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Apresentação

É com grande satisfação que apresentamos mais um número da revista Acesso

Livre. O tema do dossiê desta edição é Educação.

Podemos dizer que há no Brasil um discurso consensual a respeito da Educação.

Todos parecem concordar que a Educação está entre o que há de mais importante na

vida da sociedade e que é um direito fundamental que deve ser garantido a todos, sem
exceção.

Além disso, diante de um quadro que permanece precário em diversas regiões do

Brasil, qualquer político que queira exercer algum papel de relevância no país, em seu

estado ou seu município deve apresentar um plano para resolver os problemas

educacionais em sua respectiva jurisdição. Com isso, de dois em dois anos, em debates
e em propagandas eleitorais, somos apresentados a uma miríade de projetos para
melhorar a Educação.

No entanto, na maioria das vezes, o discurso do período eleitoral não condiz com

ações concretas que lidam com a realidade cotidiana da Educação. Investimento

insuficiente, baixa prioridade decisória, mau gerenciamento, propostas intempestivas de
cima para baixo e falta de valorização dos profissionais são alguns dos principais

problemas que afetam a Educação no Brasil. Como sabemos, tais problemas estão longe
de serem resolvidos.

Sobretudo, esse aparente consenso esconde variados modelos e propostas

divergentes para a Educação. Pois se não existe quem diga que a Educação não é
importante na vida de um país, o que se entende por política educacional varia

consideravelmente. Dentre os principais embates travados neste exato momento, não
apenas no Brasil, mas em vários países ao redor do mundo está aquele que opõe duas
visões opostas de Educação: a Educação transformadora da realidade e a Educação
voltada à mera formação de mão de obra.

No Brasil, a visão da Educação apenas enquanto formadora de mão de obra tem

uma longa história. Porém, desde, pelo menos, os anos 1990, assistimos a uma
valorização extremada da técnica em detrimento do pensamento. Trata-se de um

tecnicismo aplicado à Educação, como se o aprendizado fosse voltado apenas para a

formação de indivíduos isolados, especializados, sem uma discussão sobre sua inserção

na sociedade ou sobre as potencialidades da Educação enquanto âmbito de
conhecimento e transformação do mundo.
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Não há dúvidas de que a Educação é a grande oportunidade de inserção

favorável no mercado de trabalho para a maioria das pessoas. Deve-se lutar para que

todos tenham a mesma oportunidade e que todos possam adentrar o mercado de trabalho

em igualdade de condições. É legítima tal perspectiva. No entanto, a Educação deve ser
vista como mais que uma instrução técnica. Deve ser um âmbito de construção de
sujeitos cientes de si e do mundo, ou seja, que promova o conhecimento da realidade e o

autoconhecimento. Uma porta aberta para a transformação da realidade social e pessoal.
Um espaço de formação de pessoas capazes de pensar por si mesmas.

Nesse sentido, esse embate entre duas abordagens distintas da Educação se

expressa no dia a dia dos educadores, que não raro têm de superar enormes obstáculos
para cumprirem sua missão. Na verdade, não há uma diferença de substância entre os

grandes debates educacionais e a realidade cotidiana dos educadores e dos educandos. O
espaço das grandes decisões políticas e o espaço do cotidiano da Educação são partes da

mesma realidade. Políticas definidas na cúpula governamental e nas casas legislativas
impactam diretamente a realidade objetiva das escolas e universidades.

Diante dessas questões, a revista Acesso Livre abriu um espaço para a discussão

e debate sobre a Educação de uma forma ampla. Assim, esta edição contempla tópicos
diversificados, englobando uma grande gama de questões importantes: políticas
públicas, inclusão, abordagens pedagógicas, desafios, metodologias. A perspectiva aqui

adotada parte do princípio de que esses tópicos são inseparáveis, pois a Educação deve
ser vista de um ponto de vista global.

Uma das discussões que permeiam esta edição é a relação entre uma

determinada visão política – seja de agentes governamentais, movimentos sociais ou

intelectuais – e princípios educacionais. Em um interessante artigo, Vanessa Gomes de
Castro e Thiago Rodrigues Tavares analisam as políticas educacionais em diferentes

contextos políticos e sociais no país, no artigo intitulado “O contexto político e social
das políticas educacionais no Brasil: de 1930 a 2017”. Após esse artigo, podemos ler a

análise de um caso específico de tal relação no artigo de Daniela Moura Rocha de Souza

e Mércia Caroline Sousa de Oliveira, em que as autoras analisam as políticas
educacionais na Bahia durante a ditadura civil-militar no Brasil, no artigo “’Neste luto,
a luta começou’: as reformas para a Educação e o movimento estudantil durante a
ditadura civil militar”.

Seguindo nessa discussão, o artigo de Ana Carolina Reyes apresenta um caso

significativo da relação entre propostas pedagógicas e os princípios de ação de
5

Acesso Livre n. 7 Jan-Jun 2017

movimentos sociais. Em seu artigo “‘A arte de revolucionar’: arte e ação educativa no
MST”, a autora analisa como a arte se insere no processo de produção e transmissão de
saberes no interior do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). E Viviane da

Silva Araujo nos apresenta uma interessante análise sobre o projeto de educação e
cultura empreendido pelo intelectual mexicano José Vasconcelos Calderón, em seu

artigo “Educação, integração nacional e cultura iberoamericana no pensamento de José
Vasconcelos”.

Além disso, podemos encontrar uma discussão interessante no artigo de Ana

Paula Beltrão Silva, chamado “Uma leitura do tempo: os modelos de educação literária

na sociedade brasileira”, em que a autora tece críticas contundentes contra o modelo

educacional vigente, especificamente no que se refere às distorções causadas nas
competências de leitura dos estudantes.

Outro tópico extremamente relevante abordado nas páginas que se seguem é

inclusão. O artigo intitulado “Educação Inclusiva ou Educação para Todos?”, de Sandra
Paula da Silva Batistão, aborda a questão de uma perspectiva interessante. A autora se

propõe a problematizar o próprio significado da inclusão em uma sociedade desigual
como a nossa. Também somos apresentados a uma análise profícua sobre a importância

da Educação para pessoas em situação de deficiência no artigo de Anakeila de Barros
Stauffer, intitulado “A imprescindibilidade da cultura e da mediação para Educação das
pessoas em situação de deficiência”.

Encontramos também discussões profundas e instigantes no artigo de Maria

Clara Pereira Santos, que critica o estado da Educação formal no nosso país e analisa
possibilidades de solução partindo de uma perspectiva filosófica, em artigo intitulado

“Brasil, precisamos falar de Educação”. Já o artigo de Neilton dos Reis, “Educação
Escolar em perspectiva pós-estruturalista: lançar olhar aos binários”, trata do tema da
construção de binários em um contexto escolar. E um artigo relevante de autoria de

Marcus Vinicius Monteiro Peres, intitulado “Um olhar sobre o tempo: desafios
contemporâneos para o Ensino de História”, o autor discute o próprio conceito de
“tempo histórico”.

Também têm espaço nesta edição as discussões sobre metodologias e estratégias

de ensino. Dois artigos demonstram de forma interessantíssima a adoção de

metodologias de ensino que obtiveram sucesso e que podem ser tomadas como
inspiração para outros profissionais de Educação. O artigo “CineLoucura: uso de

metodologias ativas com acadêmicos de Medicina para o debate de conceitos básicos e
6
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percepções em Saúde Mental”, de Cely Carolyne Pontes Morcef, Thaíza Mello

Malheiros e Sandra Pereira Impagliazzo, que apresenta uma experiência interessante de

abordagem da questão da Saúde Mental entre estudantes de Medicina, e o artigo de
Cíntia Moralles Camillo, que apresenta um exemplo de sucesso da utilização do
software Excel no ensino de matemática para estudantes de nível fundamental, em
artigo intitulado “O uso do Software Excel no ensino da Matemática”.

Também em relação às estratégias e/ou modalidades de educação, podemos ler a

importante contribuição de Roberta Macêdo Marques Gouveia em seu artigo “Análises

e perspectivas da Educação a Distância no Ensino Superior Brasileiro”, em que a autora
apresenta um panorama da Educação a Distância no Brasil, assim como o potencial para
o seu desenvolvimento.

Este número também apresenta uma resenha do livro intitulado “Una Mirada a la

Escuela Chilena: Entre la lógica y la paradoja”, da escritora María Isabel Orellana

Rivera. A resenha, escrita por Gabriel Arturo Farías Rojas e Manuel Santibáñez
Zamorano, tem como título “Education and teaching, the role of women and the
Republic of Chile”.

Esperamos que a presente edição, composta de artigos de altíssima qualidade,

possa contribuir para a ampliação de um debate qualificado sobre a Educação no Brasil.
Boa leitura a todos!

Luiz Salgado Neto
Presidente do Conselho Editorial e Editor da revista Acesso Livre
Mestre em História pela Universidade Federal Fluminense
Doutor em História Comparada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro
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educacionais no Brasil: de 1930 a 2017

Thiago Rodrigues Tavares
Doutorando em História no
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de Juiz de Fora - UFJF

Resumo: Trata-se de um breve exercício reflexivo sobre o contexto político e social em que as
políticas públicas educacionais são forjadas no Brasil, entre os anos de 1930 e 2017. O objetivo

principal desta reflexão teórica é considerar de forma sucinta, com base em documentos legais e

na literatura científica, as particularidades políticas e sociais do período em questão, condição
fundamental para entendermos as prioridades e as disputas, bem como o próprio desenrolar das

políticas públicas educacionais no país e sua conjuntura atual. Assim, este artigo busca
recapitular os contextos políticos e sociais que demarcam determinados projetos de sociedade

brasileira e as políticas públicas educacionais que visam possibilitar a organização da educação
pública em torno desses projetos. Argumenta-se que para compreender os avanços e retrocessos

das políticas públicas educacionais no país é necessário compreender as particularidades tanto

do contexto político e social, como do contexto histórico, econômico e cultural no qual essas
políticas são forjadas.

Palavras-chave: Políticas Públicas; Políticas Educacionais; Contexto Social.

Social Contexts of Educational Policies in Brazil: From 1930 to 2017
Abstract: This paper is a brief reflexive exercise on the social and political context in which

educational policy is forged in Brazil, between 1930 and 2017. The main objective of this

discussion is to succinctly consider social and political particularities of the focused period, a
fundamental condition to understand the disputes, priorities and the very unfolding of

educational policy in Brazil, as well as the current conjuncture. In this sense, this paper seeks to

recapitulate social and political contexts that frame specific Brazilian society’s projects and
educational policy that tries to articulate public education and said projects, based on legal

documents and the scientific literature. It argues that, in order to understand the back and forth
of educational policy in Brazil, it is necessary to understand particularities both from the
political, social context and form the historic, economic and cultural contexts in which those
policies are forged.

Keywords: Public policy; Educational policies; Social context.
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Introdução

ste artigo tem como objetivo geral realizar uma breve reflexão teórica sobre o

contexto político e social em que as políticas públicas educacionais são
forjadas no Brasil, entre os anos de 1930 e 2017. Embora o período delimitado

seja demasiadamente extenso e complexo para ser tratado em tão poucas páginas, essa

abordagem sucinta busca rever particularidades políticas e sociais do período em
questão, traçando um panorama geral sobre o desenrolar das políticas públicas
educacionais no país em sua conjuntura. O objetivo específico é realizar uma revisão,
com base na legislação educacional e na literatura científica, sobre a demanda da

sociedade por educação, a oferta de educação pública e gratuita, o acesso a

oportunidades educacionais e a qualidade da educação, considerando o contexto político
e social, visando possibilitar uma melhor compreensão do desenrolar das políticas
públicas educacionais no país, principalmente sua conjuntura atual.

É importante ressaltar que não encontramos na literatura científica um consenso

sobre o que seja política pública ou mesmo política pública educacional. Segundo Souza
(2006), alguns autores definem política pública como um campo de estudos dentro da
política, que examina o governo em relação às grandes questões públicas; outros
definem como as ações do governo que produzem efeitos específicos na vida dos

cidadãos; além de autores que definem política pública como tudo o que os governantes

escolhem fazer ou deixar de fazer pela sociedade. Constata-se que não há uma única

nem melhor definição sobre o que seja política pública. Muitas delas enfatizam o papel
da política pública na amenização de problemas sociais (SOUZA, 2006). As políticas
públicas educacionais, por sua vez, pertencem ao grupo de políticas públicas voltadas às

questões relacionadas à educação. De modo geral, entende-se por políticas públicas

educacionais as decisões dos governantes relacionadas à educação que resultam em
normatização.

Segundo Howllet, Ramesh e Perl (2013), analisar o desenrolar das políticas

públicas implica considerar as particularidades históricas, sociais, políticas, econômicas

e culturais que compreendem determinado projeto político de Estado e sociedade,
condição fundamental para entendermos a agenda e os interesses das políticas públicas,

que, por sua vez, seriam formuladas mais sob a influência do processo político que
levou o governante ao poder e as forças políticas que o auxiliaram do que sob a

influência das demandas sociais. Diante disso, defende-se que para melhor compreender
9
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a conjuntura das políticas públicas educacionais no país é necessário considerar os
contextos políticos e sociais que demarcam determinados projetos de sociedade
brasileira.

No Brasil, apesar das disputas políticas, sociais e econômicas em torno da

educação pública, observa-se que grupos antes excluídos passaram a ter mais acesso ao
sistema público de ensino e muitos indivíduos, apesar das persistentes desigualdades

sociais, têm conseguido realizar trajetórias escolares mais promissoras, devendo-se
também à expansão das políticas públicas educacionais no país. Não obstante,

compreender os avanços e retrocessos das políticas educacionais, assim como sua
conjuntura atual, implica em compreender tanto as particularidades do contexto político

e social, quanto do contexto histórico, econômico e cultural no qual essas políticas estão
inseridas.

