus filhos. Muitas vezes
com enormes sacrifícios, inclusive financeiros, na ân-
sia de que, tendo tudo, seus filhos os aprovem mais. É
triste ver pais, muitas vezes, tornarem-se vítimas dos
próprios filhos, que pedem cada vez mais e o que lhes
é dado nunca é suficiente.

Creio não ser dever dos pais dedicar todos os
minutos de sua vida aos filhos, nem todo seu salário
mensal, não devem também ser babás nem motoristas
deles o dia todo. Não devem permitir que virem noites
no computador, nem que falem horas ao telefone. Não
devem sentir-se obrigados a motorizá-los aos dezoito
anos nem dar-lhes viagens ao estrangeiro aos quinze.
Não é dever dos pais pagar festas pomposas de for-
matura ou casamento. Quando os filhos casam, não é
dever dos pais presenteá-los com uma casa ou aparta-
mento para morar.

a que devemos fazer pelos nossos filhos é criar
neles um senso de responsabilidade e autoconsidera-
ção. Investir na autoestima evitando compará-Ias com
os irmãos, primos ou outros de maior sucesso aparen-
te. Lembre-se de que o excesso de críticas não torna
nossos filhos melhores.

Devemos ensiná-Ias a dizer não e a ter força
diante de grupos de pressão. Devemos com nossos fi-
lhos corrigi-Ias no erro sim, sem sentimentos de culpa,
mas evitemos usar substantivos negativos tais como:
inútil, mal, incompetente e incapaz. Lembre-sé' de
que as crianças têm a mania de tornar-se aquilo que
se fala delas.

Temos a obrigação de balancear as críticas ne-
gativas com elogios. Caso você tenha dificuldade de
usar palavras para exaltar os feitos de seu filho, use o
corpo, um sorriso ou uma simples carícia tem um valor
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eterno. Lembre-se de que para a criança e o jovem o
contato físico é uma expressão marcante.

Os pais devem aos seus filhos uma disciplina co-
erente e consistente. A criança e o jovem precisam de
balizadores disciplinares para sentirem-se amparados
na vida, do contrário trarão dentro de si uma profunda
sensação de solidão e abandono. Quando os pais dão
um não consistente e corretamente, estão dizendo aos
filhos que os amam ao ponto de enfrentar a raiva deles
a vê-tos em apuros.

Os pais devem ensinar a seus filhos a importância
do espírito democrático na vida e na política, devem
ajudá-tos a fugir de toda e qualquer forma de funda-
mentalismo e ensiná-tos a ser tolerantes com os mais
velhos, com as pessoas deficientes, com as crianças e
principalmente com os mais pobres.

Devemos respeitar o espírito crítico natural do
jovem o que o ajudará a criar sua própria personali-
dade. Devemos respeitar a forma como se relacionam
com seu corpo, orientando-os em relação à necessida-
de de hábitos saudáveis. Devemos afastá-tos com toda
nossa força de qualquer forma de escravidão, princi-
palmente a das drogas e do álcool.

Os pais devem respeitar a intimidade dos filhos,
respeitando seus espaços. As buscas de abertura des-
ses espaços devem ser desejadas, mas sempre através
do diálogo e de um espírito mútuo de compreensão. Se
isso não é possível, é porque a comunicação vai mal e
é aí que se deve investir.

Desenvolva nos seus filhos o hábito de ler. A leitu-
ra é uma porta aberta para o mundo, além de um instru-
mental para toda a vida. Cobre dos filhos que pensem so-
bre o que leram. Oriente-os que ao lerem, "leiam como
quem pergunta", mantendo uma postura crítica sobre o
texto lido, alimentando o que Paulo Freire chamou de
"curiosidade epistemológica" que irá auxiliá-los a ler o
mundo de uma maneira mais crítica e verdadeira.

Os pais devem ensinar aos filhos valores sólidos
sobre os quais vão estrutura r sua personalidade, daí a
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importância de ensinarmos o respeito aos professores,
às leis e à pátria. Dar aos filhos uma formação espiri-
tual é imprescindível.

Nós pais temos que ser exemplo de justiça e ho-
nestidade, assim levaremos nossos filhos a indignarem-
se com a impunidade e com a corrupção. O maior dever
de cada um de nós pais é sermos a própria expressão
do que ensinamos. É pelo exemplo que os ensinamen-
tos se solidificam.

Como podemos querer jovens justos e solidários
se nós pais não cumprirmos nossas promessas, formos
arrogantes, desrespeitarmos as regras, mentirmos,
acharmos natural furtar pequenas coisas de hotéis,
desrespeitarmos o marido ou a esposa com atos ou pa-
lavras e principalmente agirmos constantemente como
pessoas egoístas?

Uma criança que vê em seu lar o ensinamento e
a vivência de um relacionamento pautado pela moral
e pela ética com certeza terá fundamentos na sua per-
sonalidade para ser um cidadão na sociedade preocu-
pado em viver esses valores. Tentar é preciso. Conheço
casais que foram muito bem-sucedidos e contribuiram
pela formação que deram a seus filhos para tornar nos-
sa sociedade um espaço melhor para se viver.

o Perigo do Excesso de Cuidado

Proteger os filhos é uma obrigação dos pais. Sem
o amparo e a proteção dos adultos, o bebê não conse-
gue sobreviver, pois é indefeso e vulnerável. É normal
que, preocupados com a saúde de seus filhos, os pais
os proíbam de brincar num parque onde animais fre-
quentam. Essa é uma atitude saudável, de proteção.
No entanto, alguns pais mandam esterilizar a chupeta
do filho de hora em hora; aí você tem um exemplo de
proteção exagerada.

Apesar da fragilidade do ser humano ao nascer,
ele precisa de liberdade para desenvolver sua autono-
mia e para descobrir o mundo, aprendendo assim com
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O ambiente físico que o cerca e com as pessoas com
quem se relaciona.

Por amor, o desejo de que os filhos não sofram é
natural nos pais. O problema surge quando, em nome
desse desejo, a ação protetora dos pais atrapalha a
formação da personalidade dos filhos.

A superindulgência, também conhecida como
superproteção, tem a capacidade de impedir que os fi-
lhos possam vivenciar momentos de pequenas frustra-
ções durante sua evolução da infância à idade adulta,
perdendo a chance de desenvolverem uma personali-
dade capaz de lidar tanto racionalmente como emo-
cionalmente, com situações de tensão e estresse que
com certeza estarão presentes na relação destes com
o ambiente social.

O maior problema dos pais superindulgentes é
que eles, na ânsia de acertar e no temor de errar, ter-
minam não percebendo que ao fazer tudo pela crian-
ça, impedem que ela aprenda a lidar com seus próprios
erros e com as frustrações que o mundo lhe impõe e
que com certeza serão crescentes na medida em que
for chegando a idade adulta.

Aprender a lidar com frustrações é fundamen-
tal no processo de crescimento e desenvolvimento do
caráter e da personalidade. Na maioria dos casos é im-
portante que os desafios sejam enfrentados por conta
própria para estimular o raciocínio e a autonomia. Os
pais devem sim estar abertos a apoiar seus filhos nos
momentos difíceis da vida, mas necessitam incentivar
que eles ajam, encorajando-os seja na tarefa de casa
ou nos problemas de relacionamento com amigos.

Os pais adotivos ou que têm idade avançada
tendem a ser mais superindulgentes; os pais de filhos
únicos ou que nasceram prematuros também. Crianças
criadas por avós estão diretamente sujeitas a super-
proteção. É comum que o excesso de amor aí presente
retarde ou incapacite a criança de amadurecer para
que chegue à idade adulta com uma personalidade
moldada para o enfrentamento do mundo.
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Por outro lado, pais ausentes, muitas vezes para
amenizar um sentimento de culpa, procuram compen-
sar seus filhos com excesso de zelo ou atendendo todos
seus desejos.

Pais que tiram sempre os obstáculos do caminho
dos filhos desenvolvem neles uma autoimagem negativa,
uma vez que passam a achar que não são capazes de fazer
nada, pois seus pais resolvem tudo. Filhos de pais super-
protetores tendem ainda a ser cada vez mais exigentes
em relação a seus desejos de consumo e posse, tornam-
se "donos do mundo" o ponto de dificultarem o respeito
às regras na convivência social e de não conseguir de-
senvolver a capacidade de compreender que as pessoas
podem ver o mundo de uma forma diferente da sua, têm
dificuldade em superar o egocentrismo infantil.