O contexto político e social das políticas públicas educacionais no Brasil

No Brasil, somente no início do século XX que a educação pública se

consolidou como uma prioridade do Estado. Com a transição estrutural de uma
sociedade agrária para uma sociedade urbana capitalista, a nova lógica social conferiu à
escolarização um papel cada vez mais importante, tornando-se indispensável o

desenvolvimento de um sistema público de educação no país. Nesse contexto, uma série

de debates e reformas de longo alcance nacional visavam um projeto educacional sólido
para a sociedade brasileira. Em 1932, por exemplo, foi publicado o Manifesto dos
Pioneiros da Educação Nova, no qual membros da elite intelectual defendiam a escola
pública, gratuita, laica e obrigatória.

Durante o governo de Getúlio Vargas (1930-1945), visando fortalecer o

nacionalismo e a política de substituição de importações, buscou-se a implantação de

um sistema público de educação que suprisse esses objetivos, principalmente a
formação de mão de obra especializada para o mercado de trabalho emergente. Assim, a
Constituição de 1934 declarou a educação pública um direito de todos. Além da
Constituição, diversos Decretos buscavam organizar a educação primária, secundária, o
ensino técnico e superior.

No período do Estado Novo (1937-1945), sob o comando de Getúlio Vargas, a

promulgação da Constituição Federal de 1937 normatizou a educação pública em torno

do novo regime político autoritário do país, traçando diretrizes para a formação
intelectual, moral e física da infância e da juventude, visando prepará-la para a vida em
10
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sociedade, o mercado de trabalho e a defesa da nação. Nesse ínterim, além da
Constituição de 1937, diversas Leis Orgânicas buscavam organizar a educação primária,
secundária, normal, industrial, comercial e agrícola.

Em 1946, com o fim do Estado Novo, inicia-se um período mais democrático no

país. Eurico Gaspar Dutra assume a presidência da República (1946-1950). O sistema

de ensino é reorganizado em torno do novo contexto político do país. É promulgada a

Constituição Federal de 1946, em que a educação primária permanece proclamada como
um direto de todos e assegurada sua gratuidade, cabendo à União estabelecer as
diretrizes e bases da educação nacional.

A partir da década de 1950, a vinculação entre educação, produtividade e

crescimento econômico ganha destaque internacional, com a divulgação das teorias do

capital humano. Segundo essas teorias, a escola realizaria, ou pelo menos

potencializaria, a igualdade de oportunidades, uma vez que o nível educacional passa a
ser o principal critério de seleção social. Sob essa ótica, os indivíduos concorreriam

pelas oportunidades no mercado de trabalho a partir de seu grau de instrução. Por meio
dos investimentos pessoais em educação, esforço, talento e mérito, os indivíduos
conseguiriam melhorar sua situação social e angariar melhores oportunidades, sendo os
responsáveis por suas conquistas e fracassos sociais – hipótese da meritocracia

(SCHULTZ, 1970). As teorias do capital humano tiveram grande repercussão no Brasil,
influenciando as políticas educacionais. Nesse contexto, durante o governo de Juscelino
Kubitschek (1956-1960), a euforia desenvolvimentista se sobressaiu e o principal

objetivo da educação pública era formar mão de obra qualificada para a implantação e
ampliação das indústrias de base (SAVIANI, 2008).

Nos anos 1960, durante o governo de João Goulart (1961-1964), depois de anos

de debate, foi sancionada a primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional,

Lei nº 4.024, de 20 de dezembro de 1961, que instituiu o ensino primário com quatro
anos de duração, obrigatório para crianças a partir dos sete anos de idade, bem como a
educação de nível médio, em prosseguimento à educação primária, destinada à

formação dos adolescentes. O ensino médio passou a ser organizado em dois ciclos –
ginasial e colegial – abrangendo os cursos secundários, técnicos e de formação de
professores para o ensino primário e pré-primário. Ribeiro (2003) ressalta que entre os

anos de 1950 e as duas décadas seguintes, o país se desenvolveu e se industrializou mais
rapidamente. Porém, mesmo com a gradual expansão do sistema de ensino, apenas 50%
a 70% das crianças em idade escolar estavam matriculadas no ensino primário. A
11
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situação do ensino médio era ainda pior, pois apenas 10% a 20% dos jovens em idade
escolar estavam matriculados nesse nível de ensino. Situação que se agrava entre os
mais pobres.

Com a Ditadura Militar (1964-1985), o sistema de ensino foi novamente

reorganizado. Em 11 de agosto de 1971, foi promulgada a segunda Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional, Lei nº 5.692, que tornou compulsório o ensino de 1º grau,

com oito anos de duração, para crianças de sete a catorze anos de idade, estabelecendo
também as normas para o ensino médio, técnico e superior. Esse período destaca-se,

dentre outras coisas, pela extraordinária expansão da economia, sendo considerado um
milagre econômico. As políticas educacionais permaneceram vinculadas aos interesses e

necessidades do mercado, enfatizando-se os argumentos das teorias do capital humano.
As reformas no sistema de ensino e as políticas educacionais buscavam articular a

profissionalização do ensino médio, os cursos de formação tecnológica, bem como a
educação de nível superior, ao mercado. O legado do regime militar consubstanciou na
institucionalização da visão produtivista da educação (SAVIANI, 2008).

A partir de 1984, pressões sociais culminaram no movimento civil conhecido

como Diretas Já, no qual uma série de manifestações populares pedia o fim da Ditadura

Militar e eleições diretas para presidência da República. Em 1985, a instauração da

Nova República foi fundamental para a mobilização de setores organizados da
sociedade em prol de políticas sociais democráticas, bem como para a elaboração de

propostas para a futura Assembleia Nacional Constituinte de 1988. Nesses debates, o
ensino médio teve centralidade, considerado como nível apropriado para o

aprofundamento de uma educação de qualidade, através de conteúdos significativos,

visando o desenvolvimento das relações sociais e de produção (FONSECA, 2009). Em

1988, foi promulgada a Constituição Federal que instituiu o Estado Democrático de
Direito. Em 1989, houve eleição direta para a presidência da República. Esse período

destaca-se, dentre outras coisas, pela redemocratização do país, bem como pela
estagnação econômica.

A partir dos anos 1990, inicia-se um novo período democrático no país, de

inspiração neoliberal. As políticas educacionais brasileiras são ajustadas de acordo com

os postulados das agências multilaterais de financiamento, como a Comissão

Econômica para América Latina e Caribe (CEPAL), o Banco Mundial (BM), a
Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), a

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), o Programa
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das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), dentre outras. As mudanças

institucionais recomendadas por essas agências, no geral, indicavam a adoção de

modelos de sistemas de ensino descentralizados, concedendo maior autonomia às

escolas, que deveriam se responsabilizar pela gestão através de um sistema
participativo, envolvendo a comunidade nos processos decisórios, inclusive na captação
de recursos financeiros (MARONEZE; LARA, 2009).

Com base na Conferência Mundial sobre Educação para Todos, realizada em

Jomtien, na Tailândia, em 1990, as agências multilaterais de financiamento

prescreveram uma lista de medidas a serem adotadas, amplamente divulgada nos países
em desenvolvimento, através de documentos, assessorias, dentre outros canais

comunicativos que reforçavam suas metas. Um grande pacote de reformas foi proposto
aos países em desenvolvimento, abrangendo um amplo conjunto de aspectos vinculados
à educação, desde as macropolíticas até a sala de aula. Estudos apontam que, no Brasil,

a intervenção dessas agências teria decorrido mais da influência política junto aos
governos por meio da imposição de temas prioritários, linhas de ação e um enfoque

economicista das políticas educacionais do que de recursos financeiros mobilizados para
a implantação de projetos educacionais (MARONEZE; LARA, 2009).

Na década de 1990, durante o governo de Fernando Henrique Cardoso (1995-

2003), a promulgação da terceira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei
nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, estabeleceu padrões para o ensino compulsório,

currículo escolar, qualificação dos professores, expansão de matrículas, promoção de

alunos, criação de estatísticas educacionais e avaliação dos estudantes. Foram
implementadas e ampliadas diversas políticas educacionais, como o Fundo de

Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério

(FUNDEF); dentre programas como Merenda Escolar, Livro Didático e Dinheiro Direto
na Escola.

Essas medidas favoreceram avanços educacionais significativos, que

refletiram nas condições gerais de escolarização encontradas pelas coortes que
ingressaram na educação básica no início dos anos 2000. Além da educação, outros

indicadores sociais e econômicos também apresentaram evoluções positivas ao final dos

anos 1990, conforme bem elucidado por Hasenbalg e Silva (2003), refletindo no
processo de escolarização das décadas seguintes.

Segundo Silva (2003), uma das características mais notáveis do sistema

educacional brasileiro foi a sua rápida expansão, em todos os níveis, no final do século

XX. O número de matrículas no sistema nacional de ensino aumentou substancialmente;
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Acesso Livre n. 7 Jan-Jun 2017

a educação infantil cresceu mais de três vezes; o ensino fundamental praticamente

duplicou de tamanho; o ensino médio passou de mais de um milhão de alunos inscritos

na década de 1970 para aproximadamente sete milhões no final dos anos 1990; e o
número de matrículas no ensino superior cresceu quase cinco vezes. Aliado a isso, a
transição demográfica da população, a queda nas taxas de fecundidade, o acesso das

famílias a condições sociais relativamente mais favoráveis e a ampliação de programas

destinados a melhorar a qualidade do ensino resultaram em relevantes melhorias nos
indicadores de fluxo. A redução dos custos diretos da educação para as famílias
possibilitou aos segmentos em situação social de desvantagem um maior acesso à
educação (SILVA, 2003).

No início dos anos 2000, Luiz Inácio Lula da Silva (2003- 2010) foi eleito para a

presidência da República, defendendo em seu programa de governo que a educação

deveria ser entendida como um bem público, necessária à ampliação da esfera de

direitos historicamente negados pela elite ao povo brasileiro, buscando impulsionar a
escola como um espaço público promotor de justiça social, direitos e igualdade. O

governo de Lula defendeu como uma de suas metas a ampliação das oportunidades de
acesso e permanência dos mais pobres no sistema de ensino. Nesse contexto, as
políticas públicas educacionais sofreram importantes mudanças, visando, dentre outras

coisas, ampliar e assegurar o direito à educação, especialmente no que se refere à

universalização da educação básica, bem como a democratização do acesso à educação
superior (GENTILI; OLIVEIRA, 2013).

Com impactos positivos no campo educacional, apesar de não ser uma política

pública específica para a educação, uma medida de destaque do governo Lula foi a

implantação do Programa Bolsa Família em 2003, tratando-se de um programa de

transferência direta de renda com condicionalidades, direcionado a famílias em situação
de pobreza e extrema pobreza em todo o país. O Programa Bolsa Família é uma das

ações mais importantes de proteção social brasileira, responsável por tirar milhões de
brasileiros da miséria. Pauta-se na articulação de três dimensões essenciais à superação

da fome e da pobreza: a promoção do alívio imediato da pobreza por meio da
transferência direta de renda à família e o reforço ao exercício de direitos sociais básicos

nas áreas de saúde e educação, juntamente com o acesso a programas complementares

para o desenvolvimento das famílias beneficiárias. Dentre as condicionalidades para o
recebimento da Bolsa está a frequência das crianças à escola, a manutenção do cartão de
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vacinação das crianças em dia e a realização de pré-natal por mulheres grávidas
(ROCHA, 2011).

Durante o governo de Lula, a promulgação da Lei nº 10.639, de 9 de janeiro de

2003, que tornou obrigatório o ensino de conteúdos relacionados à história e às culturas

africana e afro-brasileira nas escolas públicas e particulares de educação básica, bem

como a Lei nº 12.711, de 20 de agosto de 2012, que garante aos negros a reserva de
50% das matrículas por curso e turno nas universidades e institutos federais de

educação, ciência e tecnologia, foram políticas educacionais importantes, com o
objetivo de ressarcir os afrodescendentes pelos danos psicológicos, culturais,

econômicos, sociais e políticos sofridos durante e após o regime escravocrata. É uma
demanda da população negra por reconhecimento, inclusão, valorização, justiça e

equidade, sendo considerada uma importante política pública educacional (BRASIL,
2004).

Dentre algumas das principais políticas educacionais implantadas durante o

governo de Lula destacam-se a Lei nº 11.114, de 16 de maio de 2005, que tornou
obrigatória a matrícula de crianças de seis anos de idade no ensino fundamental; a Lei

nº 11.274, de 6 de fevereiro de 2006, que ampliou a duração do ensino fundamental para
nove anos, distribuído em dois ciclos de cinco e quatro anos – 1º ao 5º e 6º ao 9º,

respectivamente; e o Programa Universidade para Todos (PROUNI), que consiste em
concessões de bolsas de estudo para alunos de graduação em universidades privadas,

sendo concedidas bolsas parciais para os estudantes cuja renda familiar é de até três
salários mínimos e bolsas integrais para aqueles cuja renda familiar é inferior a um
salário e meio. Destaque também para o Programa de Apoio a Planos de Reestruturação

e Expansão das Universidades Federais (REUNI), que consistiu na ampliação de vagas

nas universidades federais e na redução das taxas de evasão nos cursos presenciais de
graduação. Outro programa importante foi o Sistema de Seleção Unificada (SISU), um

sistema informatizado do Ministério da Educação por meio do qual as instituições
públicas de ensino superior oferecem vagas a candidatos participantes do Exame
Nacional do Ensino Médio (SANTOS, 2011).

Ressalte-se também o FUNDEB (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da

Educação Básica e Valorização do Magistério), que encaminha recursos para a toda a

educação básica; e o IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica), um

indicador criado para medir a qualidade do ensino nas escolas públicas, combinando

informações sobre o desempenho dos alunos em exames padronizados ao final das
15
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etapas de ensino. É composto pelos resultados de fluxo aferidos pelo Censo Escolar e

pelos resultados de desempenho aferidos pela Prova Brasil, que avalia escolas públicas
censitariamente em turmas de 5º e 9º anos do ensino fundamental, desde que a escola
possua no mínimo 20 alunos matriculados em cada turma avaliada. A Prova Brasil

oferece resultados por escola, município, estado e país. A introdução do IDEB

representou mudanças significativas na forma como a educação passou a ser
acompanhada no Brasil (SANTOS, 2011).