As crianças no seu desenvolvimento precisa de
balizadores na sua conduta para dar-lhe segurança,
portanto, é fundamental que se coloquem limites, que
lhes mostrem as regras a serem cumpridas e que há coi-
sas que não podem ser feitas. É aconselhável que desde
cedo a criança aprenda a ter algumas responsabilida-
des, como organizar seu quarto ou a bolsa da escola.

Vivemos um tempo novo, em que o papel da fa-
mília vem sofrendo mudanças. A busca por liberdade
está num crescente nos dias atuais, mas não deve anu-
lar a imagem da autoridade, uma autoridade que é
parceira e não necessita ser impositora. Fazendo uso
do diálogo, devemos mostrar aos nossos filhos que ser
parceiro não significa deixa-tos fazer tudo que que-
rem, nem que seus pais façam tudo por etes. Devemos
sim educar nossas crianças para que progressivamente
passem a assumir responsabilidades, construindo desta
forma uma personalidade equilibrada. Vamos tentar?
Alguns pais vêm sendo muito bem-sucedidos.

A Hora de Dizer Não

Sentimentos de indignação e repulsa é o que se
vê numa espécie de revolta da sociedade contra os jo-
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vens que praticam violência. Por que tanta repulsa?
Afinal, na maioria das vezes, tudo começou como uma
brincadeira, "coisa da juventude"!

Esses jovens são o produto do que os adultos fi-
zeram deles: inconsequentes, prepotentes, sem limi-
tes e confiantes na impunidade que a cada dia parece
crescer mais, dando proteção aos "poderosos".

O respeito às leis e aos outros, a responsabili-
dade e a formação do caráter não aparecem da noite
para o dia. A educação de um cidadão começa antes,
quando criancinha. Quando chutava a mãe, a tia, a
professora, quando jogava objetos na empregada, nos
coleginhas; quando "tudo era coisa de criança" e os
limites seriam dados depois.

Conversar, dialogar com a criança? Não havia ne-
cessidade. "Isso passa com o tempo" é apenas "uma
fase". E o tempo passou e chegou à adolescência, que
também passará. Mas antes o adolescente chegará em
casa com jaquetas, tênis de griffe, relógios importa-
dos, cds e ninguém perguntará onde os conseguiu e, se
perguntarem, aceitarão a resposta de que um colega
lhe emprestou ou que achou em algum lugar.

Se chega bêbado em casa, ouve apenas um ser-
mão; se bate o carro da família, a preocupação maior é
limpar o nome na polícia, pois é importante manter sua
ficha limpa e evitar problemas futuros mais graves.

Ea escola o que faz por ele? Muitas vezes, pouca
coisa, pois falta apoio das famílias e da sociedade em
geral para posturas mais disciplinadoras por parte das
instituições de ensino.

Hoje, o aluno pode quase tudo. As leis estão aí
para ampará-lo. Quando é reprovado ou expulso da es-
cola por atos de indisciplina, as liminares aparecem
rapidamente para corrigir as "injustiças dos profes-
sores". Quando é repreendido pelo professor durante
a aula, no dia seguinte ouve seus pais dizendo: "não
admito que falem assim com o meu filho. Ele não men-
te!" Isto é, o mentiroso é o professor.
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Quando as notas estão baixas, muitas vezes a
transferência para outra escola que não o reprovará é
feita com rapidez. Depois de conviver com esse tipo de
educação, com essa permissividade, como poderíamos
ter adultos responsáveis e de bom caráter?

Ouvimos e dizemos a todo instante: "os jovens
de hoje não tem limites". Muitos não têm mesmo, mas
por nossa culpa; nós, pais, que também não sabemos
lidar com nossos limites.

O limite é o primeiro passo no caminho de dar-
mos aos nossos jovens uma estrutura de formação só-
lida para as suas personalidades. Os outros passos são
amor, carinho, diálogo; o não firme na hora certa e
principalmente o exemplo. Somente assim é que po-
deremos contribuir para a formação de cidadãos de
qualidade. É bom lembrar sempre que a sociedade é
constituída por nós mesmos.
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Luís Távora Furtado Ribeiro

Escrever sobre o papel social da escola e a re-
beldia estudantil no atual contexto do capitalismo pós-
industrial na década de 1990 e numa conjuntura polí-
tica da implantação do neoliberalismo tardio no Brasil,
com suas políticas de ajustes fiscais e de cortes de gas-
tos sociais e previdenciários, é uma tarefa fundamen-
tal. Nesse contexto, a educação - compreendida em
caráter restrito como escolarização - retorna à cena
como elemento fundamental de suporte à moderniza-
ção da sociedade, no discurso renovado da educação
formal como via de acesso ao desenvolvimento do país
e de superação da exclusão e da desigualdade social.

Ressurgem agora com grande intensidade o deba-
te sobre a escola e sua função social a partir da execução
de programa neoliberal no país que enfatiza aspectos
como: Implantação do Currículo Nacional, Descentrali-
zação Financeira, Gestão Colegiada, Formação de Pro-
fessores, Novas Metodologias de Ensino, Formação para
o Trabalho, Avaliação Externa e Educação a Distância.

Aparecem então, em linhas gerais, duas corren-
tes interpretativas básicas. A concepção reinante nos
centros do poder que reconhece a escola como lócus
privilegiado para a qualificação dos trabalhadores nas
habilidades necessárias ao manuseio das novas tecno-
logias e da nova organização social do trabalho e de
gestão das empresas - e da escola.

A segunda perspectiva, uma postura crítica ao
entusiasmo oficial, ressalta as transformações corridas
no âmbito da escola como decorrentes das mudanças
no mundo da produção e das necessidades de reformu-
lação no perfil e qualificação profissional dos trabalha-
dores. Mas numa perspectiva de reproduzir e ampliar a
acumulação de riquezas e dar continuidade à concen-
tração de riquezas e à exclusão social.
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A respeito do contexto histórico atual e do es-
tudo de questões relacionadas à globalização, Estado,
Mercado, Novas Tecnologias etc., podemos utilizar as
análises pertinentes de Oliveira (1996), Gentilli (1995)
e Andeí-son (1996), como referenciais para articular te-
oricamente as preocupações gerais desse trabalho.

No desejo de articular os quatro pontos funda-
mentais da análise - internacionalização do capital,
do trabalho e do consumo, implantação do neolibera-
lismo tardio no Brasil, revalorização da educação bási-
ca e da escolarização como acesso ao conhecimento e
à produção cultural - faz-se necessário ir delimitando
melhor a temática e aperfeiçoar o quadro conceitual
teórico e as categorias de análise, o que será realizado
no decorrer desse ensaio.

Nesse momento, cabe apontar algumas-questões
básicas que eu denominaria conjunturais - estruturais
que serviriam de base para a realização do trabalho
como apoio teórico-metodológico introdutório.
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A Globalização e a Mundializacao da Educação
Básica: Breve Resgate Histórico

Falando-se em globalização, o Capital desde suas
primeiras incursões na história, revolucionou os proces-
sos de produção e de troca, internacionalizando cada vez
mais suas atividades econômicas e a cultura. O mercan-
tilismo, as grandes navegações, a revolução tecnológica,
a constituição e apoio a regimes políticos de seu inte-
resse - absolutismo monárquico, despotismo esclareci-
do, monarquias constitucionais e/ou parlamentares - o
apoio ao desenvolvimento científico à cultura e às artes,
o desenvolvimento dos transportes e comunicações, a
importância dos mercados financeiros e dos meios de
pagamento - ouro, libra esterlina, dólar -, são algumas
das principais tendências de uma internacionalização já
presente nos séculos XVe XVIque se confirmam dia-a-
dia, atingindo no final do século XXníveis de complexi-
dade até então considerados inimagináveis.
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Em 1995 Theborn define o neoliberalismo como
uma superestrutura ideológica e política - num proje-
to econômico e de ideias articuladas - que acompanha
uma transformação histórica do capitalismo moderno
tendo efeito e interferindo de maneira relevante no
mundo simbólico, na educação das novas gerações e
na cultura. Essas ordens de transformação capitalista
poderiam ser mais compreendidas a partir de quatro
ou cinco aspectos considerados fundamentais:

• o declínio nos anos 1970 do emprego formal
que, de acordo com Hobsbawm (1996), entrava
em declínio aparentemente inexorável logo
após o auge da industrialização por volta da
década de 1960. Ao resultado dessa desindus-
trialização sem precedentes, principalmente na
Europa, convencionou-sedenominar de socie-
dades pós-industriais. Ressalte-se que essa crise
foi agravada pelas políticas monetaristas de
valorização das moedas pela elevação dos juros
e cortes nos gastos públicos, previdenciários
e sociais, cujo objetivo jamais revelado era,
através do desemprego em massa, controlar os
níveis salariais e neutralizar as reivindicações
e organizações sindicais;