Nesse contexto, os avanços em termos de acesso e cobertura implicaram em

novas demandas de atendimento, relacionadas, principalmente, às condições de

permanência dos alunos na escola e à possibilidade de uma aprendizagem mais
significativa, entrando em cena o problema da qualidade. De modo geral, a qualidade da

educação implica na existência de insumos indispensáveis ao processo de ensinoaprendizagem, que vão desde infraestrutura, valorização profissional, consonância entre

as políticas educacionais e sociais, programas compensatórios que possam colaborar
efetivamente com o enfrentamento dos problemas sociais, econômicos e culturais que
adentram a escola pública, dentre outros. A qualidade da educação é um fenômeno

complexo e abrange múltiplas dimensões. A necessidade de se construir e explicitar
essas dimensões tem ocupado um lugar especial na agenda das políticas públicas
educacionais no país (DOURADO; OLIVEIRA; SANTOS, 2007).

Segundo Veloso (2012), a qualidade da educação no Brasil permanece como um

grande dilema da atualidade. Há uma elevada desigualdade de desempenho educacional

entre os estudantes e boa parcela de crianças e jovens não possui o nível mínimo de
conhecimentos para inserir-se de forma plena na economia moderna. Assim, um dos
próximos desafios das políticas educacionais seria o de complementar o acesso à escola

com políticas públicas que assegurem um nível elevado de qualidade da educação,
garantindo a permanência escolar e a aprendizagem de todos os alunos.

Apesar das persistentes desigualdades, na primeira década do século XXI o

quadro geral é de contínua melhoria dos indicadores educacionais, decorrente de um

conjunto de mudanças políticas, sociais e econômicas que proporcionaram condições
mais favoráveis para a população em idade escolar. Contudo, ao investigar a
estratificação educacional no Brasil, Mont’Alvão (2011) adverte que, em geral, um
quadro de alta desigualdade nas chances de se completar as transições educacionais

permanece. Mont’Alvão (2011) destaca que a expansão educacional não resultou em
maior igualdade educacional. Embora coortes venham sucessivamente avançando
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pequenos passos dentro da hierarquia educacional, um processo de permanente
racionamento das credenciais educacionais mais altas restringe a quantidade de

candidatos a essas credenciais, mantendo e legitimando as desigualdades no alcance
escolar.

Na segunda década do século XXI, Dilma Rousseff (2011-2014) foi eleita

presidente da República, dando continuidade e ampliando as políticas educacionais
implementadas durante o governo Lula (2003-2010). Um dos grandes desafios de seu

mandato foi a construção do Plano Nacional de Educação (PNE). Constituído por
diretrizes, metas e estratégias, o Plano Nacional de Educação, Lei nº 13.005, de 25 de

junho de 2014, visa nortear as ações educacionais dos governos municipal, estadual e
federal durante a década de vigência (2014-2024). Dentre as metas do PNE 2014-2024

estão a erradicação do analfabetismo, a universalização do atendimento escolar, a
superação das desigualdades educacionais, melhorias na qualidade do ensino, formação

para o trabalho, promoção da sustentabilidade socioambiental, promoção humanística,

científica e tecnológica, direcionamento de recursos públicos para a educação

proporcionais ao Produto Interno Bruto (PIB), valorização dos profissionais da
educação, gestão democrática da educação e a difusão dos princípios de equidade e

respeito à diversidade. Ressalte-se que muitas das metas do PNE 2014-2024 não têm

sido cumpridas dentro do prazo. O PNE projetou expectativas de mudanças, causou
muita polêmica, disputas de interesses entre grupos políticos e econômicos,

principalmente no que tange ao percentual ideal de investimentos em educação. Um dos
pontos centrais que causou divergências e atrasou a implementação do PNE foi a
destinação de 10% do PIB para a educação (CRUZ; MONTEIRO, 2013).

No governo Dilma, no tocante às políticas educacionais, destaca-se o Programa

Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC), instituído pela Lei nº

12.513, de 26 de outubro de 2011, cujo objetivo é oferecer cursos de qualificação
profissional, por meio da expansão de Escolas Técnicas Federais, bem como a
concessão de bolsas de estudo aos ingressantes nesses cursos. O PRONATEC envolve
um conjunto de iniciativas, tais como a expansão da Rede Federal de Educação

Profissional, Científica e Tecnológica, oferecendo cursos de formação inicial e
continuada, cursos técnicos, superiores de tecnologia, licenciaturas e programas de pósgraduação.

Eleita democraticamente para o segundo mandato (2014-2018), Dilma Rousseff

passou por um processo de impedimento que culminou na destituição de seu cargo de
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presidente da República. O processo de impeachment de Dilma (2014-2016) resultou

em uma grave ruptura democrática no país, principalmente pela forma como foi

conduzido, causando grande mal-estar social e um cenário de instabilidade política,
econômica e social. Diversos segmentos da sociedade se opuseram por se tratar de um
risco aos direitos políticos e sociais, bem como à própria democracia, considerando um

“golpe parlamentar”. Nesse contexto, o vice-presidente Michel Temer (2016) assumiu
interinamente, buscando desconstruir as políticas sociais, econômicas e culturais do
governo Dilma, em uma clara ruptura, comprometendo não somente diversos ganhos

sociais recentes, mas as próprias conquistas ratificadas pela Constituição Federal de
1988. O governo interino trocou ministros e secretários, fundiu ministérios, articulou
reformas e outras medidas que vão na contramão do empreendimento político e
institucional forjados durante o governo Dilma.

No que tange às políticas educacionais do governo interino de Michel Temer,

destaca-se, dentre outras, a reforma do ensino médio, considerada a maior alteração
feita nessa etapa de ensino, desde a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da

Educação Nacional, em 1996. No novo ensino médio, o aluno passa a escolher uma área
de conhecimento para aprofundar seus estudos. Instituída pela Medida Provisória nº
746, de 22 de setembro de 2016, sancionada em 16 de fevereiro de 2017, a reforma do
ensino médio foi realizada sem consenso entre governo, educadores e sociedade civil.
No novo ensino médio, o aluno pode optar por uma área do conhecimento para

aprofundar seus estudos, visto que passa a ser composto por um conjunto de disciplinas
comuns e obrigatórias a todas as escolas (como Português, Matemática e Língua

Inglesa, que serão obrigatórias nos três anos do ensino médio); e outro conjunto de
disciplinas flexíveis, segmentadas segundo cinco áreas do conhecimento (Linguagens,
Matemática, Ciências da Natureza, Ciências Humanas e Formação Técnica), de acordo
com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC). No entanto, o texto da BNCC está

em discussão desde 2015, a versão para o ensino médio ainda não está pronta e, até o

momento, não gerou consenso entre os educadores. Assim, a reforma do ensino médio
se baseia em um documento cuja versão final é uma incógnita.

Além disso, dentre os problemas que a reforma do ensino médio, tal como foi

instituída, pode acarretar está o acesso desigual às áreas de conhecimento, uma vez que
a reforma prevê que as escolas ofereçam, no mínimo, uma das cinco áreas. Assim, nada

garante que a área optada pelo aluno será oferecida pela escola mais próxima de sua
residência. Dessa forma, o aluno terá que se locomover pela cidade em busca de outra
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escola que ofereça a área de conhecimento de seu interesse, ou então será fadado a
permanecer na escola mais próxima de sua residência, cursando a área que essa escola

tenha a oferecer, independente de seu interesse. Problema semelhante ocorrerá em
pequenas cidades com poucas escolas. Tal mudança também gera uma desigualdade de

acesso às áreas do conhecimento ao observar as escolas públicas e particulares, que
provavelmente irão ofertar mais áreas para garantir sua clientela.

A reforma do ensino médio é um projeto polêmico desde a sua criação. É

proposto um percurso segmentado, em que o estudante pode seguir os estudos em
direção a uma área específica do conhecimento ou formação técnica e profissional,
desconsiderando sua formação como um todo. A reforma ainda prevê o ensino médio

em tempo integral e permite que os sistemas de ensino autorizem profissionais com
“notório saber” a ministrarem aulas nas disciplinas dos cursos técnicos e
profissionalizantes. O “notório saber”, algo que não está muito bem definido, aponta

para a desvalorização da profissão docente. Outra discrepância é o fato da ausência de

disciplinas como História e Geografia no corpo do texto da Medida Provisória nº
746/2016, que, por sinal, não é claro em muitos outros aspectos.

Não existe consenso sobre a reforma do ensino médio. De um lado, argumenta-

se que o ensino médio possui um extenso currículo, composto de disciplinas acadêmicas

obrigatórias, mesmo para os jovens que escolhem uma formação profissional de nível
técnico, defendendo-se a necessidade de um currículo mínimo obrigatório e a
possibilidade de completá-lo através de disciplinas eletivas, bem como articulá-lo à
educação profissional, flexibilizando o currículo. De outro lado, critica-se a ausência de
interlocução entre o Ministério da Educação, o Congresso Nacional, a sociedade e,

principalmente, a juventude, argumentando-se que a reforma do ensino médio culmina
em uma escola dual, que prepara para a universidade ou para o mercado de trabalho,
mas que não resolve problemas mais complexos e estruturais do sistema de ensino
(CASTRO; TAVARES JÚNIOR, 2016).

Desde a sua instituição, o ensino médio desafia as políticas educacionais do país.

Atualmente, a universalização do ensino médio, com qualidade e equidade, a correção

do fluxo e dos baixos índices de aprendizagem, a promoção de uma educação integral,

bem como a adequação do extenso currículo à realidade, ao mercado de trabalho, aos
interesses dos jovens e da sociedade contemporânea representam grandes desafios às

políticas públicas educacionais. Embora nas últimas décadas o país tenha
experimentado um avanço nos indicadores de acesso e permanência nessa etapa, muitos
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jovens com idades entre 15 e 17 anos, os quais deveriam estar cursando o ensino médio,
quando não estão fora da escola estão em situação de defasagem escolar. Fato que se

agrava entre os jovens em condições sociais desfavoráveis, isto é, entre os mais pobres,

não brancos, cujos pais têm pouca escolarização, ou sequer tiveram oportunidades
educacionais (CASTRO; TAVARES JÚNIOR, 2016).

Tavares Jr., Feres e Freguglia (2014), ao reverem criticamente os avanços e

retrocessos das políticas educacionais, observam a fragilidade das políticas educacionais

em promover a equalização de oportunidades, mesmo em relação aos elementos mais

básicos, como acesso, fluxo e qualidade da educação básica. Segundo os autores, a
democratização da educação brasileira parece ser caracterizada por uma dualidade. Se,

por um lado, avança na direção das principais demandas sociais, no mesmo movimento

anula esses avanços, reiterando as desigualdades. Os autores investigaram a produção
da exclusão educacional observada no Brasil atual, concluindo que o filtro entre o

ingresso e a conclusão da educação básica é muito seletivo e produz enorme exclusão

educacional. Atualmente, temos um sistema educacional que permanece excludente,
com baixa qualidade e fluxo perverso, principalmente nas escolas que atendem à
clientela de menor poder aquisitivo, o que tende a elevar a desigualdade de

oportunidades, em especial aquelas derivadas da educação, desafiando as políticas
educacionais (TAVARES JR., FERES; FREGUGLIA, 2014). As políticas educacionais,
por sua vez, são condicionadas ao contexto histórico, social, político, econômico e
cultural da sociedade.

Considerações finais

Através desse breve exercício reflexivo é possível perceber a relação entre o

contexto político e social e as políticas públicas educacionais implementadas: o
contexto político e social (mas, também, histórico, econômico e cultural) delimitando o
projeto de sociedade; as políticas públicas educacionais possibilitando a organização
dos sistemas públicos de ensino em torno desse projeto. De modo geral, apesar das
disputas, são inegáveis os efeitos benéficos da expansão das políticas públicas
educacionais no Brasil ao longo dos anos. Observa-se uma melhoria nos indicadores

educacionais do país, apesar da persistência das desigualdades de oportunidades no

ensino. Diversos indicadores evidenciam que o nível educacional do país melhorou
significativamente nas últimas décadas do século XX e início do século XXI, a despeito
das desigualdades. Todavia, as políticas públicas educacionais ainda necessitam de
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muitos avanços, principalmente para proporcionar mais e melhores oportunidades aos
grupos em desvantagem social, para que todos possam usufruir dos benefícios
individuais e sociais de uma educação de qualidade. No entanto, os avanços e
retrocessos das políticas públicas educacionais permanecem condicionados ao contexto
político, social, histórico, econômico e cultural no qual essas políticas são forjadas.
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Resumo: No clímax do regime civil-militar, o Estado concebeu e empreendeu a reforma do
Ensino Superior por meio da Lei nº 5.540/68 e, posteriormente, a do Ensino de 1º e 2º graus

pela Lei de nº 5.692/71. O ensino de 2º grau sofreu inúmeras críticas, sendo responsabilizado
como fator contribuinte para a imobilidade social e um entrave para as novas demandas de

desenvolvimento. A resolução adotada para sanar o duplo problema foi uma proposta de criação
de cursos de nível superior com menor duração, incluindo licenciaturas, para atender a
reivindicação dos que exigiam a abertura de mais vagas, preservando o ensino de ‘alto nível’
aos cursos de pós-graduação, voltados à formação das elites. Dessa forma, o contexto histórico
da reforma universitária de 1968 contou com ampla mobilização e repressão, ambas
desencadeadas desde o golpe de 1964, e atingindo a educação.