• um segundo aspecto, contemporâneo ao primei-
ro, foi introdução de tecnologias mais flexíveis,
especialmente nos setores de microeletrônica
e da informática, com influência imediata e
decisiva nos níveis de produtividade e nas rela-
ções competitivas entre as empresas. Seja pela
diminuição do espaço e do tempo das decisões
estratégicas, seja pelo desenvolvimento de
novas formas de gerenciamento e estratégias
produtivas. Essasmudanças combinadas provo-
cam novas exigências de qualificação profissional
e de reorganização do papel e da importância
das escolas, tanto na formação para o trabalho,
quanto para a qualificação do trabalhador para
as novas rotinas nas empresas;
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• como terceira questão, encontra-se o cresci-
mento sem precedentes dos mercados mun-
diais, em especial a expansão dos mercados
financeiros internacionais - em transacões. '
com moedas e papéis das dívidas dos paises,
nos investimentos especulativos em ações,
no comércio mundial de petróleo e de armas,
na especulação e financiamentos imobiliários
ou nos empréstimos bancários sem garantias.
Tudo agravado pelos constantes déficits fiscais
e comerciais norte-americanos, bem como pelo
financiamento a guerras repetidas e de opções
e resultados estratégicos duvidosos, como na
Guerra Fria e na luta contra o terrorismo, seja
no Vietnã, no Iraque ou noAfeganistão; - outra
temática essencial é a autonomia e descomunal
crescimento desses mercados financeiros e das
novas tecnologias que vão trazer, dentre outras,
três características mais importantes: - o acir-
ramento sem precedentes da competitividade
entre países e empresas em estágio planetário;
- e as relações com os estados nacionais que,
ainda tendo importância, tornam-se muito
menores e dependentes desse novo mercado
financeiro de empresas e megainvestidores
mundiais; - e governos que necessitam de sua
confiança e de seus investimentos para tomar
iniciativas econômicas, implementar políticas
e ancorar suas moedas. Como estratégias para
atrair esses investimentos, restam o recurso à

~renúncia fiscal para atrair inversões financeiras
e em tecnologia .

• uma consequência que atinge diretamente
a juventude é a crise social provocada pelas
políticas de combate à inflação através da
estagnação econômica e do desemprego. Além
da concorrência das novas tecnologias, ele é
provocado pelas políticas governamentais e de
empresas como a contratação de serviços de
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terceiros e a precarização das relações de tra-
balho para facilitar as demissões, provocando
intencionalmente a redução do poder de rei-
vindicação dos trabalhadores e dos sindicatos.
Todo esse modelo contribuiu para mais desem-
prego e uma maior informalidade no mercado
de trabalho, para uma maior contenção e
redução dos salários, ampliando ainda o corte
no consumo e a diminuição na arrecadação de
impostos. Isso veio a exigir para compensar o
déficit fiscal, mais e mais cortes nas políticas
sociais e previdenciárias, além das privatiza-
ções de empresas estatais.

Esse modelo atinge diretamente as novas ge-
rações e suas perspectivas de futuro, provocando sua
descrença no futuro, na educação e na escola, com
todo esse contexto tornando-se combustível para jus-
tificáveis ações de revolta e rebeldia. Vejamos o de-
poimento de uma jovem cheia de tatuagens e de mui-
tos piercings:

Quando estou com um problema faço mais
tatuagens ou coloco um piercing: porque a dor
física, distrai a dor da alma. (TV Sesc. Programa
Corpos Modificados, 29/01/2010).

Nesse contexto, a sociedade pós-industrial, a
revolução científico-tecnológica, as novas formas de
gerenciamento e administração das empresas e a ex-
pansão incontrolável dos mercados financeiros mun-
diais vão provocando a urgência da reorganização
produtiva e a agilidade na tomada de decisões, pos-
sibilitando a fusão ou a incorporação de empresas em
conglomerados econômicos gigantescos, além da arti-
culação entre os governos regionais para a formação
de blocos de integração entre os países. Todas essas
iniciativas convergindo com o objetivo de estabelecer
políticas que fossem atrativas aos investimentos pri-
vados, facilitando ainda mais a mobilidade de capitais
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através de mecanismos como a abertura de fronteiras
e a renúncia fiscal.

Aparecem aqui pelo menos duas de suas contradi-
ções fundamentais. Aprimeira de caráter ideológico e de
sustentação e legitimidade política. Trata-se da destrui-
ção de amplos setores sociais pela atuação livre, mas
com apoio governamental do mercado. Atingidos pelo
desemprego, estagnação e pelo déficit fiscal, assiste-se
ao corte nas políticas sociais e educacionais, na previ-
dência pública e na assistência à pobreza, além da falta
de mecanismos de absorção das novas gerações ao mer-
cado formal de trabalho. Assim, em toda a década de
1990, em especial, viu-se crescerem, juntamente com o
desemprego, a violência e a miséria, agravadas pela de-
sesperança e pela falta de perspectivas sociais de futu-
ro. Fatores que provocaram uma crise de legitimidade
e a possibilidade de novas crises sociais e econômicas -
desde as crises da Tailândia, no Méx(co e nos Tigres Asi-
áticos, na Rússia, no Brasil e na Argentina, desde o final
daquela década -, que puseram em perigo constante as
aparentemente sólidas estruturas do sistema.

Essas crises tomaram proporções gigantescas
ao atingirem a própria economia norte-americana em
setembro de 2008. Para salvar suas empresasautomo-
bilísticas e o mercado imobiliário, além dos bancos,
foram necessários bilhões de dólares em ajuda gover-
namental. Suas consequências foram, dentre outras,
a queda do Produto Interno Bruto dos Estados Unidos
da América em 2,5% enquanto a economia japonesa,
segunda economia do mundo, despencava também em
2009 em aproximadamente 5%.

Uma segunda contradição diz respeito a aspectos
econômico-financeiros estruturais. O capitalismo nunca
foi, ao mesmo tempo, tão produtivo e tão especulativo.
Paralelamente à crise social, as novas tecnologias, a nova
organização e a gestão empresarial, o planejamento es-
tratégico global, a expansão dos serviços, a produção, a
circulação mundial e o consumo de produtos revolucio-
nam hábitos individuais, os costumes sociais e a vida co-
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tidiana, popularizando padrões de conforto e bem-estar
sem precedentes conhecidos na história mundial. Nesse
sentido, Hobsbawm (ibidem. p. 13) afirma que nem os
ricos, os presidentes dos países, ou os príncipes e reis do
início do século viveram com as comodidades e o con-
forto experimentados pelas pessoas comuns das classes
médias em seu dia-a-dia no final do século XX.

No âmbito dos atuais contextos do simbólico e da
cultura, no qual se inserem o mundo da juventude e da
escola, de acordo com Ribeiro (1996), no atual contexto
de globalização, aparecem novos pontos de referência
socioculturais que vão gerar novos desejos e aspirações
individuais e coletivas relevantes. O consumo, a propa-
ganda e o marketing, novos padrões de beleza e moda,
a circulação mundial de ideias, de produtos e do dinhei-
ro num mercado supranacional trazem à cena novas ins-
tâncias de poder e de informação que vão constituindo
novas identidades sociais e subjetividades.

Confirmando nossa tese inicial, o capital revolu-
ciona a vida social modificando, como que de repente, os
padrões de racionalidade, a construção da personalida-
de e os mecanismos de compreensão e expressão sobre a
realidade. Novas formas de vida social e a valorização do
conhecimento científico são variáveis fundamentais para
se compreender a perspectiva das ideias predominan-
tes de revalorização da escola como lócus privilegiado
de constituição dessas subjetividades de um novo tipo.
Esseé o caso, por exemplo, da necessidade da formação
de jovens mais informados e escolarizados, mas numa
perspectiva individualista e consumista, e que sejam, na
medida do possível, desinteressados e apáticos em sua
participação política. Eque tenham controladas e repre-
sadas as expressões de sua rebeldia.