Palavras-chave: Reformas Educacionais; Movimento Estudantil; Ditadura civil-militar.
“In this mourning, the struggle began”: Education reforms and the student
movement during civil-military dictatorship
Abstract: In the apex of the civil-military regime, the government formulated and undertook
the reformation of the Higher Education through the Law 5.540/68 and, through the Law
5.692/71, the reformation of Elementary School and High School. High School teaching was
harshly criticized, considered as a factor which contributed to the social immobility and an
obstacle to new demands for the development. The measure adopted to solve the double
problem was one program to create shorter graduate courses, including teacher’s training, to
cope whit the claim of those that demanded the opening of vacancies, preserving the “high
level” teaching to the post-graduate courses, dedicated to the formation of elites. Therefore, in
Esta frase faz parte de um trecho do juramento realizado por milhares de jovens no sepultamento do
estudante secundarista Edson Luís Lima Souto, de 16 anos, assassinado no Restaurante Calabouço pela
Polícia Militar no Rio de Janeiro. O cortejo seguiu com o som do Hino Nacional, a Valsa do Adeus e a
Marseillaise (ALVES, 1984, p. 117).
2
Vide Souza (2016) em sua tese de doutorado: Intelectuais, Ideologia e Política Educacional baiana
durante a ditadura civil-militar brasileira (1964-1985).
1
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the historical context of the 1968 University reformation the process was support by a broad
mobilization and repression, which started with the 1964 coup, and hit Education.
Keywords: Educational Reforms; Student Movement; Civil-military dictatorship.

Apresentação

á pelo menos duas décadas que antecederam ao golpe de 1964, na medida
em que o Estado começava a interferir mais profundamente no processo de

industrialização, o quadro educacional contava com a organização das

Escolas Técnicas Federais. O ensino, de uma forma geral, passou a ser definido

didaticamente da seguinte forma: as camadas médias e altas procuravam os ensinos

secundário e superior como meios de adquirir ou aumentar o status, em contraponto às
camadas populares, que passaram a procurar com mais assiduidade escolas primárias e
profissionais, legitimando, dessa forma, o caráter dualista do ensino, acentuado pela
legislação.

As diretrizes educacionais, conforme nos esclarece Souza (1981), não sofreram

alterações por parte da política oficial até o ano de 1968. Para Ventura (2008), este

período poderia ser chamado de obra aberta, considerando a efervescência de
movimentos de resistência que eclodiram naquele ano. Os movimentos estudantis
despertaram uma preocupação aos setores dirigentes sobre a questão da reforma
educacional, que culminou na organização de um fórum educacional neste mesmo ano,
encabeçado pelo IPES, a fim de definir uma reforma que conciliasse seus interesses com
as reivindicações do movimento estudantil encabeçado pela UNE.

Assim, no clímax do regime civil-militar, o Estado concebeu e empreendeu a

reforma do Ensino Superior por meio da Lei nº 5.540/68 e, posteriormente, a do Ensino
de 1º e 2º graus pela Lei de nº 5.692/71.

O ponto de estrangulamento do sistema educacional era o acesso à universidade,

o que proporcionou que a questão referente ao denominado 2º grau fosse dotado de
importância tal qual o ensino superior. O ensino de 2º grau sofreu inúmeras críticas,

sendo responsabilizado como fator contribuinte para a imobilidade social e um entrave

para as novas demandas de desenvolvimento. A resolução adotada para sanar o duplo
problema foi uma proposta de criação de cursos de nível superior com menor duração,

incluindo licenciaturas, para atender a reivindicação dos que exigiam a abertura de mais
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vagas, preservando o ensino de ‘alto nível’ aos cursos de pós-graduação, voltados à
formação das elites (SOUZA, 1981).

Dessa forma, o contexto histórico da reforma universitária de 1968 contou com

ampla mobilização e repressão, ambas desencadeadas desde o golpe de 1964, e
atingindo, conforme indica Germano (2011), duramente a educação. O autor esclarece
que os denominados Movimento de Cultura Popular (MCP), Centro Popular de Cultura

(CPC) da UNE, Movimento Eclesial de Base (MEB), Centro de Educação Popular
(CEPLAR), dentre outros movimentos, eram perseguidos. Germano (1981) cita como

exemplo a Campanha “De pé no chão também se aprende a ler”, em Natal, que foi
acusada de ser um movimento educacional altamente subversivo e, por isso, duramente
atingido, sendo seus membros mutilados e ceifados, outros perseguidos, presos e
cassados.

Em relação à intervenção estadunidense na educação brasileira, Bordignon

(2012) apresenta que, muito antes dos famosos acordos MEC-USAID surgidos na

década de 1970, os primeiros sinais de cooperação se deram por meio do Decreto-lei de
n. 9.724, de 3 de setembro de 1946, que formalizou o convênio firmado entre o

Ministério da Educação e Cultura (MEC) e a Inter-American Educational Foundation
(IAF), vinculada ao governo dos Estados Unidos a fim de desenvolver um ensino
técnico brasileiro. Esse convênio foi viabilizado pela Comissão Brasileiro-Americana de
Ensino Industrial (CBAI), órgão criado para esta finalidade, responsável por executar as

demandas correspondentes ao aperfeiçoamento industrial, que teve aprovado mais dois
termos aditivos ao Acordo Básico de 1946, no ano de 1961 (SOUZA, 2016).

Com o acirramento ideológico oriundo da “Guerra Fria”, a fim de garantir a

interdependência entre os países, os Estados Unidos promoveu uma cooperação

econômica a fim de ajudar o desenvolvimento de países como o Brasil, cujo discurso de
Segurança Nacional e Desenvolvimento viabilizava a organização de um sistema de

combate ao comunismo, fortalecendo o sistema capitalista. Para isso, era necessário agir
nos mais variados setores (bancos, revistas, editoras, jornais, televisão, rádio, empresas,
indústria, comércio, igrejas etc.). Nesse contexto, a educação assumia uma posição

chave para a difusão dessa ideologia, assim como para a formação de mão de obra

qualificada que atendesse as exigências do mercado, uma vez que, como sintetiza
Castanho (1987), essa atividade econômica, em todos os setores da sociedade política e

civil, tem como “[...] centro a cidade, cujo lugar é o mercado, cuja lógica é a do capital”
(p.100).
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Assim, em 1962, a representante estadunidense assinou o termo de acordo junto

ao MEC, United States Agency for International Development (USAID), criada em

1961 como um dos braços do Banco Mundial. Uma vez extinto o convênio do MEC
com a CBAI no ano de 1963, suas funções foram transferidas para o Grupo Executivo
do Ensino Industrial (GEEI). Nesse contexto, as ações dessas agências estavam mais

preocupadas com o avanço das ideologias marxistas e tinham como foco o ensino

técnico-industrial. A partir dessa década, as principais agências financiadoras de
projetos que atenderam a essa modalidade de ensino foram a USAID e o Banco
Interamericano de Desenvolvimento (BID). Enquanto a USAID era responsável pela

organização do ensino técnico, o BID financiava a compra de materiais e equipamentos

para as escolas profissionalizantes, influenciando a questão da organização do ensino,
tomando como pressuposto que não era só investir no econômico, mas também

construir e reconstruir por meio do ensino técnico: o corpo e a mente do trabalhador,
perpassando até a intimidade do lar e a subjetividade deste – ideologia –
(BORDIGNON, 2012).

Na realidade, conforme elucida Souza (2016), essa interferência estadunidense

na educação desde finais da década de 1940 demonstra que, antes mesmo das reformas

educacionais promovidas pelo regime civil-militar, a mudança de concepção referente à
educação e à cultura já estava plantada em solo fértil. Castanho (1987) destaca que,
entre 1945 e 1960, já era possível se ter um panorama da educação e da cultura com a
seguinte realidade:

1) A educação desculturaliza-se;

2) A política educacional tecniciza-se crescentemente;

3) A cultura começa a autonomizar-se em relação à educação;
4) Inicia-se, timidamente, a burocratização cultural;

5) Há amplo predomínio da ação cultural em nível da sociedade civil

em relação à política cultural estatal (CASTANHO, 1987, p.6465).

Essa realidade, de acordo com o autor, revela um entreato que engloba e dá

sentido ao desenvolvimento industrial já consolidado em nível mundial, e o Estado
nacional passa a atender às exigências impostas pela industrialização crescente. A
associação entre o capitalismo nacional/internacional e a disputa ideológica sofrida no
espaço público entre reformismo e conservadorismo caracterizou esse cenário que
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contava, na contramão, com movimentos que disseminavam a cultura e educação
popular.

A interferência dos EUA na educação brasileira, camuflada sob o discurso da

assistência técnica, desde a Guerra Fria, tomou rumos exponenciais no governo de
Castelo Branco. Os famosos Acordos MEC-USAID abrangeram toda a educação

nacional, desde o então denominado primário até a pós-graduação, perpassando pelo

treinamento de professores e produção de instrumentos de trabalho, a exemplo de livros
didáticos. Segundo Cunha e Góes (1995), tais medidas só não provocaram uma

substituição total do Brasil no processo decisório da educação por conta da resistência

dos agentes escolares (estudantes e professores) junto a denúncias de políticos
nacionalistas.

Com o golpe de 1964, conforme Germano (2011), assessores estadunidenses, a

serviço do MEC, se envolveram na questão do ensino, sobretudo, o universitário.
Temos como exemplo Rudolph Atcon, assessor da UNESCO entre as décadas de 1950 e

1970, que ficou responsável pela organização e definição da reforma universitária,
tendo elaborado, em 1966, um relatório em que reforça a importância da racionalização

do ensino superior, organizando-o sob moldes empresariais, privilegiando a privatização
do ensino, hierarquização e autoridade.

Um dos principais formuladores da política educacional brasileira neste período

de exceção foi o ex-ministro de planejamento João Paulo dos Reis Velloso.3

Influenciado por economistas norte-americanos e europeus, ele defendia os fatores

básicos do desenvolvimento pautado na associação entre educação e progresso

tecnológico. Para ele, o maior problema do Brasil era o academicismo no ensino, por
considerá-lo dissociado da realidade social. A educação deveria contribuir para a
melhoria qualitativa da mão de obra, organização empresarial e governamental, e para a

pesquisa científica destinada ao progresso tecnológico, sobretudo, focada no stricto
sensu. Para tanto, deveria ser baseada em princípios de eficiência e produtividade, a fim
de atender às demandas do mercado de trabalho (CASTANHO, 1987).

Outro nome que se destacou na concepção sobre a educação superior no Brasil

foi Newton Sucupira, que, atuando desde a década de 1950 nos meios educacionais
João Paulo dos Reis Velloso, conforme apresenta Souza (1981, p.150), foi chefe do Instituto de Pesquisa
Econômico-Social Aplicada – IPEA, coordenando todos os trabalhos de elaboração de planos setoriais
enquanto representante do Ministério de Planejamento. Fez parte do Conselho Federal de Educação
(CFE) e foi assessor do MEC para assuntos financeiros referentes à reforma universitária. Em 1969,
integrou o Ministério como titular da Pasta de Planejamento, coordenando toda a planificação do Estado.
3
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junto com Anísio Teixeira, apesar de ambos não concordarem entre si acerca de
posicionamentos teóricos, foi indicado por este para compor o Conselho Federal de
Educação em 1962, cargo que ocupou até 1978. Sucupira ficou na história da educação

brasileira como o mentor intelectual da regulamentação de pós-graduação e autor do

texto que deu base à reforma universitária de 1968. Além do relatório do Grupo de
trabalho que definiu tal reforma, assinou aproximadamente 400 pareceres para a

educação, sendo que os mais notórios foram o de nº 76/62, que tratou da autonomia

universitária, ainda que tutelada, visto que ele defendia uma educação autoritária, o de

nº 277/62, que estabeleceu o currículo mínimo para o curso de filosofia e o de nº
977/65, que implantou a pós-graduação (BOMENY, 2001).

A partir de suas viagens à Inglaterra, Newton Sucupira passou a defender o

projeto de uma universidade – que, mais tarde, foi retomada e defendida por Darcy
Ribeiro – com cursos abertos, a fim de promover uma integração sistemática dos meios

de instrução e democratização do ensino, que seria uma adaptação da universidade
inglesa à brasileira, lhe rendendo inúmeras críticas na época. Influenciado pelas

universidades alemãs, defendia reformas embaladas pelo “idealismo metafísico póskantiano de Humboldt” as quais deveriam dar sustentação para as faculdades de

Filosofia, Ciências, Letras e Educação, como esteio do grande ideal universitário

(BOMENY, 2011, p.51). Defendia que as Faculdades de Educação assumissem um

posicionamento mais ativo, de modo a construir as bases da educação nacional e não se
limitar apenas à formação de professores.

Sua maior atuação foi na área de pós-graduação. Apesar das influências

francesas, alemãs e inglesas, Sucupira, adotou o modelo estadunidense de

hierarquização dos cursos de dos níveis da pós-graduação (lato sensu e stricto sensu),
bem como as características de cada nível, como duração, currículo.

Para essa questão, além dos estudos realizados pelos acordos MEC-USAID, dois

outros estudos foram fundamentais e influenciaram diretamente a reforma do ensino
superior de Lei nº 5.540/68 e as reformas de 1º e 2º graus previstas na Lei de nº
5.692/71: o Plano Atcon e o Relatório Meira Mattos, constituindo a cúpula empresarial-

militar de inspiração ideológica modernizadora autoritária. Nesses relatórios, feitos sob
encomenda à Diretoria do Ensino Superior (DES) do MEC, e em estudos realizados
pela Comissão Especial criada pela presidência da República, fica nítido “[...] o jogo
constante dos aspectos técnicos e ideológicos da educação” (FÁVERO, 1991, p.16), de
modo especial nas universidades, por conta da mobilização estudantil.
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A reforma do ensino superior rumo a uma nova concepção de universidade

De acordo com a pesquisa realizada por Fávero (1991), o consultor Rudolph

Atcon, entre junho e setembro de 1965, visitou 12 universidades dentre elas a UFPA,
UFBA, UFRN, UFMG, UFRS, UFRJ, PUC-RS, a convite da DES, considerando de
caráter urgente a reestruturação da universidade, que atenderia o novo modelo de nação.

Atcon já tinha assessorado Anísio Teixeira antes da década de 1960 na organização da

Capes, como já tinha cooperado com diversas universidades na realização de reformas

estruturais, totais ou parciais, tais como no Chile, Colômbia, Venezuela, Honduras e
Caribe.