Entretanto, educar é sempre um perigo. A ca-
pacidade de resistência mais ou menos consciente e
organizada e a constituição de identidades sociais crí-
ticas dos jovens ao atual contexto histórico são possi-
bilidades concretas que jamais podem deixar de ser
levadas em conta.
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Aspectos Históricos da Educação da Juventude

o capital, com o objetivo implícito ou explícito
de sua autovalorização ampliada e acumulação ilimita-
da, revoluciona constantemente as forças produtivas,
a organização do trabalho, as relações de produção
e a qualificação do trabalhador - inclusive das novas
gerações -, para isso necessitando cada vez mais da
adesão da juventude, dos educadores e da escola. Esse
sistema mundial descentralizadamente organizado,
vai realizando, também progressivamente, a amplia-
ção da escolarização como mecanismo de preparação
das novas gerações para o trabalho e para a veiculação
de novas ideias e comportamentos. Faz-se necessária
também a disciplina e a interação dócil, mas criativa,
necessárias à sustentação produtiva e política da or-
dem social.

Em suas conferências sobre a história da edu-
cação na França do século XIX,Durkheim (1995) con-
firma essa tendência, reconstituindo a disputa entre
o ensino humanista destinado "à dialética como arte
de discutir e ao cultivo da inteligência e das coisas li-
terárias", em oposição ao ensino "fundamentalmente
científico", ligado às necessidades materiais da vida e
à conquista de uma "cultura profissional". Agora re-
lacionadas às atividades comercias ou industriais da
nova ordem burguesa.

Por sua vez, Varela (1996), relacionando edu-
cação, promoção de subjetividades e reprodução so-
cial indaga, citando o sociólogo alemão Norbert Elias,
como as categorias temporais influem na regulação da
conduta e da sensibilidade? Como as regulações sociais
são incorporadas à estrutura social da personalidade?
Lembrando Foucault ela conclui, afirmando:

o espaço e o tempo se reorganizam no século
XVIII mediante um novo tipo de saber que se
denominou saber disciplinar. Tal poder partiria
do princípio de que é mais rentável vigiar que
punir e castigar. Domesticar, normalizar e fazer
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produtivos os sujeitos é mais rentável do que
regulá-los ou eliminá-los. (FOUCAULT, ano??,
p. ??)

Trata-se então de um novo tipo de poder cuja
tradição primeira se encontra na teologia e no asce-
tismo, numa consideração política das pequenas coi-
sas, do detalhe. Surgem então processos de individu-
alização ou atomização social. É nesse momento que
os colégios - como a Igreja e o Exército - vão cuidar
das políticas do corpo e do espírito. E será através de
repetidos rituais cotidianos que vão se definir compor-
tamentos e atitudes, geralmente não reflexivas, de
dominação e controle das subjetividades e dos diver-
sos grupos sociais.

Nesse sentido, sempre utilizando as categorias
de espaço e de tempo, relacionando poder, saber e
produção social do indivíduo - uma forma de subjeti-
vação em que prevaleceu a tentativa sutil do controle
social -, Varela vai apresentar três grandes fases da
evolução da educação moderna .

• Aeducação disciplinar e o disciplinamento dos
saberes;

• As pedagogias corretivas e a busca da criança
natural;

• As pedagogias psicológicas, evolutivas ou das
idades.

Noprimeiro momento, ainda utilizando Foucault,
ela apresenta algumas das transformações temporais
desde o século XVIIe a introdução de um poder de novo
tipo - o poder disciplinar - caracterizado pela influen-
cia do ascetismo religioso e pela rígida disciplina mili-
tar, pela tentativa de controle das condutas e pela hie-
rarquização presentes nos conventos e nos quartéis.

Essa hierarquia e disciplina forjadas em insti-
tuições como as escolas, o Exército e a administração
pública têm como característica básica a tentativa de
controle social mediante uma política voltada para o
controle dos corpos e a conquista da obediência e da
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docilidade. Filas, classificação, rigidez nos horários,
acompanhamento rotineiro do comportamento e das
condutas tornam-se estratégias relevantes naquela po-
lítica educativa, também preocupada com a produção
de indivíduos e subjetividades úteis à sociedade e ao
sistema dominante. A educação dos jovens em locais
apropriados, protegidos e confinados vai tornar-se,
cada vez mais, popular e massificada.

Com a divisão do conhecimento em áreas delimi-
tadas, as disciplinas tornam-se também fundamentais,
organizando os saberes até então dispersos em áreas
científicas mais e mais especializadas, procedendo-se
à articulação entre saberes locais e artesanais e os
mais elaborados e universais, os saberes mais particu-
lares e os gerais.

Quanto aos novos discursos, citando a própria
autora, já não de trata, como ocorria com a antiga or-
todoxia escolástica, de se suprimir e censurar enuncia-
dos, mas de assegurar que esses enunciados remetes-
sem a uma lógica concreta que permitisse vinculá-tos a
uma nova disciplina e situá-tos nessa ordem quadricu-
lada e hierarquizada dos novos saberes, reconhecidos
e legítimos (Id. Ibidem., p. 87).

Tratando da catequese dos índios no Brasil colo-
nial, Hoornaert (1991) também vai utilizar as categorias
de espaço e tempo para compreender o disciplinamen-
to das nações indígenas no Brasil colônia na chamada
política dos aldeamentos. Ele apresenta a introdução
da limitação do tempo através do toque do sino em
determinados momentos do dia, ao lado da delimita-
ção do espaço nas cabanas separadas na aldeia e do
hábito de seguir a procissão católica sempre na mesma
direção e ritmo determinados pelo sacerdote cristão
e pela imagem do santo padroeiro. São mencionadas
todas essas experiências que vão progressivamente do-
mesticando o índio, segundo o autor, por meio do disci-
plinamento dos horários e do cerceamento espacial.

Confirmando no século XXa presença ainda atu-
al dessa pedagogia disciplinar que alcança a juventude
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e as escolas, McLaren (1991) vai analisar o cotidiano
dos alunos de um ginásio "barra da pesada" em To-
ronto, no Canadá, em dois aspectos básicos que ele
considera principais: - os rituais de sala de aula como
as orações e os exercícios diários coordenados - a es-
cola com sua representação ritualística; - e as várias
formas de resistência e rebeldia estudantil em face da
instrução, aspectos que são reconhecidos como cen-
trais para o debate sobre a juventude nos dias atuais.
Ressalte-se que jamais será possível "controlar e do-
mesticar" seres humanos - sejam os índios na colônia
ou os alunos na modernidade - que sempre podem ser
reconhecidos como sujeitos políticos e atores, mesmo
em condições adversas, de sua própria história.

Nas primeiras décadas do século XXsurge uma
nova forma de controle e adequação social com a fi-
nalidade básica de tentar promover a harmonia de
interesses entre as massas trabalhadoras e as classes
proprietárias, impedindo que se desenvolvessem, na
prática, ideias de revolução anticapitalista. A escola
torna-se então instituição obrigatória como mecanis-
mo de salvação ante a ameaça de destruição do tecido
social, da infância e da juventude pela degeneração,
violência e barbárie. Nessa escola, as chamadas Peda-
gogias Corretivas terão por objetivo realizar uma nova
socialização da infância, protegendo as crianças e os
jovens, então expostos ao perigo da anormalidade e da
delinquência nas periferias e guetos das cidades.

Às crianças "insolentes, indisciplinadas, in-
quietas, faladoras, turbulentas, imorais e atrasadas"
(idem, p. 89), inadaptadas ou excluídas da pedagogia
disciplinar - os alunos "barra pesada" de quem nos
fala Mc Laren - seria oferecida uma nova metodologia
escolar, tendo a criança como centro do processo edu-
cativo e num contexto que fosse propício a autoeduca-
ção, No espaço escolar renovado ocorre uma imitação
da sala de aula ao espaço adulto em miniatura, com
armários, materiais didáticos adaptados à estatura fí-
sica, à comodidade e ao tamanho infantil.
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Denominada- posteriormente como Escola Nova,
terá grande influência no país através dos chamados
pioneiros da educação a partir dos anos 1920. Impor-
tantes. educadores brasileiros como Lourenço Filho,
Filgueiras Lima, Anísio Teixeira, Fernando Azevedo
entre outros, receberão influência dos reformadores
educacionais estrangeiros Maria Montessori, Celestin
Freinet e Odívio Decroly.

Trata-se agora de superar o controle disciplinar
exterior repressivo por um novo controle menos opres-
sivo e operativo de natureza psico-pedagógica. A supe-
ração das disciplinas externas pela autodisciplina que
possibilite uma socialização universal individualizada,
válida para qualquer sujeito, desligada das classes so-
ciais e da historicidade, por meio de uma metodologia
cotidiana experimental e da ação mediadora do mestre
como guardião e protetor do meio (ibidem. P. 93 a 96).

Formar uma personalidade disciplinada, ativa,
equilibrada e adaptada são objetivos explícitos mon-
tessorianos, em que se pode perceber a relação implí-
cita entre uma redefinição do espaço e do tempo em
benefício da reprodução social, na tentativa velada de
realizar cortes à rebeldia estudantil, que assume con-
tornos mais sutis.

Essa inovação e intervenção psicopedagógica
no século XXtraz também o aumento da influência da
psicologia na educação. Em princípio, a influência das
psicologias cognitivas - também chamadas psicologias
do "eu", do desenvolvimento ou das idades - vão ge-
neralizando o conhecimento e a aprendizagem infan-
tis a partir de etapas universais de estágios evolutivos
comuns a todos os indivíduos, independentemente de
sua cultura, posição social, gênero, etnia ou contexto
histórico. Parece tratar-se de uma criança "natural e
universal", nem por isso menos controlada que as es-
colares das velhas pedagogias. Tanto se exigia ou espe-
rava-se delas as respostas corretas coincidentes com
sua etapa de desenvolvimento cognitivo, quanto ela
deveria ser sutilmente controlada por seu verdadeiro
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processo de desenvolvimento cognitivo. Jean Piaget,
com sua epistemologia genética, torna-se o grande
expoente dessa corrente psicoevolutiva, bastante in-
fluente nos dias atuais.

Ainda segundo Varela (ibidem, p. 99 a 101), de-
senvolve-se também uma pedagogia individualizada de
influência psicopedagógica, que vai buscar compreen-
der e motivar o educando em suas reais necessidades
psicológicas, buscando superar seus traumas, comple-
xos, frustrações e inseguranças através do trabalho
interativo e em grupo, nessa busca complementar de
superação dos conflitos e problemas afetivos. A educa-
ção é compreendida aqui quase como uma psicotera-
pia, com a função intermediária da conquista de equi-
libração emocional, no objetivo maior da integração
social. O norte-americano Karl Rogers, principalmente
na década de 1960, tornou-se seu grande expoente, e
ainda relativamente influente em nossos dias.

A regulação espaço-temporal torna-se ainda mui-
to mais flexível, adaptando-se à dinâmica e ao ritmo
particular de cada indivíduo e de cada grupo. Quanto
aos saberes e conteúdos educacionais, tornam-se se-
cundários, superados em sua importância pela postura
metodológica mais dialógica e expressiva, centrada no
aluno e nos processos educativos. Não se trata mais da
ênfase sobre o que se deve aprender, mas de enfatizar
o como aprender. Assim, formar o professor significa
dar a ele condições para preocupar-se com metodo-
logias e técnicas de ensino, tornando-se os jogos e
as dinâmicas de grupo os aspectos essenciais daquele
processo formativo.

Essa psicologização da educação escolar, seja
ela individual ou de um grupo, assume lugar de maior
importância em tempos de influência das ideias neo-
liberais na educação dos anos 1990, retornando-se às
teorias pedagógicas da década de setenta.

Nos derradeiros momentos do século XX e nos
anos iniciais do século XXI, a globalização sem prece-
dentes acompanha e provoca a mundializaçào da edu-
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cação básica como condição essencial e indispensável
para a reprodução do capital e para as novas exigên-
cias de qualificação dos trabalhadores. Nesse caso, um
retorno histórico, analítico e interessado nas teorias
educacionais esboçadas acima deve ser concomitante
à compreensão da valorização da escola e da atuali-
zação do debate sobre as relações de poder entre os
muros dos colégios, na relação atualizada entre alunos
e professores.

É importante compreender a educação e o cur-
rículo do ponto de vista da filosofia da consciência,
também conhecida como historicismo. Para ela, a rea-
lidade é uma construção da ação humana e os sujeitos
sociais são guiados por propósitos. Em sua atividade
cotidiana eles produzem mudanças muitas vezes inten-
cionais, ou mesmo com base em circunstâncias não in-
tencionais. Assim, a educação jamais pode representar
apenas controle social e subjetivo, seja do pensamen-
to, seja das atitudes. Talvez por isto, a criatividade e a
criticidade, não poderiam ser jamais desconsideradas
ao se falar em instituições humanas e em qualquer ou-
tro aspecto que se refira à humanidade, em especial à
educação e à escola.

A Rebeldia da Juventude: Algum Lugar para Além do
Determinismo e do Voluntarismo

Compreendemos aqui, de maneira resumida, a
escola como participante ativa do universo mais am-
plo do mundo simbólico e da cultura. Percebemo-la
também em seu contexto como um poder derivado ou
influenciado e dependente de um poder maior e de
natureza complexa, seja ele derivado da economia ou
do Estado.

Para Enguita (1988) haveria duas grandes con-
cepções explicativas sobre a função social da escola:
- a funcionalista ou sistêmica, para quem a escola
serviria para formar crianças e torná-las autônomas
e aptas para desempenhar papéis sociais de adultos.
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Além de cumprir a missão social mais ampla de reali-
zar a modernização e o progresso social; - no extremo
oposto, teríamos as teorias da reprodução social que
definiriam em última instância a escola atual como re-
produtora das relações capitalistas dominantes, com
o papel específico de reprodução das classes e das re-
lações de produção, contribuindo de maneira decisiva
para a manutenção dos sistemas de poder.

Podemos ainda relacionar variações dessas con-
cepções entre o determinismo estruturalista - con-
cepções estáticas sobre a escola -, definindo-a como
cumpridora de papéis sociais, reprodutora de relações
de opressão; - e o voluntarismo culturalista - concep-
ções e teorias críticas que supervalorizam as condições
de possibilidade de libertação social mediante a ação
cultural e práticas escolares.

O esforço inicial é encontrar elementos que pos-
sibilitem uma visão mais realista e menos extremada
que dê conta do poder derivado, mas relevante, da
instituição escolar, do ponto de vista do encontro de
concepções e atitudes críticas entre os atores na esco-
la. E, mesmo reconhecendo suas limitações históricas,
buscar compreender as finalidades de sua atuação na
rebeldia da juventude, a contestação e suas possibili-
dades de questionamento e ruptura dos limites impos-
tos pela realidade.

Nesse sentido, continuamos com Enguita (1988)
e recorremos aos formuladores da Teoria Crítica ou Pe-
dagogia Radical como Giroux (1988), utilizando ainda
pesquisas etnográficas relevantes como a pormenori-
zadamente descrita em Willis (1991).

Nesse último trabalho são identificados dois gran-
des grupos que definiram, em linhas gerais, tendências
de atuação dos jovens na escola. O primeiro grupo seria
constituído e denominado como os "pró-escola", ca-
racterizado por ser composto de alunos estudiosos que
obtinham bom rendimento escolar, e, em geral, valori-
zados no ambiente escolar como jovens exemplares e
de futuro. Num outro extremo, um grupo de atuação
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explícita e reconhecida como "anti-escolar" e de repú-
dio individual e coletivo a autoridade, fosse ela exerci-
da pelo diretor ou pelos professores. Em seu dia-a-dia
tinham um comportamento característico e estereoti-
pado, réconhecidos como brigões, esportistas, de vida
social ativa e de bom conceito dentre as mulheres.

Reconhecendo a existência de inúmeras varia-
ções e a existência de modelos intermediários de atua-
ções diferenciadas, a delimitação desses grupos apon-
ta para duas tendências básicas com relação ao poder
e à rebeldia cotidiana nas escolas:

• Os "pró-escola" ou conformistas - (DF' s para os
rebeldes - que possivelmente, teriam aderido
ao programa escolar por haverem obtido êxito
e conquistado status, num ambiente de surda e
disfarçada, mas de acirrada competição, o que
lhes garantiria certo reconhecimento social,
num universo sociocultural que lhes destinaria
poucas oportunidades de ascensão social.

• em certa oposição a eles encontrar-se-íam-se
os "anti-escola": rebeldes e inconformistas
com as práticas cotidianas, em geral, agres-
sivas e ostensivas de indisciplina e fuga das
aulas; arredios e rebeldes diante das normas
estabelecidas.