Ao defender o gradual desaparecimento do ensino público gratuito, o consultor

propunha um modelo universitário eficiente, em consonância com os padrões de
modernização adotados pelos países capitalistas, transformando a universidade em uma
empresa privada.

Em 1974, como mentor da Universidade Integral, Atcon (1974) escreveu outro

relatório sobre a Administração Integral Universitária, financiado pelo MEC. Nele,
retoma o que havia escrito em 1966, enaltecendo o método neopositivista, e definindo a
universidade como “[...] um sistema dinâmico, vivo e, por conseguinte, como um ente
biológico, sujeito às leis naturais da física, da química, da biologia, tal como os seres
vivos e suas instituições” (ATCON, 1974, p.7).

Afirmava que a reforma acadêmica adequada não estava se concretizando nas

universidades brasileiras, apesar do decreto de n. 5.540/68, porque faltava planejamento
na administração das mesmas. E deixou claro o seu posicionamento privatista:

Dado que a maioria das universidades pertence ao Estado, e que,
inclusive as chamadas particulares, não estão isentas do controle

governamental, é válida a generalização de que todas as universidades

da América Latina estão total ou parcialmente subvencionadas pelo

Estado. Ainda mais: toda a estrutura legal da educação latina
americana sofre de exagerada centralização [...] Trata-se de um
empenho na qual se perde muito tempo e o qual, desde numerosos

pontos de vista, é nocivo para os melhores interesses da universidade
[...] é exatamente o que a sociedade pretende lograr e é precisamente o
que não deveria suceder (ATCON, 1974, p.97).
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Para ele, a centralização do Estado no ensino na América Latina revelaria a

condição de subdesenvolvimento desses países, e, ao comparar as principais

universidades brasileiras e estadunidenses, diagnosticava que as nacionais precisariam

adotar dinâmicas das principais empresas do mundo para conseguir o patamar de
desenvolvimento.

Destarte, podemos constatar nos princípios gerais defendidos por Atcon, a serem

aplicados em qualquer instituição de ensino superior:
1. Aplicar o método científico

2. Transmitir o conhecimento em seu nível mais avançado.
3. Criar, com equilíbrio, conhecimentos novos.

4. Regular a vital alternação entre síntese e análise.
5. Formular normas, princípios e padrões.

6. Prover a sociedade, além da habilitação profissional, de liderança
cívico-moral e intelectual.

7. Controlar a interdependência entre docência e pesquisa através do
contato pessoal entre professor e estudante.

8. Estruturar-se integral e economicamente por um ser biológico.

9. Administrar-se técnica e economicamente por uma coordenação
de serviços.

10. Estar a serviço tanto do indivíduo como da comunidade, da qual

recebe seu corpo docente e seus recursos materiais (ATCON,
1974, p.25).

Defensor de uma reforma institucional totalmente desvinculada da vida político-

partidária, pautada na meritocracia e no tecnicismo, completamente contrária à estrutura

tradicional universitária carreirocêntrica que até então vigorava, baseada no sistema de
cátedras, Atcon (1974) mostrava-se favorável à departamentalização com o
agrupamento de matérias idênticas ou relacionadas entre si numa só universidade
integrada, tecendo inúmeras críticas ao modelo latino-americano:

Na América Latina, o departamento é algo completamente diferente.
Aqui um grupo de catedráticos independentes, encarregados de
matérias com ou sem afinidade entre si, se juntam formalmente numa

unidade denominada departamento ainda quando, de fato, eles têm
pouca interdependência funcional, menor sintonização administrativa
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e nenhuma unidade orgânica. Primeiro vem a autonomia do professor,

as matérias não integradas, os currículos rígidos e os cursos préestabelecidos dentre cinco a sete anos, e só depois se faz um esforço –
no papel, e não muito grande – para reunir essas entidades
heterogêneas num conjunto nominal. O resultado é uma aliança de
senhores soberanos, qualquer um dos quais de facto ou de jure pode

desvincular-se do conjunto, quando se sente ofendido ou aborrecido
(ATCON, 1974, p.34).

Outra iniciativa fundamental que contribuiu para o direcionamento das reformas

educacionais brasileiras da década de 1960/70 foi a Comissão Meira Mattos, instituída
em setembro de 1967 e presidida pelo General Carlos de Meira Mattos, integrante do

corpo permanente da ESG. A Comissão surgiu a partir da preocupação governamental

com protestos e atos de “subversão” presentes no meio universitário, que se
intensificaram após a extinção das entidades estudantis, em decorrência da Lei Suplicy,
que proibia manifestações estudantis de qualquer natureza.

A referida Comissão tinha como finalidade tratar questões levantadas pelo

movimento estudantil, tais como: a cobrança de anuidades escolares para matrículas nas

instituições federais de ensino superior, sugerindo o pagamento de bolsas de estudo
apenas para os alunos que não pudessem pagar; a questão do restaurante Calabouço, no

Rio de Janeiro, que funcionava como sede de várias organizações estudantis, local onde,
em confronto com a política militar, faleceu o estudante secundarista Edson Luís; onde,

segundo a comissão, deveria ser fechado para se extinguir a infiltração comunista e a

inclusão do vestibular para solucionar, ainda que a curto prazo, a reivindicação acerca
da ampliação de vagas, defendida pelos estudantes. A Meira Mattos defendia que o

problema das universidades se dava em decorrência de crise de autoridade, e

recomendava que o presidente da República tivesse total autonomia para admitir ou
demitir reitores e diretores de estabelecimentos educacionais, e estes, por sua vez,
agissem da mesma forma com professores e estudantes que apresentassem
comportamentos considerados subversivos, além de criticar a liberdade e privilégio de
cátedra (FÁVERO4, 1991).

Fávero (1991), no anexo de sua obra, apresenta na íntegra o Relatório da Comissão Meira Mattos,
formalizada pelo Decreto de n. 62.024, de 29/12/1967, uma vez que essa documentação é pouco
encontrada nas bibliotecas e de difícil acesso. Esse relatório foi divulgado pelo jornal Correio da Manhã
no dia 25 de agosto de 1968. De acordo com a autora, a edição posterior, publicada na Revista Paz e
Terra, foi interceptada e destruída restando apenas alguns poucos exemplares. Realizamos a leitura desse
4
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O MEC foi alvo de críticas pela Comissão Meira Mattos, que defendia a redução

de órgãos inoperantes e excrescentes em vigor nessa agência, o que impedia uma maior
centralização das atividades. A fim de estancar a mobilização estudantil, a Comissão

apontou como solução a democratização do meio estudantil por intermédio do
Movimento Decisão, como uma alternativa ideológica para fazer frente ao grupo

estudantil de esquerda. Voltada para a ideologia do desenvolvimento nacional e

salvação da democracia, o Governo deveria investir em organismos de formação de

liderança democrática para os estudantes, tais como a Divisão de Educação ExtraEscolar e a Campanha de Assistência ao Estudante (Cases) do MEC, pelo Movimento
Universitário de Desenvolvimento Econômico e Social (Mudes), de iniciativa privada,

assim como deveria estimular a cooperação entre o poder público e privado, a fim de
integrar o estudante a assuntos relacionados ao desenvolvimento do país como o Projeto
Rondon, por exemplo (FÁVERO, 1991).

Além dessas, outras medidas de curto prazo foram apontadas pelo Relatório da

Comissão Meira Mattos tais como:

[...] a) redução dos currículos; b) diminuição da duração dos
cursos de formação profissional; c) adoção do regime de créditos,

implicando a matrícula por disciplina e a substituição do ano
escolar, por semestre ou trimestre, o que permitia a entrada de

mais de uma turma por ano em cada curso, e possivelmente
contribuiria para aumentar a produtividade das instituições de
ensino superior (FÁVERO, 1991, p.51).

Também foram adotadas para as reformas educacionais:
[...] a introdução do vestibular unificado, para cada campo do
conhecimento, possibilitando o aproveitamento de todas as vagas

existentes ou ociosas em alguns cursos superiores de pequena
demanda, e a instituição do ciclo básico, comum para cada área do

saber. Após o ciclo básico, os alunos poderiam orientar-se para

cursos especializados – visando a formação de professores
secundários, de técnicos laboratoriais, engenheiros operacionais

etc. – ou seguir curso mais prolongado para carreiras que
relatório no anexo e por concordar que a autora em sua síntese e análise atendeu ao que consideramos
mais essencial no documento, utilizaremos nesta tese a sua exposição.
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exigissem nível mais alto de especialização – medicina, direito,

engenharia etc. Os mais capacitados poderiam chegar à pósgraduação (mestrado e doutorado). Essa recomendação de cursos

especializados foi absorvida pela reforma universitária, através da
implantação dos cursos de curta duração objeto de muitas críticas

no meio universitário, a partir da segunda metade dos anos 70
(FÁVERO, 1991, p.52, grifos nossos).

De uma forma geral, se pode constatar que a finalidade maior da nova estrutura

administrativa educacional, seguindo o modelo empresarial, legitimava um Estado
tecnocrático, sem a finalidade de desenvolver o conhecimento humanístico para a

produção acadêmica, científica e cultural, mas sob a burocracia de mercado, pautada no
rendimento, eficiência, meritocracia e produtividade.

“Botando a boca no mundo” 5: os focos de resistência na Bahia, as reformas
educacionais e os seus intelectuais

Diante das exposições e considerações apresentadas anteriormente, indagamos:

como o local lê o nacional? Quais as matrizes e matizes do pensamento intelectual
baiano que organizaram as reformas que subsidiaram a política educacional nesse
estado? Quais os focos de resistência e o papel do movimento estudantil baiano frente a
essa realidade imposta pelo regime ditatorial?

Na Bahia, poucas obras publicadas tratam acerca da educação em tempos da

ditadura neste Estado, sobretudo, no que tange a trajetória da UFBA e que dediquem

algum capítulo ou tópico focando os estudantes como UFBA: trajetória de uma
universidade 1946-1996, organizada por Edivaldo Boaventura (1999), que contém 82

(oitenta e dois) artigos, de docentes e ex-alunos da UFBA, sendo 9 (nove) voltados para

os estudantes, na qual não são mencionadas nenhuma iniciativa de resistência ou
oposição desses grupos durante as décadas de funcionamento desta universidade. É
como se ambas tivessem passado a quilômetros de distância dessa instituição.

Também deparamo-nos com outra obra intitulada UFBA na memória: 1946-

2006, produzida pela professora Maria Inês Corrêa Marques, a partir de sua tese de

doutoramento, que traz narrativas vivenciadas durante sessenta anos de existência da
UFBA. Em um de seus tópicos, menciona a resistência estudantil na Universidade,
Slogan do jornal Cálice, organizado pelo movimento estudantil de Vitória da Conquista em meados da
década de 1970.
5
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sobretudo, no período ditatorial, a partir de registros retirados de jornais, entrevistas,
dissertações e teses. No entanto, tais veículos de informações tratam da questão de

maneira superficial, centrando suas análises no movimento estudantil de cunho
nacional, tratando com pouca visibilidade as manifestações estudantis ocorridas na
Bahia.

Desde 1961, quando foi realizado na Bahia o I Seminário Nacional de Reforma

Universitária, organizado pela UNE, os estudantes discutiam uma reforma universitária
voltada para as necessidades do povo brasileiro, inclusive produziram a Declaração da

Bahia, que atualizou o Plano de Sugestões para a Reforma Educacional Brasileira,
aprovado no II Congresso Nacional dos Estudantes, realizado durante o período do
Estado Novo.

Nessa época, apenas 1% da população baiana tinha acesso ao ensino superior, e

um dos pontos discutidos pelos estudantes, reunidos no seminário, era o caráter elitista
das universidades e a falta de democracia interna nas instituições. A experiência de
organização das greves baianas, surgidas a partir de 1962, como formas de lutas e

resistência, nesse período, foi fortemente influenciada pelo marco de duração da
experiência argentina de Córdoba, em 1918.

Quando foi instalado o regime ditatorial na Bahia, a perseguição aos estudantes

foi intensa: “[...] foram caçados em assembleias, nos Diretórios Acadêmicos (DA), em
suas residências. Os perseguidores eram implacáveis com os livros, os relatos [...]
descrevem fogueira de livros” (MARQUES, 2010, p.203).

Enquanto isso, as congregações das faculdades (de ciências econômicas,

filosofia, medicina etc.) reforçaram as iniciativas de solidariedade do Conselho
Universitário da UFBA com o novo contexto, apresentando documentos publicados na
imprensa, como o jornal A Tarde, veículo ligado à ARENA, com o seguinte teor,
representando a coletividade do corpo docente desta instituição:

Os professores, na sua unanimidade, expressaram a satisfação com
que receberam a vitória da democracia no Brasil, ameaçado como
estava pela subversão dos mais comezinhos preceitos de liberdade e
dignidade humanas Num preito de justiça e de respeito à verdade, foi

realçada a preponderante e decisiva atuação das classes armadas, que

num gesto de acendrado patriotismo salvaram a nação dos ominosos
dias que a aguardavam. A examinar a situação da escola no período

que antecedeu à fase atual, os professores unanimemente condenaram
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com veemência os fatos que se vinham verificando no seu seio, onde
um grupo exaltado de comunistas simpatizantes, constituindo embora

uma pequena minoria, contribuía com a sua indisciplina e desrespeito
aos professores para comprometer-se o conceito daquele instituto de
ensino. [...] (A TARDE, 1964 apud BRITO, 2008, p.79).