Quanto à rebeldia entre os estudantes brasilei-
ros, ela pode ser explicada pela delimitação de pelo
menos quatro grandes grupos principais, cada um deles
reunidos de acordo com algumas de suas característi-
cas mais visíveis. Os três primeiros apresentados como
o "anti-escola": - os primeiros são aqueles mais tur-
bulentos e agressivos que atua individualmente ou em
grupos, e podem se tornar incontroláveis e violentos
com sua agressividade até atingirem, indistintamente,
com maior ou menor gravidade, tanto alunos quanto
professores; - o segundo grupo, poderia reunir aqueles
jovens escolares tidos como indisciplinados e não coo-
perativos que, não raramente, poderiam faltar ou che-
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gar atrasados a muitas aulas, ter baixo aproveitamento
escolar, tirar notas baixas, repetir o ano ou, simples-
mente, abandonarem periodicamente ou em definitivo
a escola; - como um terceiro e numeroso grupo encon-
tramos os que apresentam uma rebeldia mais silenciosa
e mais contida, caracterizados pelos colegas e pelos
educadores com adjetivos amplos e imprecisos como
fracos, apáticos, desmotivados e desinteressados, pou-
co responsáveis e displicentes; - quanto ao quarto
grupo, ele poderia ser classificado de maneira genérica
como os "pró-escola", considerados estudantes mais
ativos, participativos e interessados, que apresentam
um bom rendimento escolar, apesar das dificuldades,
revelando-se ainda mais atuantes, presentes e partici-
pativos nas diferentes atividades artísticas e culturais
promovidas pela escola. Eles declaram-se muitas ve-
zes insatisfeitos com a "desordem" e com a "bagunça"
promovidas por seus colegas rebeldes ou desinteressa-
dos, o que os impediria de conseguir um melhor apro-
veitamento escolar.

A respeito desse grupo mais interessado, é re-
veladora a observação de uma jovem aluna de uma
turma de educação de jovens e adultos acerca de seus
colegas indisciplinados que se posicionavam, segundo
ela: "Sentados de qualquer jeito", bem no fundo da
sala: "Professora, eles não querem nada. Não estudam
e nem deixam os outros estudarem. Não aprendem,
nem deixam os outros aprender."

Vale ainda ressaltar que aquelas características
apresentadas acima não constituem modelos puros,
muito bem definidos, completamente separados e in-
comunicáveis. O que podemos observar é que muitos
daqueles jovens estudantes transitam entre os mais
diferentes e variados modelos de comportamento, ca-
racterizados por mesclarem entre si muitas daquelas
características irnprevisivelmente combinadas.

Para compreender os fenômenos de rebeldia
apresentados podemos iniciar afirmando que: - esses
jovens estudantes buscam conquistar respeito e reco-
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nhecimento entre seus pares; - outra explicação pos-
sível é a expressão incontida de sua revolta motivada
pelos mais variados problemas familiares e pessoais;
- nunca nos esquecendo de levar em conta suas pre-
cárias 'perspectivas de futuro, sua pobreza e situação
social; - uma outra possibilidade seria uma rejeição
contra uma escola e seu modelo educacional que pro-
vocava, em muitos alunos, uma relevante e notória
incapacidade de aprender; - outra possibilidade é
compreender que a juventude e a adolescência são ca-
racterizadas como um tempo de insatisfação e revolta
contra as instituições, as diferentes formas de poder e
o exercício da autoridade; - mais um aspecto é que e
num modelo social pós-neoliberal, com as estruturas
educacionais desgastadas e comprometidas -, a auto-
ridade da escola e do professor são consideradas muito
frágeis, tornando-se objetos principais da revolta des-
ses alunos, na impossibilidade, ou ante o perigo, de
se confrontarem outras instituições como a polícia, os
governantes e a política ou a justiça, dentre outras.

No Brasil atual, as crianças e jovens filhos de
famílias das classes médias permanecem na escola du-
rante a educação básica pelo menos durante quinze
anos de suas vidas. Os estudos na universidade somam
pelo menos mais quatro, podendo chegar, em alguns
cursos, aos seis anos ou mais. Os filhos das classes po-
pulares não podem esperar tanto tempo. Eles necessi-
tam de respostas e alternativas bem mais imediatas.
Por outro lado, quando se fala em aproveitamento pe-
dagógico e aprendizagem, os filhos das classes médias,
além do tempo diário que passam na escola, têm a
oportunidade de relevante apoio educacional através
de numerosos e significativos estudos e atividades ex-
tracurriculares, sejam elas dedicadas aos esportes,
ao estudo de artes ou línguas estrangeiras, além do
acesso a outros bens culturais como mais informações
e viagens. Todo esse conjunto, no final e no percurso
de sua vida escolar, vai fazer uma enorme diferença,
nem sempre observada e levada em conta nos sistemas
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nacionais e internacionais de avaliação ou acompanha-
mento da aprendizagem.

Como sugestões, criar mecanismos como a con-
cessão de bolsas de estudo anuais para os estudantes
vinculadas à frequência e ao rendimento escolar, além
da implantação da escola em tempo integral para as
crianças mais pobres ou com maiores dificuldades de
aprendizagem, além da visita de monitores aos alu-
nos em sua casa para acompanhamento pedagógico
poderiam trazer melhores resultados, mesmo reco-
nhecendo os custos financeiros e orçamentários de im-
plementação e manutenção dessas medidas por longo'
prazo. Outra sugestão é a de formar grupos na escola
de até cinco estudantes para aprendizagem coopera-
tiva, nos quais alunos melhor preparados ou de séries
mais adiantadas apoiariam os demais. E onde todos se
ajudariam mutuamente.

Quanto à contribuição da escola é indispensável
que ela ensine e dê acesso às novas gerações a todo
o conhecimento e ao máximo de informações que fo-
rem possíveis, transportando o ensino e os conteúdos
mais uma vez para o centro da missão educacional.
É indispensável também fazer uma melhor seleção do
que seja mais relevante e importante a ser ensinado,
para fugir de conteúdos considerados excessivos e ir-
relevantes, fenômeno que a teoria educacional crítica
resolveu denominar de "conteudismo". Desse modo,
ensinar o máximo que for possível e da maneira mais
criativa e agradável deve constituir a preocupação
central de professores, das equipes pedagógicas e das
famílias. Não esquecendo jamais da continuidade e
maior ousadia nas políticas de formação, remuneração
e valorização social dos educadores.

Essas escolhas podem explicitar-se através de
opções e políticas, como reação ao relativo fracasso ou
a uma não adaptação às exigências intelectuais e com-
portamentais formais da escola e da sociedade, pelas
crianças, jovens e adultos em sua vida escolar. Nunca
devendo nos esquecer que escolhas de modelos eco-
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nômicos importados - com estagnação e desemprego
para valorizar artificialmente a moeda, privatizações,
ajustes orçamentários e cortes nas políticas sociais e
previdenciárias para obter equilíbrio fiscal - estão,
muitas vezes, entre os grandes responsáveis pela crise
social que tem provocado, de forma mais ou menos
consciente, a rebeldia estudantil. E toda a problemá-
tica educacional apresentada aqui.
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DROGAS, ADOLESCÊNCIA E O PAPEL DA
FAMíLIA

Marco Aurélio de Patrício Ribeiro

Tem sido cada vez mais comum a associação
entre a adolescência e as drogas na opinião pública.
Notícias que associam a participação de jovens em
atos violentos ou ilícitos ligados ao consumo de drogas
já não surpreendem mais. Mas por que isso acontece?
Talvez pelo fato de estar sedimentado na consciência
da sociedade a ideia de que nessa fase da vida a peri-
culosidade, a curiosidade; a contestação e a rebeldia
seriam comuns. Em especial, esse conceito recai sobre
os adolescentes pobres. São eles que acabam receben-
do o estigma com mais força no imaginário cultural.
Uma observação mais cuidadosa e científica leva essa
visão por terra e traz à luz que essa associação do jo-
vem às drogas e a violência não é algo natural, óbvio e
irrefutável. Os atos de violência não estão necessaria-
mente ligados aos jovens, nem ao uso de drogas, mas
sim a um componente social ligado à exclusão social
tão presente na nossa sociedade. O que acontece hoje,
é que as drogas estão se aproximando cada vez mais
dos adolescentes, seja pelo uso de menores de idade
como "correio" pelos traficantes, seja como mercado
consumidor privilegiado pelo desejo de experienciar o
mundo, associado a uma personalidade ainda instável,
uma supervalorização dos grupos de iguais, um dese-
jo de pertença ao mundo e um sentimento infantil de
onipotência: "nada acontece comigo - tudo controlo
ou supero".

Um dos maiores obstáculos para trabalharmos os
adolescentes no sentido de prevenirmos o uso e o abuso
de drogas é exatamente a estrutura financeira e econô-
mica que está por traz do tráfico de drogas, que movi-
menta no Brasil algo em torno de cinco bilhões de dó-
lares, de acordo com a ONU.Aquestão é problemática,
não só no consumo de drogas ilícitas, mas também do

245



MARCO AURÉLIO DE PATRíCIO RIBEIRO

álcool e do cigarro, drogas lícitas, uma vez que entram
de forma devastadora na vida das pessoas, sem pedir
licença e com autorização para um "consumo social".