Ao contrário do que apresenta essa notícia, Brito (2008) afirma que houve

professores solidários com o ME, como, por exemplo, o prof. José Calazans, diretor da
Faculdade de Filosofia na época. Segundo ele, não eram apoios explícitos e nenhum
quis se indispor diretamente contra o regime de ordem. Contudo, quando verificamos os

depoimentos apresentados na Comissão Milton Santos, de professores que sofreram a

repressão, observamos que essa afirmação não se confirma, uma vez que houve muitos
professores que resistiram, foram cassados, presos em decorrência da perseguição.
Inclusive no Jornal Universitário da UFBA, organizado por estudantes da Faculdade de
Comunicação, uma notícia publicada em 30/06/1968 apresenta um documento redigido

por professores das diversas unidades da referida instituição deflagrando total apoio aos
estudantes. Conforme podemos ver a seguir e contrariando a ideia de que estavam
passivos aos acontecimentos:

Professores das diversas unidades da FBa, reunidos às 17h do dia 21

de junho a fim de fixarem a sua posição e, face dos recentes
acontecimentos, aprovaram o seguinte documento que recebeu mais

de uma centena de assinaturas: ‘Professores da universidade federal da
Bahia,

reunidos

em

assembleia,

destinada

a

análise

dos

acontecimentos que foi palco na instituição de ensino na madrugada

de hoje (21), decidem tornar público – 1) seu inconformismo face ao
desrespeito à autonomia universitária e a autoridade de seus
dirigentes. 2) sua solidariedade às providências adotadas pelos órgãos

diretivos da Universidade. 3) sua disposição de dar continuidade ao
diálogo com o corpo discente, buscando uma solução comum para os

graves problemas que afligem a universidade brasileira’. (BAHIA,
J.U, Documento de Professores. 30/06/1968, n.10, p.2).

Mediante essa notícia, referente à ocupação dos estudantes na UFBA e à

repressão sofrida por estes pela polícia militar, verificamos que, ao contrário do que
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algumas pesquisas apontam, não houve imobilidade do corpo docente nesse período, ou

seja, havia resistência dos professores e apoio ao movimento estudantil, conforme
veremos mais adiante com os relatos de alguns dos que foram atingidos diretamente
pelo regime ditatorial baiano.

Já em 1964, sob a reitoria do professor Albérico Fraga, a operação limpeza já se

iniciava na UFBA. Fraga buscou envolver os diretores das faculdades, sugerindo a
destituição dos Diretórios Acadêmicos (DA’s), sob a justificativa de que eram focos de

subversão, e que a presidência dos mesmos eram ocupadas por chefes comunistas,
perigosos e atuantes. Evidente que essas denominações eram elásticas, uma vez que

nem todos os alvos eram propriamente comunistas e sim qualquer um que se opusesse
ao status quo (BRITO, 2008).

Acerca da resistência do movimento estudantil na Bahia, dentre os poucos

trabalhos existentes, consideramos o de Antônio Brito (2003; 2008) o mais
consubstanciado, visto que o tema foi discorrido com uma maior profundidade em sua
dissertação, no mestrado e em sua tese de doutoramento, ambos em História, na UFBA.

O estudo tratou da resistência ao regime militar por parte do movimento estudantil (ME)
nesta instituição, entre 1964 e 1968, a partir de fontes jornalísticas, atas de conselhos, e,

sobretudo, entrevistas com 17 militantes do movimento da época, pontuando a

influência da esquerda no grupo, por meio da Ação Popular (AP), do Partido Comunista
Brasileiro (PCB), Partido Comunista do Brasil (PC do B), Política Operária (POLOP) e
da Esquerda Independente (EI), organizações que atuaram no ME de Salvador.

Com isso, destacamos que, embora houvesse um compartilhamento de traços

comuns de cultura política entre essa militância, uma vez que todas essas ideias
comungavam de um mesmo referencial político, a heterogeneidade era presente no
Movimento Estudantil (ME) da Bahia, devido às concepções de organizações díspares

que integravam o plano de sua base social e direção política. Daí a emersão de algumas

divergências estratégicas referentes às questões sobre a organização de lutas estudantis e
táticas de comando.

O Colégio Central da Bahia, tradicional colégio secundarista público de

Salvador, em aliança com universidades – sobretudo a UFBA, por esta ter
protagonizado o cenário da luta estudantil – foi um dos epicentros do ME em Salvador,

marcado pela atuação de um grupo de militantes do PCB os quais consideravam que a

luta política naquele momento passava pela cultura. Apesar de alguns jovens de outros
colégios, como Instituto Central de Educação Isaías Alves, Pinto de Carvalho, Teixeira
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de Freitas, João Florêncio Gomes, Severino Vieira e Escola Técnica Federal da Bahia

(antigo CEFET e atual IFBA), os estudantes do Colégio Central formaram o centro
irradiador do movimento secundarista contrário à ditadura.

Ao lutar em defesa da liberdade de expressão, os estudantes secundaristas se

opunham ao regime por meio de representações teatrais. Com o veto da apresentação da
peça “aventuras e desventuras de um estudante” pelo diretor do Colégio Central, uma

insatisfação tomou conta dos estudantes, que tentaram apresentá-la na residência dos

universitários. Como consequência, a ação militar invadiu a residência estudantil,
espancando e ameaçando jovens secundaristas e universitários, que, na radicalização do

conflito, se manifestaram em frente à reitoria, protestando contra a violência policial
(BRITO, 2003; 2008; DIAS, 2014; SILVA, 2003).

Dentro do movimento secundarista, de acordo com Silva (2003), no Colégio

Central, foi criado um Conselho de Representações de Salas, com o objetivo de
encaminhar as reivindicações dos estudantes para a direção do colégio. Depois de algum
tempo, com a dissolução do conselho, foi criado o Grêmio Estudantil, organização que

visa representar os interesses cívicos, culturais, educacionais e sociais dos estudantes,
cujas reuniões em diversas escolas formavam entidades baianas que ganharam

conotação político-ideológica de oposição ao regime. As principais foram a Associação
Baiana dos Estudantes Secundaristas (ABES) e a União dos Estudantes da Bahia
(UEB), ambas em consonância com a União Nacional dos Estudantes (UNE).

Paralelo à movimentação do grêmio estudantil, um grupo composto por

estudantes – entre eles, Sérgio Landulfo Furtado, Chantal Russi, Carlos Moreira
Villanueva – reuniu-se no Colégio Central para organizar encontros e manifestações de
rua, além de estudarem e discutirem a filosofia marxista de modo que

as discussões teóricas eram intensas nesse grupo e ocorriam no grêmio
e nas praias de Amaralina, Itapuã, Boca do Rio e Jardim de Alá. [...]

os principais autores e objetos de análise: Lênin, Marta Harnekcher,
Régis Debray, assim como os livros Princípios Fundamentais de
Filosofia de Georges Politzer e Fundamentos de Filosofia de Yuri
Afanassiev (SILVA, 2003, p. 42).

Conforme já mencionamos, os estudantes secundaristas universitários sofreram

maior influência do PCB, contudo, alguns optaram por atuarem em outras organizações,
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como a Ação Popular (AP), nascida da esquerda católica que, posteriormente,

aproximou-se do PCdoB, como também do POLOP, DI-BA, MR-8 e PCBR. Os anos de

1967/68 foram os de maior mobilização estudantil em Salvador, onde protestavam
desfavoráveis à Lei Orgânica do Ensino e contra os acordos MEC-USAID, ambas

consideradas inadequadas para a realidade brasileira e baiana, justificando que estas
criariam uma série de problemas para o desenvolvimento cultural no Estado e
dificultariam o acesso dos estudantes pobres à escola (SILVA, 2003).

O professor Miguel Calmon, nomeado pelo presidente Castelo Branco,

substituiu Albérico Fraga, na reitoria da UFBA de 1966 a 1967. Em sua gestão, buscou

viabilizar a reforma da Universidade firmando parcerias com agências estadunidenses,
além de tentar propor um diálogo de trégua com o movimento estudantil. Nesse ínterim,
em Salvador, o ME estava com muitos dos seus líderes presos ou sendo perseguidos. A
tentativa de reorganização partiu do DCE da UFBA e contou com 14 diretórios desta, da

UCSAL e com o apoio de 6 (seis) das escolas independentes em consonância com a

UNE nacional, com o objetivo de lutar contra a Lei Suplicy. No caso da UFBA, a
decisão majoritária foi agir por dentro dos DA’s enquadrados na lei, com o receio de
punição aos estudantes que não participassem do pleito.

Mediante a perpetuação do ciclo repressivo em Salvador, em setembro de 1966,

a UEB realizou um congresso na residência universitária da UFBA, aprovando uma

greve de 48 horas, em protesto contra a violência policial a estudantes paulistas e contra
a cobrança de anuidades. Em cumprimento à orientação da UNE em instituir o 22 de

setembro como o Dia Nacional Contra a Ditadura, ficou deliberada a organização de

uma passeata neste dia. Em sua véspera, estudantes se reuniram na Faculdade de

Filosofia da UFBA, confeccionando cartazes para a referida passeata, mas a
manifestação foi duramente reprimida: vinte estudantes foram presos, três ficaram
feridos com cassetetes e um deles, com arma de fogo, conforme notas publicadas no

jornal A Tarde; e alguns tentaram se esconder, em vão, dentro do Mosteiro de São
Bento, quando foram surpreendidos pelos tiros vindos de policiais dentro do mosteiro.
Assim, os professores, sobretudo, das Faculdades de Filosofia, Administração e

Medicina manifestaram apoio aos estudantes, escrevendo um manifesto, pedindo o fim

da violência contra os estudantes, que contou com a assinatura de intelectuais e artistas
baianos (BRITO, 2003; 2008).

Quando o professor Roberto Figueira Santos assumiu a reitoria da UFBA, em

1967, promoveu a reestruturação universitária e deu continuidade às tentativas de
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amenizar a situação com os estudantes, manifestando discordâncias em comum com
estes, como a cobrança de anuidades e a transformação da universidade em fundação.
Ocorreram mobilizações estudantis em sua gestão, a exemplo da ocupação de algumas

faculdades da Universidade. No ano de 1968, a polícia invadiu os campos, e o então
reitor intermediou junto à Secretaria de Segurança Pública a liberação dos estudantes
presos, criticando a invasão policial e pedindo calma ao ME. Outros conflitos surgiram,

quando Roberto Santos alegou que a reforma universitária da UFBA era inspirada na

reforma da UnB, e os estudantes “[...] acusavam a reforma de ter sido pouco divulgada e
ser inspirada numa orientação imperialista” (BRITO, 2008, p. 157).

As incursões no Jornal Universitário (JU) da UFBA nos possibilitam verificar

os assuntos que estavam em pauta na Universidade no período. Esse jornal estudantil

mantinha uma cordialidade com a reitoria e também denunciava a violência sofrida pelo
regime ditatorial. Os exemplares que encontramos abrangem os anos da reforma

universitária baiana, e, sob essa pauta, a edição do jornal em julho de 1968 entrevistou o
então secretário de educação e cultura do Estado Navarro de Britto para que ele pudesse

discorrer mais sobre sua proposta de política educacional. O secretário informou que o
Plano Integrado (Integral) tratava-se do projeto educacional que seria a representação da
política educacional vigente no país, adequado à realidade da Bahia, com o objetivo de
instruir e modernizar a educação para o desenvolvimento. Para tanto, seria necessário

formar um grande número de professores para atuarem no ensino médio e isso se daria
por meio de Faculdades de Formação de Professores, locadas no interior do Estado, que

ofereceriam vagas para cursos de curta duração ou Licenciaturas curtas, justificando que

a faculdade de Filosofia, em 24 anos, havia diplomado apenas 1.600 licenciados e
bacharéis. Apontou como meta de seu Plano o sistema de créditos, a ser feito pela
UFBA, destinado a professores situados no interior e impossibilitados de frequentarem
cursos universitários na capital.

Navarro de Britto concebia que ginásios e colégios não deveriam ser

desvinculados da orientação para o trabalho profissional. Para o Ensino Médio, previa a

ampliação na oferta de vagas com a finalidade de habilitar profissionalmente os
estudantes para as demandas do mercado de trabalho. Isso só seria possível mediante
formação de professores, reforçando a preocupação do reitor Roberto Santos,
assegurando que a Faculdade de Educação, unidade criada pela reestruturação, deveria
resolver esse problema (BAHIA, J.U. 30/06/1968, n.10, p.2).
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Este mesmo exemplar do jornal traz o calendário institucional denominado

Principais acontecimentos da Bahia, apontando para a resistência e a efervescência
vivida no interior da UFBA nos idos de 1968:

Dia 1º de junho – os alunos de geologia entram em greve contra a
extinção da sua escola.

Dia 8 – os estudantes de medicina resolvem paralisar suas atividades
alegando a falta de condições para funcionamento do curso e a

precária situação em que se encontra o Hospital das Clínicas devido
ao corte de verbas.

De 8 a 16 – realiza-se o I seminário de Estudos de Política

Educacional do governo organizado pelo DCE, onde se discutiu a
situação da universidade brasileira, dando-se maior importância à
realidade baiana e a posição do governo frente a ela.

Dia 16 – em assembleia geral, os estudantes resolvem paralisar as
atividades escolares de todas as faculdades e escolas da UFBA e

decretam a ocupação por parte dos alunos de todas as unidades
universitárias.

De 16 a 20 – é feito um levantamento completo da situação atual da

Universidade Federal da Bahia onde se procurou demonstrar as
consequências em cada uma das faculdades e escolas, do corte de
verbas determinado pelo governo federal.

Dia 20 – realiza-se a passeata contra o corte de verbas tendo sido a
manifestação reprimida pela polícia.

Dia 21 – pela madrugada, a polícia invade as faculdades de economia,
administração e filosofia, desalojando os universitários que as
ocupavam e conduzindo-os presos para suas corporações.

Dia 21 – às 10h, os estudantes reúnem-se em assembleia geral no
Hospital das Clínicas e reocupam as escolas.

De 21 a 22 – são promovidos debates entre professores e alunos para

discussão da crise e os professores de várias faculdades publicaram
documentos de apoio aos universitários.

De 22 a 28 – os estudantes continuam reunindo-se em assembleias
gerais, realizando comícios relâmpagos e distribuição de panfletos. As
escolas continuam a ser ocupadas até o encerramento das atividades
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para a edição desse número da JU (BAHIA, J.U 30/06/1968. n.10,
p.2).

Consideramos importante trazer a citação na íntegra, uma vez que ela apresenta

o movimento de resistência dos estudantes frente às arbitrariedades e de reivindicação

acerca de melhores condições para a universidade, obtendo, inclusive, apoio dos

professores, o que mais uma vez desmente a ideia de que estes últimos estavam alheios
à resistência.

Desde a instauração do golpe de 1964, estavam presentes no cenário do

movimento estudantil baiano tais insatisfações. Em 1967, por exemplo, uniram-se
secundaristas e universitários contra a Lei Orgânica do Ensino da Bahia deste ano,
conforme podemos ver a seguir:

Os estudantes dos Colégios Isaías Alves, Colégio da Bahia (Central),

Severino Vieira, Teixeira de Freitas e Pinto de Carvalho procuraram
deputados, lançaram manifestos e fizeram protestos contra a Lei do
Ensino em apreciação na Assembleia Legislativa. Receberam irrestrito
apoio dos estudantes da Faculdade de Filosofia, da Escola de Teatro e

de outras faculdades da UFBA e da Universidade Católica que se
manifestaram com faixas e cartazes pelas ruas da cidade. Alguns

segmentos da sociedade local se mobilizaram, como em raras vezes
durante a ditadura, para apoiar a causa dos estudantes (DIAS, 2014,
p.205).

Integrados ao movimento estudantil nacional, a situação ficou complicada

quando ocorreu a morte do estudante secundarista carioca, Edson Luís. Estudantes
baianos se solidarizando com o fato, decidiram ir para as ruas fazendo passeatas e

carregando faixas com os seguintes escritos: “polícia mata estudante” e “verbas para as
armas, morte para o povo”. Com isso, o ritual de protesto em Salvador, assim como em

toda parte do país, teve repercussões negativas para os militares, fato que preocupava os
governadores e secretários de segurança dos Estados (DIAS, 2014, p. 206).

Silva (2003), apresentando as consequências de tais manifestações na imprensa

baiana, traz o poema a seguir, publicado no Jornal da Bahia em 1968, intitulado “Edson

Luís”, escrito por estudantes baianos em homenagem àquele que se tornou um dos
baluartes de luta:
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Edson Luís
Você era jovem, tão jovem!
Era todo esperança

Um homem ainda criança,
Que nem sabia lutar...

Mas lutaram com você,
Mas fizeram de você,

Apenas uma lembrança...
Sim, você era jovem,

Jovem como nós somos;

E vendo-o assim sem vida
Lutamos pelo “porquê”

O “porquê de tudo isto”
Que tirou você daqui;

Lutamos para amanhã

Não sermos também a lembrança
De um homem ainda criança,

De um jovem que por ser tão jovem,
Foi apenas uma esperança

(JORNAL DA BAHIA, 1968 apud SILVA, 2003, p. 51).

Contrários ao acordo MEC-USAID, estudantes da UFBA e da UCSAL

invadiram aos gritos o prédio da Comissão Executora deste convênio, bradando “abaixo
MEC-USAID”; atearam fogo nas instalações, saquearam e queimaram arquivos e
documentos (SILVA, 2003).

De acordo Dias (2014):
[...] na quinta feira, dia 03 de junho de 1968, os estudantes
universitários, reunidos em assembleia geral, na Faculdade de

Medicina, decidiram elaborar um documento de reivindicações e
apresentá-lo ao reitor. Deliberaram também por uma passeata de
protesto contra o corte de verbas e a crise na Universidade. O ato
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“pacífico” recebeu permissão do governo estadual, contou com apoio

de padres, intelectuais, professores e da população. Aos gritos de
“Abaixo o MEC-USAID”, cerca de três mil estudantes se

concentraram na Praça da Sé e de lá saíram pelas ruas, portando faixas

e cartazes de protesto contra o governo, até o Campo Grande. No

trajeto, picharam ônibus, carros, casas comerciais e prédios públicos

com frases como: “viva a guerra popular” ou “abaixo a ditadura”
(DIAS, 2014, p. 206, grifos nossos).

De acordo com Medeiros e Castanho (2014), os estudantes dividiam-se frente à

reforma, tanto em relação ao “ir ou não ir” ao encontro proposto pelo Ministro da
Educação, a fim de realizar um diálogo, quanto ao caráter e conteúdo da reestruturação

educacional, uma vez que cada grupo já tinha definido um determinado modelo de

universidade que atendesse às necessidades do povo, das classes médias ou das camadas

oprimidas. Uns adotavam o lema “Universidade Livre, Democrática e Progressista”;
outros, “Universidade Popular, Autônoma e Democrática”; outros reivindicavam em

favor de “Universidade Livre” e havia aqueles que defendiam uma “Universidade
Crítica”.

Em junho de 1968, a UFBA foi novamente paralisada por professores e

estudantes devido ao corte de verbas, e, apesar de o reitor Roberto Santos ter
conseguido verbas suplementares junto ao governo federal, a incredulidade estudantil se
fez presente, por considerar a reforma universitária entreguista, privatista e imperialista.

O governo, tentando apaziguar as relações, por meio do seu secretário de

educação Navarro de Britto, distribuiu uma nota em julho de 1968, proibindo passeatas

estudantis. Enquanto isso, as ruas tomadas por militares, agentes do DOPS, policiais
civis, municipais e federais em confronto com os estudantes pareciam campos de guerra
(DIAS, 2014).

Esses e outros atos de rebeldia contra a ditadura na Bahia tiveram repercussões

por toda a sociedade baiana e demonstram que, até o último momento, grupos de
oposição resistiram ao Estado de Exceção.

Com o decorrer dos fatos e endurecimento do regime pós AI-5 e pós decreto

477, com a infiltração de policiais no cotidiano universitário, por mais que as entidades
estudantis tentassem continuar sua organização com passeatas e greves, o esfacelamento

do ME foi notório, gerando um clima de medo e sensação de onipresença da repressão e
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da vigilância. Houve a cassação do direito à matrícula dos estudantes considerados mais
perigosos e aos insatisfeitos restou a resistência na clandestinidade (BRITO, 2003;

2008). Contudo, conforme podemos verificar nos relatos apresentados na Comissão
Milton Santos, a resistência não cessou completamente e reascendeu o ME a partir de
1975.

Conforme menciona Brito (2008), embora pouco expressivos socialmente, há de

se considerar a existência de gestos de apoio ao golpe civil-militar, patrocinados por

estudantes da UFBA, sobretudo dos cursos de Direito e Medicina, o que demonstra a
heterogeneidade no meio estudantil. Nessa direção, Dias (2014) aponta que algumas
entidades estudantis, como o “Movimento Universitário Democrático (MUD), a

Associação Soteropolitana de Estudantes Secundaristas (ASES) e o Movimento

Estudantil Patriótico (MEP)” (p. 200) convocaram voluntários para apoiar as Forças
Armadas e lutar contra o comunismo, infiltrados no movimento estudantil.
À guisa de conclusão: entre a farsa e a tragédia

Karl Marx (2011), em referência a Hegel, define a história enquanto processo

dotado de repetição6, em que os grandes fatos e personagens aconteceriam no mínimo
duas vezes, primeiramente como farsa, e, em seguida, como tragédia. Posto isso, em

1968, iniciou-se um processo de reestruturação educacional no Brasil, proposto pelo

então regime civil-militar instaurado em 1964, que propunha a reforma do ensino

superior e, mais tarde, em 1971, modificações em todos os níveis e modalidades da
educação

básica,

sobretudo

no

denominado

ensino

de

“segundo

grau”7.

Aproximadamente meio século depois, novas políticas que igualmente visam a
reestruturação do ensino no Brasil são propostas, e, mais uma vez, os anos finais de
escolarização básica são alvo de alterações e “reformas”.

A denominada “Reforma do Ensino Médio”, assim como as “Reforma do Ensino

Superior” e “Reforma do ensino de 1° e 2° graus” são exemplos de como o termo
“reforma” vem sendo apropriado de forma errônea e/ou ideológica através do tempo.
Seja em 1968/1971 ou em 2016/17, reformar a educação tem implicado em políticas
que, se opondo ao sentido original, garantem a redução de direitos civis e reforçam o
domínio ideológico de classe.

6
7

Ver 18 de Brumário de Luís Bonaparte, Karl Marx (2011).
Nomenclatura adotada até a LDB 9.394 de 1996 e correspondente ao atual Ensino Médio.
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Implementar uma nova política educacional a partir da ditadura iniciada em

1964 se tornou expressão de reordenação de controle social e político e, nesse quadro, a

educação superior era mais favorecida do que a educação popular, por conta da

preocupação com a mão-de-obra mais qualificada para os altos escalões da indústria e
da administração. Tanto que um dos líderes do IPES, o general Heitor Herrera, foi

indicado para ser Ministro da Educação e se tornou o diretor do programa responsável
pela Coordenação e Aperfeiçoamento do Pessoal de Ensino Superior (CAPES), com a
atribuição de fornecer ajuda financeira para os estudantes que pretendiam continuar os

estudos após a formação no nível superior. O conceito de educação mudou
significativamente: transforma-se em capital humano, que, corretamente investido,

poderia produzir lucro social e individual. O planejamento educacional, seguindo essa

ideia, compreende as universidades como fábricas de um produto refinado, ajustadas
para as necessidades do mercado de trabalho, regulado pela lei da oferta e da procura,

no qual a instrumentalização para o trabalho deve tornar o indivíduo cada vez mais
produtivo para a empresa que o contrata (DREIFUSS, 1981).

Alguns autores, como Souza (1981), trazem a ideia de que o estrangulamento

que as reformas pretendiam sanar em relação ao sistema educacional era o acesso à

universidade, o que proporcionou que a questão referente ao denominado 2º grau fosse
dotado de importância tal qual o ensino superior. O ensino de 2º grau sofreu inúmeras

críticas, sendo responsabilizado como fator contribuinte para a imobilidade social e um

entrave para as novas demandas de desenvolvimento. A resolução adotada para sanar o

duplo problema foi uma proposta de criação de cursos de nível superior com menor
duração, incluindo licenciaturas, para atender a reivindicação dos que exigiam a
abertura de mais vagas, preservando o ensino de ‘alto nível’ aos cursos de pós-

graduação, voltados à formação das elites da passagem do ensino médio ao ensino
superior.

Este estrangulamento era reiterado na própria documentação dos planos

educacionais nacionais implementados na Bahia, sendo representado pelo Plano Integral
de Educação e Cultura (PIEC) de 1969. Contudo, ao revisitarmos a bibliografia e

documentos oficiais da época, indagamos se, de fato, elas não expressaram a relação
entre educação e divisão do trabalho. Considerando que a reforma do ensino superior foi

anterior à do ensino de 1º e 2º graus, na qual a defesa pelo aprofundamento do

tecnicismo foi bastante evidenciada, este estrangulamento, ao invés de ter sido posto
pelo simples acesso ao ensino superior – enfatizando a dicotomia entre a elite e a classe
47

Acesso Livre n. 7 Jan-Jun 2017

média que iriam para a universidade e os grupos menos favorecidos que iriam para o

ensino técnico –, não seria então a ênfase na mão de obra mais barata para a indústria
recente (do período ditatorial) o estrangulamento para a formação de quadros
específicos para determinados setores industriais e de serviços?

Ao adotarmos essa reflexão, entramos na contramão da veiculação da ideia de

que o filho do “pobre” iria para o segundo grau e/ou técnico, enquanto que o filho da

elite e classe média iria para a universidade, que seria a representante de uma formação
meramente academicista, clássica, científica. A tecnicização não ficou concentrada
apenas no ensino médio, a exemplo disso temos a criação dos cargos técnicos de nível

superior como os técnicos de assuntos educacionais, categoria funcional criada pelo
Plano de Cargos e Salários (PCC) sob a Lei de nº. 5.645, de 10 de dezembro de 1970,

que estabeleceu diretrizes para a classificação de cargos do Serviço Civil da União e das
autarquias federais (BRASIL, 1970). E, em 1975, o decreto de nº. 76. 640, de 19 de

novembro de 1975, registrou como requisito para ingresso no cargo o diploma de curso
superior (BRASIL, 1975).

Em relação às lutas estudantis como movimentos de resistência e

reivindicações diante do quadro de reformas, estes se utilizaram de instrumentos de
circulação de ideias (jornais, noticiários, revistas, panfletos etc.), para manifestarem
suas posições político-partidárias. As notícias encontradas em jornais, bem como relatos

dos estudantes que tiveram atuação no ME, trazem em seu arcabouço discursivo as
intempéries experimentadas pelo movimento na condição de opositor à ditadura, em sua
militância clandestina ou ofensiva. Contudo, embora circule a ideia de que houve uma

parcela considerável de estudantes a favor do regime, incipientes são os registros que
dariam o elã a essa afirmação. A maioria das fontes encontradas sobre o ME apresenta
uma vertente de oposição, bem como as produções acerca do tema.

A Universidade da Bahia – única instituição pública, embora houvesse a

Universidade Católica, de ensino superior no Estado até a década de 1970 – se

consolidou como meio fértil de propagação da luta discente. Segundo Brito (2008), a
experiência política vivenciada pelos estudantes da UBa (UFBA) fez com que a

instituição alcançasse a condição de locus protagonista dos movimentos que buscaram
alternativas aos rumos social-político-econômicos para os quais a Bahia trilhava.

Contudo, ainda que as análises tenham nos proporcionado pistas contundentes

para a discussão que objetivamos no presente texto, estas não são suficientes para
recompor a atuação do ME, por serem parte de uma documentação mais ampla
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Quarenta e seis anos depois, novamente o ensino é reformulado. Em fevereiro de

2017, mais precisamente o ensino médio passa por um processo semelhante à reforma
de n. 5.692/71, na qual o governo estabelece que o principal objetivo dessa modalidade

de ensino é a profissionalização. Novamente o alavancar do tecnicismo a fim de adequar
as novas exigências e demandas do mercado de trabalho, exigindo uma nova
capacitação.