Sabemos que as drogas de alguma forma sem-
pre existiram ao longo da história da humanidade em
praticamente todas as culturas. Remontam ao am-
biente ancestral, cada tribo guardava o seu segredo.
A mais antiga língua escrita de que se tem registro - o
idioma sumério -, praticado no sul da Mesopotâmia
desde o terceiro milênio antes de Cristo, continha um
ideograma específico denotando a papoula "a planta
da alegria", da qual se extraía o ópio. Os homens na
busca pelo prazer ou para amenizar sofrimentos utili-
zam substâncias que produzem um bem-estar social.
Saber disso nos permite a não negação do problema e
ao mesmo tempo não exagerámos emocionalmente na
análise do fenômeno drogas-adolescência.

Os adolescentes, por vivenciarem um corpo e
. uma mente em transformação, o que provoca algum
tipo de sofrimento psíquico, constituem uma popula-
ção de risco em relação ao uso de drogas.

A origem da palavra droga vem do holandês anti-
go dtoog, que significa "folha seca" (OUTEIRAL, 2008).
A droga em nossa sociedade, diferente de sociedades
primitivas, tornou-se um problema grave, adoecendo
indivíduos, em especial os mais jovens, e causando da-
nos sociais por consequência. A partir dos anos de 1950,
como uso de solventes nos anos de 1960, com as subs-
tâncias químicas - principalmente com a maconha e os
alucinógenos fazendo parte da convivência dos movi-
mentos jovens que se intensificavam no mundo todo -
as drogas ganharam força e passaram a constituir parte
das preocupações no cenário internacional.

Nas duas últimas décadas o problema assumiu
proporções mais graves ainda. Em decorrência do au-'
mento da produção, distribuição e comercialização o
mercado das drogas se "profissionalizou" e se organi-
zou, a ponto de baratear o valor a ser pago pelo usuá-
rio das drogas mais "pesadas", tornando-as acessíveis

246



DROGAS, ADOLESCÊNCIA E O PAPEL DA FAMíLIA

aos consumidores de baixa renda, aos estudantes e,
consequentemente, aos adolescentes.

É inegável o aumento do consumo em proporções
globais, o que torna o comércio das drogas "a segun-
da maior fonte de renda do planeta, perdendo apenas
para a indústria armamentista" (OUTEIRAL, 1999).

Por drogas entendemos toda e qualquer substân-
cia, lícita ou ilícita, natural ou sintética, que, ao ser
introduzida no corpo humano, provoca alterações em
seu funcionamento. Segundo a Organização Mundial de
Saúde - OMS, uma pessoa pode ser considerada de-
pendente se o seu nível de consumo incorrer em alguns
dos seguintes sintomas:

• desejo intenso ou compulsão em consumir a
substância;

• dificuldade em controlar o consumo, do início
ao término, além da quantidade de substância
consumida;

• sensação de dependência fisiológica da subs-
tância, quando em estado de abstinência;

• evidência de tolerância, de tal forma que o
uso da substância necessita ser aumentado
para realizar a mesma sensação que antes era
obtida com baixa dosagem;

• abandono de outros tipos de prazeres ou inte-
resses em favor do uso da substância;

• demora crescente em se recuperar dos efeitos
da substância consumida;

• persistência no uso da substância, mesmo per- .
cebendo seus danos.

No Brasil, asdrogas lícitas são asmais consumidas,
seguidas pela maconha, cocaína e crack. Existe uma
tendência em negar o quanto as drogas "lícitas" - o ta-
baco e o álcool, em especial - são utilizadas em grande
escala e os problemas físicos, psíquicos e sociais que
acarretam. A sociedade adota uma conduta hipócrita
em relação a essas drogas, pois, sabendo dos males que
causam, permitem o uso.
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No mundo todo, o consumo de drogas lícitas e
ilícitas vem crescendo intensamente e a idade com que
se começa a consumir essas substâncias vem ocorren-
do cada vez mais precocemente. Atualmente a idade
média mundial de iniciação no uso de drogas está em
torno de 13 anos; na década de 1980 girava ao redor
de 18 a 20 anos. Percebe-se ainda um aumento no con-
sumo de drogas em geral e em especial do tabaco e do
álcool entre adolescentes do sexo feminino. Apesar da
idade inicial do consumo ser maior que a dos adoles-
centes do sexo masculino, a intensidade do uso se faz
de forma mais intensa.

A proximidade dos adolescentes com as drogas
pode ser explicada pelo assédio direcionado dos tra-
ficantes a este grupo específico, somado às caracte-
rísticas inerentes a essa fase da vida, à ausência de
uma personalidade sólida, à necessidade de aceitação
e individuação, ao hedonismo e a onipotência, à falta
de um sentido na vida; somam-se aí a crise de valores
da família; enfim, as crises peculiares da sociedade
contemporânea.

o Que Leva o Jovem às Drogas

Fatores sociais, em especial, a pobreza e a falta
de perspectiva de futuro são as principais causas que
aproximam os adolescentes das drogas. Por outro lado,
é verdade que o uso de substâncias químicas nas classes
média e alta também cresce a olhos vistos. Isto também
por questões de ordem social, mas não vinculadas a falta
do básico para viver, e sim à crise familiar, ao consumis-
.mo desenfreado e à crise ético-social contemporânea.

Os adolescentes são o grupo mais frequente-
mente envolvido no uso de drogas porque facilmente
as experimentam, assim constituindo-se em um grupo
de alto risco. Temos ainda que considerar a influência
sobre eles da cultura atual de buscar a realização do
bem-estar imediato, o que pode se apresenta muitas
vezes, como um caminho para o uso de drogas.
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Existem aspectos sociais vinculados ainda ao es-
tímulo ao uso de drogas lícitas e ao consumo de medi-
camentos, que deixam o jovem submetido à visão de
que pode e deve usar substâncias químicas para fugir
"um pouco" e "socialmente" dos sofrimentos e infeli-
cidades do mundo, ficando poderoso. Para ficar mais
feliz, também vale usar estimulantes.

Asensação de poder é ilusória, mas como o alí-
vio ao sofrimento é sentido, dá a impressão de
força e poder. O sujeito pode, então encontrar
sua auto-estima, sentindo-se gente de novo.
(ESSLlNGER e KOVÁTS, 2006)

Os adolescentes, em sua busca de construir uma
identidade e chegar ao sucesso, tão incentivado pela
sociedade, muitas vezes se deixam influenciar e ma-
nipular pela mídia e o merchandising, em filmes e no-
velas, o qual sempre se utiliza de ídolos jovens como
geradores de identificação, para provocar o incentivo
ao consumo. A profissionalização e organização na pro-
dução e comércio das drogas também é um fator a ser
considerado.

Os adolescentes supervalorizam o grupo de ami-
gos e iguais. Amigos podem colocar o jovem "para
cima" ou no "fundo do poço"; essa valorização ocorre
para atender ao desejo de pertença inerente a essa
fase da vida, uma vez que pertencer a uma turma é
visto como imprescindível à vida.

O grupo de iguais pode induzir pode induzir o
jovem ao uso de drogas por ser um espaço onde podem
ocorrer: rituais de ingresso; o consumo como exigência
para sua aceitação; situações em que ele tenta exibir
coragem e nada temer; transgressões associadas ao
sentimento de libertação da opinião dos pais.

A Família

As profundas transformações que a sociedade
sofre - econômicas, culturais e de valores - influen-
ciam e transformam intensamente as famílias e a re-

249



MARCO AURÉLIO DE PATRíCIO RIBEIRO

lação entre seus pares. Hoje, deparamo-nos, ainda,
com grupos familiares constituídos pelos pais e um ou
dois filhos morando, em geral, distantes de seus outros
grupos familiares, com ambos pais inseridos no merca-
do de trabalho, portanto, ausentes de casa por longas
horas diárias.

A estrutura familiar atual pode intensificar os
sofrimentos adolescentes, caso a pessoa chegue nesta
fase da vida trazendo em si, em alguns casos desde a
infância, um sentimento de desamparo. Consequente-
mente, com uma personalidade com maiores chances
de apresentar fragilidades, o que o predispõe a adoe-
cimentos e à aproximação ao consumo de substâncias
químicas, para sentir-se fortalecido e estruturado.

Pela importância que a família tem na forma-
ção do "que somos, sempre que constatamos o uso de
drogas por adolescentes necessariamente devemos nos
reportar ao grupo familiar e suas dificuldades, muitas
vezes não manifestas. É comum encontrarmos o fato de
terem sido medicados compulsivamente por seus pais,
quando crianças. Asuperproteção ou o desejo de "se li-
vrar" do incômodo choro leva pais a no primeiro choro,
sem uma causa fácil de ser entendida, já lançar mão de
analgésicos ou outra substância química. Assim, foram
ensinados a fazer uso de "algo" que alivie o sofrimento,
ao surgir qualquer tensão, dor ou problema na vida.

Há em algumas famílias uma espécie de cultura
alcoólatra, em que a presença de bebidas é tratada como
indispensável para que os encontros, festas e reuniões
familiares tenham "graça". Este "modelo" ou modo de
ser dos adultos faz o adolescente começar a acreditar
que sem estar "meio alto" não vai conseguir divertir-se.

Nossa sociedade vive uma intensa transforma-
ção e o grupo familiar acompanha esse processo. O
sistema patriarcal cede lugar ao nuclear, com famílias
menores, pais trabalhando fora de casa e filhos "en-
clausurados" com medo da violência.

Percebe-se nos pais certo sentimento de culpa
por não darem atenção e presença aos filhos. Esta cul-
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pa se expressa muitas vezes em comportamentos com-
pensatórios tais como o consumismo e a negativa, mui-
tas vezes inconsciente, em dar ou ensinar limites aos
filhos. Assim, as crianças crescem com um sentimento
misto de abandono, felicidade no consumo e desva-
lorização dos limites, o que tem gerado adolescentes
neonarcisistas, despreocupados com o mundo e que
supervalorizam as questões pessoais, em detrimento
da sociedade. Esses adolescentes tornam-se solo fér-
til para a ocorrência de comportamentos perversos,
desrespeito aos valores e aproximação com perigosos
grupos de iguais, próximos das drogas.

o Adolescente

Existe uma confusão entre os termos adolescên-
cia e puberdade. Apesar dos dois fenômenos estarem
estreitamente relacionados, são diferentes. Puberda-
de (de puber = pelos) é o processo biológico que na
nossa sociedade se inicia entre 9 e 14 anos e se ca-
racteriza pelo surgimento de uma atividade hormonal
que desencadeia os "caracteres sexuais" primários e
secundários. Já a adolescência é um fenômeno basica-
mente psicossocial, portanto, há diferenças quanto à
vivência, conforme o ambiente scioeconômico e cultu-
ral em que o adolescente se desenvolve.

Sempre se observava que a adolescência e a
puberdade ocorriam simultaneamente, por esta razão
teóricos defendiam a vinculação entre elas. No entan-
to, nos últimos vinte anos, vem sendo cada vez maior o
número de jovens que já vivenciam conflito adolescen-
tes antes mesmo do surgimento das mudanças físicas
da puberdade.

A palavra adolescência tem dupla origem etimo-
lógica e caracteriza muito bem as peculiaridades desta
fase da vida, como nos diz Outeiral:

A palavra vem do latim ad (a, para) e olescer
(crescer), significando o processo de cresci-
mento - apto para crescer. Também deriva de
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adoecer (em termos do sofrimento emocional
sentido pelo jovem). Há autores que ainda
consideram uma terceira origem: "dolo", causar
dano a alguém. (OUTEIRAL, 2008).

O'terrno adolescente é recente, remonta a 1904,
quando foi utilizado pela primeira vez por médicos e
biólogos para identificar a juventude inicial, com suas
características.

AOrganização Mundial de Saúde (OMS)conside-
ra a adolescência como constituída em duas fases: a
primeira, dos 10 aos 16 anos; e a segunda, de 16 a 20
anos. O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECAno
Brasil) situa entre 12 e 18 anos.

Em geral, para os psicólogos, a adolescência
ocorre em três etapas, não muito precisas. A adoles-
cência inicial (10 a 14 anos) caracteriza-se pelas trans-
formações corporais e alterações psíquicas delas deri-
vadas. Aadolescência intermediária (14 a 17 anos) tem
como centro questões ligadas à sexualidade. Aterceira
etapa (adolescência final) ocorre de 17 a 20 anos, ca-
racterizada pela preocupação com questões organiza-
cionais (profissionais), criação de novos vínculos com
os pais, e a aceitação do novo - mundo adulto - com
o novo corpo e os novos processos psíquicos.

É comum no adolescente um sentimento de so-
lidão e de vazio, o que o leva a buscar preencher esse
espaço gerado pelas perdas relacionadas ao "novo par-
to" por que passa, nascendo da infância para o mundo
adulto. Tal sentimento tem características depressivas
(baixa autoestima, abulia em relação ao estudo e ao
lazer coletivo, irritabilidade, choro e queixas de mal-
estar orgânico).

Aintensidade dos sentimentos e dos sofrimentos
adolescentes podem ser moderados ou intensos se as
vivências infantis, o relacionamento com os pais, além
das vivências atuais tenham sido, ou estejam sendo,
vividas com maior ou menor turbulência.

Existem ainda fatores inatos ao sujeito, tais
como: temperamento, introversão e dificuldade em li-
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dar com frustrações ou desafios, que podem aumentar
a intensidade das vivências adolescentes e a maior ou
menor propensão para o uso de drogas.

Pensamos que os adolescentes que desenvolvem
uma tendência maior a buscar aditivos são em geral
aqueles que:

• Têm no grupo familiar comportamentos indu-
tores ao consumo de substâncias químicas;

• Pertencem a grupos familiares que apresentam
condutas de superpermissividade, superprote-
ção ou superautoridade e superexigência;

• Os pais são ausentes, fracos ou excessivamente
rigorosos;

• São impulsivos, solitários, que têm dificuldade
de protelar satisfações e tolerar frustações;

• Têm dificuldade em simbolizar e fazer uso da
linguagem para se expressar;

• Predominam ações motoras (infantis) em detri-
mento da linguagem na resolução de conflitos;

• Expõem-se a situações de risco com claro com-
portamento autodestrutivo;

• Têm dificuldade em colocar-se no lugar do outro
(empatia);

• Têm características de personalidade depres-
siva ou com estrutura patológica;

• Têm personalidade instável e que usam a
identificação como reforçamento do EGOpara
sentirem-se mais seguros;

• Valorizam grupos com características regressi-
vas (gangues), com fortes líderes antissociais,
agressivos, com comportamentos narcisistas
e/ou sádicos;

• Têm dificuldade escolar de conduta ou apren-
dizagem, com um crescente desinteresse por
aprender o que a escola ensina e permanecer
nela.

As estatísticas mostram que apesar do problema
das drogas ser grave e preocupante, apenas um peque-
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no percentual de adolescentes, 3%a 5%, desenvolvem
uma verdadeira drogatização, com consumo constante
e persistente de drogas.

A curiosidade tem sido um dos motivos mais
alegados pelos adolescentes para provar os diferen-
tes tipos de drogas; não necessariamente os chamados
"adolescentes provadores" desenvolverão o vício. De-
finimos como viciado o jovem que faz uso de drogas de
maneira constante, desenvolvendo dependência física
e/ou psicológica.

Adolescentes que experimentam o tóxico em
companhia de amigos da mesma idade (portanto em
público), usam drogas mais leves como a maconha,
não fizeram uso de injetáveis, mantêm o interesse
pelo mundo que o cerca e por algum tipo de ativida-
de física ou esportiva dificilmente correm o risco de
tornarem-se toxicômanos.

Por outro lado, jovens que usam drogas sozinhos
ou induzidos por viciados ou traficantes (na maioria das
vezes mais velhos que eles), passam a usar drogas mais
pesadas ou injetáveis, fazem uso de êxtase ou crack,
desligam-se progressivamente do mundo real (viven-
do um mundo à parte), fracassam na escola, perdem
rendimento intelectual, deixam de se interessar por
esportes que antes adoravam e demonstram desinte-
resse pelo lazer apresentam, com estas posturas, uma
propensão maior ao desenvolvimento de uma depen-
dência crônica, e muitas vezes mortal, de substâncias
psicoativadoras.

A onipotência adolescente faz com que ele acre-
dite que poderá parar na hora que quiser. Na prática
isso não ocorre. Esta percepção de ter controle total
sobre si é um aspecto que pode levar o adolescente
a consumir doses crescentes de drogas, muitas vezes
testando o próprio limite, colocando a vida em risco.

Um aspecto que se deve destacar é a relação das
drogas com a violência. A OMS (Organização Mundial
de Saúde) no Rio de Janeiro, em 1993, apresentou um
relatório no qual destaca que nos EUA 80% dos crimes
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têm as drogas como causa. No Brasil a situação não é
muito diferente, e deve-se destacar que no nosso país
em 20% dos casos de assassinatos de crianças o tóxico
é fator contribuinte (OMS, 1993).
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