O Projeto de Lei de Conversão 34/2016 propõe a reforma da estrutura do

ensino médio a partir da criação de uma base curricular comum dividida em eixos de

disciplinas, sendo obrigatório ao estudante escolher um dentre os cinco. O Projeto conta
com o incentivo propagandista de que o estudante sairá da escola já preparado e

capacitado para atuar no mercado de trabalho, sem que, para isso, seja necessário
ingressar em um curso superior, que, por sua vez, também tem recebido demandas cada
vez mais produtivistas. Poderia ser uma incidência de que o passado recente
representado pelo governo ditatorial civil-militar não é tão passado assim.
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1

Resumo: O presente artigo é uma tentativa de compreender a forma como a arte, com suas

múltiplas linguagens, se insere no processo de produção e transmissão de saber que acontece no
interior do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). Buscou-se perceber o
espaço que a arte ocupa dentro da proposta de educação do MST e as finalidades pedagógicas

com que ela é trabalhada. Para isso, foram analisados documentos de cunho pedagógico
elaborados pelo MST. Percebeu-se que, a partir de uma concepção universal de educação, que

propõe que sejam desenvolvidas todas as dimensões que compõem o ser humano (e não apenas
as habilidades técnico-profissionais), a arte é incluída como uma das esferas a serem trabalhadas

na formação dos sem-terra, bem como a política, a afetividade, a moral etc. Quanto às
finalidades pedagógicas do trabalho com as variadas linguagens artísticas, notou-se que a arte é
entendida como um instrumento para desenvolver valores outros que não os dominantes na

sociedade capitalista e fortalecer uma identidade coletiva calcada em uma nova cultura que vem
nascendo da luta pela terra.

Palavras-chave: Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra; Educação: Arte-educação.

“The art of revolutionizing”: art and educational action in the MST
Abstract: this article is an attempt to understand the way by which art, with its multiple
languages, is inserted in the process of production and transmission of knowledges in the

Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra [Movement of Landless Rural Workers] –
MST. The aim of the study was apprehend the space occupied by art in the MST educational

principles and in its pedagogical objectives. With this goal, the study was based on the analysis
of the pedagogical documents formulated by MST. The analysis found that, from a universal
conception of education, which proposes that all dimensions of human being be developed (not

only the technical-professional skills), art is one of the realms to be worked on in the teaching of
Esse artigo é resultado da pesquisa realizada para elaboração da monografia final do Curso de PósGraduação lato-sensu “Arte e Educação na Transdisciplinariedade”, da Universidade Cândido Mendes,
concluído em 2007.
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the landless workers, as well as politics, affectivity, moral etc. Regarding the pedagogical
objectives through many artistic languages, it was found that art is conceived as an instrument
to develop other values than the dominant ones in a capitalist society and strengthen a collective
identity based on a new culture that is emerging from the struggle for the land.

Keywords: Movement of Landless Rural Workers; Education; Art-Education
Introdução

ste artigo conjuga o interesse em estudar o problema da terra no Brasil – tema
sobre o qual me debrucei durante a Graduação em Ciências Sociais na
Universidade Federal do Rio de Janeiro – às questões da Educação. Reunir

esses dois campos de estudo sempre foi uma aspiração, devido à minha experiência em

sala de aula como educadora e à compreensão de que a escola é também um espaço
perpassado pelos conflitos que existem na sociedade. Uma questão que me instigava era
a de como a escola coordenada por um movimento social (no caso, o MST) poderia se
inserir na luta contra-hegemônica em nossa sociedade atual.

Pessoa (1999) é um dos autores que destaca o surgimento de um “novo

camponês” na história brasileira, referindo-se à criação do MST no início dos anos 80.
Esse “novo camponês” seria caracterizado, em primeiro lugar, por sua determinação em
incorporar a posse da terra ao seu processo de reprodução social. Além disso, a ele

poderia ser atribuída uma nova identidade, que vem sendo construída por uma dinâmica
nova de produção e transmissão de saber. Deve-se dizer que, para Pessoa (1999), esse
saber que é ensinado e aprendido não está necessariamente vinculado à escola, mesmo
que nunca prescindindo dela.

Admitindo que há em curso um processo de formação desses novos sujeitos –

que não está limitado à escola, ainda que não prescinda dela – , procurei perceber como

a arte participa dessa dinâmica. Nos importa aqui, portanto, tentar perceber como a arte,

com suas múltiplas linguagens, se insere nesse processo de produção e transmissão de
saber, e, portanto, de formação dos sem-terra, que não se limita aos espaços formais de
educação.

Para responder a essa questão, procedi à análise de documentos pedagógicos

elaborados pelo Movimento, enfocando as propostas neles contidas no que dizem
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respeito à arte. Os documentos analisados foram produzidos pelo Setor de Educação do
MST no período de 1991 a 2004.

A maior parte da documentação analisada faz parte do Caderno de Educação

número 13 (“Dossiê MST Escola”), uma edição especial lançada em 2005 que reuniu

documentos e estudos produzidos entre os anos de 1990 e 2001 e cujo enfoque recai
sobre a escola de Educação Fundamental, sobretudo de 1ª a 4ª séries.

Na apresentação à referida edição, afirma-se que a escolha dos textos não foi

aleatória, pois foi durante esse período que o MST mais se dedicou a uma produção
teórica específica sobre a escola de Ensino Fundamental e que “foram esses os

principais estudos e documentos que referenciaram o trabalho do Setor de Educação até

aqui” (MST, 2005a, p. 5). A ideia de republicá-los partiu da constatação de que muitos
dos educadores que trabalhavam nas escolas do MST não tinham conhecimento do

conjunto de materiais produzidos pelo Movimento, e do fato de que grande parte desses
textos já estava com sua edição esgotada.

A outra fonte documental analisada é o Boletim da Educação número 09,

publicado em 2004 (“Educação no MST: balanço 20 anos”). Nele se faz uma avaliação

do caminho percorrido pelo MST no campo da Educação, no ano em que o Movimento
completava seu 20º aniversário. Diferentemente dos documentos que compõem o
Caderno de Educação número 13, que abordam principalmente a Educação

Fundamental, nesse Boletim da Educação analisa-se a atuação do MST em todos os
níveis educacionais em que o Movimento está inserido, desde a Educação Infantil até a
Universidade.

Como é possível perceber, a pesquisa por mim realizada não esgota todos os

documentos de caráter pedagógico produzidos pelo MST, e também não é uma amostra

escolhida com base em critérios pré-determinados. Trata-se de uma tentativa de ilustrar
– a partir do material que obtive – a proposta de educação do Movimento dos
Trabalhadores Rurais Sem-Terra, com enfoque na arte e suas diversas linguagens.

Mesmo não se tratando de uma pesquisa exaustiva, pode-se afirmar que os

documentos analisados nos fornecem informações bastante ricas e são significativos do
ponto de vista do próprio MST. No Caderno de Educação nº 13, foram reunidos os
textos considerados mais importantes nessa reflexão sobre a escola e educação que o

MST vem realizando ao longo dos anos. E no Boletim da Educação nº 09, foi feita uma
síntese analítica da trajetória do MST no campo educacional por ocasião dos seus 20
anos de existência.
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Além desses dois materiais, tive acesso ainda a mais uma fonte: o Catálogo 2004

do Concurso Nacional para Estudantes do MST, com o tema “As sementes são
patrimônio da humanidade”. Nesse catálogo, encontram-se alguns trabalhos de arteeducação escolhidos pela Comissão de Seleção. Essa foi a 5ª edição do concurso que
começou em 1998 com o nome de “Concurso Nacional de Redações e Desenhos para

estudantes do MST”, e marca a ampliação de suas possibilidades de expressão,
tornando-se a partir de então “Concurso de Arte-Educação”.
O ser humano integral

Entre as principais linhas de ação do Setor de Educação do MST, de um total de

28 tópicos, podemos destacar o décimo primeiro: “11. Ter iniciativas e subsidiar o

trabalho das escolas no campo da cultura e da arte” (MST, 2004, p. 28. Grifo meu). A

partir da leitura dos documentos pedagógicos produzidos pelo Movimento dos Sem
Terra, é possível notar que existe uma preocupação em desenvolver trabalhos ligados à

arte. Essa preocupação deriva, em grande parte, do entendimento de que a educação
precisa estar voltada para as várias dimensões da pessoa humana.

No Boletim da Educação nº 09, quando se apresenta a concepção de escola do

MST, afirma-se que, entre outras características, esta

[...] tem como base as várias dimensões do ser humano. Para nós, esta

complexidade que nos forma precisa entrar nesta instituição

educativa. Em outras palavras, a escola tradicional sempre considerou
o saber científico como o mais importante, senão seu único foco de
trabalho. A escola que necessitamos considera esse saber
fundamental, mas atua também em outras dimensões como a

convivência, a arte, o trabalho, o lúdico, a estética, a política... A isto

chamamos de ambiente educativo, porque criamos tempos e espaços
para viver e educar essa totalidade humana (MST, 2004, p. 36-7.
Grifos meus).

Caldart (2004) faz referência a essa concepção universal de educação que o

MST procura adotar. Universal aqui não apenas no sentido de para todos, mas sim de
dar conta da pluralidade das dimensões humanas. Essa concepção, segundo a autora,

recupera matrizes pedagógicas que estão na origem da constituição da própria
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pedagogia, uma vez que retoma reflexões sobre a formação de seres humanos, formação
integral e sustentada em valores humanistas.

A essa concepção, diz Caldart, se contrapôs uma concepção propedêutica,

utilitarista e reducionista da educação, segundo a qual a educação deve servir à
preparação para a vida, vida essa entendida cada vez mais como competição no mercado

de trabalho. Paulo Freire (2005, p. 56) também se posiciona contrariamente a essa
concepção redutora de educação:

[...] a capacitação de mulheres e de homens em torno de saberes

instrumentais jamais pode prescindir de sua formação ética. A
radicalidade desta exigência é tal que não deveríamos necessitar

sequer de insistir na formação ética do ser ao falar de sua preparação
técnica e científica. É fundamental insistirmos nela precisamente

porque, inacabados mas conscientes do inacabamento, seres da
opção, da decisão, éticos, podemos negar ou trair a própria ética.

Desse modo, a partir da ideia de que a educação deve desenvolver a pluralidade

das dimensões que nos constitui, a escola do MST é levada a se abrir não só à arte, mas

também à política, à afetividade, ao trabalho. No texto “O que queremos com as escolas
dos assentamentos”, a primeira produção político-pedagógica sobre a escola feita pelo
Movimento e publicada originalmente em 1991, destacam-se alguns objetivos das
escolas de assentamentos do MST. O 7º objetivo diz:

A criança tem sentimentos, tem corpo, tem cultura. E ela deve poder
desenvolver todas essas dimensões. A Escola deve estimular o

cuidado com a saúde, a livre expressão de idéias e sentimentos. A
firmeza na luta e a ternura no relacionamento com as outras pessoas.
[...] Resumindo: a escola deve se preocupar com a pessoa integral
(MST, 2005a, p. 33).

Ainda em relação aos objetivos referidos acima, o texto levanta algumas

questões a fim de levar o leitor a refletir sobre se a escola do seu assentamento tem

conseguido atendê-los (o tópico é intitulado “Para conversar”). São duas as perguntas
colocadas em relação ao 7º objetivo supracitado. A primeira indagação é se a escola do

assentamento se preocupa com as atividades ligadas à saúde e à educação física. A
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segunda pergunta é interessante para o tema aqui tratado: “As crianças têm
oportunidade de brincar e de desenvolver sua criatividade e suas habilidades artísticas?
Como?” (MST, 2005a, p. 34. Grifo meu).

Ao mesmo tempo em que deve se preocupar, como vimos, com a integralidade

do ser humano, a escola se vê cada vez mais pressionada a derrubar suas paredes e
extrapolá-las, pois não é possível dar conta de todas essas esferas da vida humana no
espaço restrito da sala de aula. Isso é o que podemos depreender da leitura do material

pedagógico do Movimento, e pode ser exemplificado com o trecho abaixo, retirado do
texto “Como fazer a escola que queremos”, que abriu a coleção Caderno de Educação:

A primeira coisa que precisamos entender é que a criança não
aprende apenas quando está na sala de aula estudando. A criança

aprende também quando está fazendo um trabalho prático, quando
está planejando e fazendo brincadeiras, quando tem que resolver seus

próprios problemas. [...] Se é assim, a nossa escola não pode se

preocupar apenas com o que acontece nas aulas. Temos que pensar
em todas as experiências que a criança deve ter dentro e fora da sala
de aula e de como a gente pode ligar uma coisa com a outra: [...]
Como transformar uma festa do dia da criança numa aprendizagem
de organização e cultura? (MST, 2005a, p. 52. Grifos meus).

Assim, podemos dizer que o conceito de escola se amplia em dois sentidos:

passa a tratar de aspectos fundamentais à formação humana, indo além dos
conhecimentos técnico-científicos, e se volta cada vez mais para fora de seus muros,
reconhecendo outros “ambientes educativos” tão ou mais importantes que a sala de aula.

Os documentos pedagógicos analisados se destinam a contribuir principalmente

com a prática educativa desenvolvida nas escolas, mas é interessante perceber que neles

se reconhece, em vários momentos, que a educação não acontece apenas nessa

instituição. Ao mesmo tempo, os textos propõem que a escola “aceite sair de si mesma,
reconhecendo e valorizando as práticas educativas que acontecem fora dela” (MST,
2005a, p. 205) e cada vez mais se volte para a comunidade sem-terra como um todo.

Podemos perceber a forma como o MST entende a escola: uma escola diferente,

que não pode ser vista como o único lugar do processo educacional – já que a educação

acontece em todas as práticas sociais em que nos envolvemos – mas que tem um papel a
cumprir na formação dos sem-terra, principalmente quando consegue estabelecer
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vínculos com as demais experiências educativas presentes no dia a dia dos sem-terra,

envolvendo-se com os problemas e as questões não apenas do assentamento onde está
localizada, mas do movimento social mais amplo a que se vincula.

Em diversos trechos dos documentos analisados, são sugeridas atividades a

serem desenvolvidas pela escola com o objetivo de buscar um envolvimento com a
comunidade e extrapolar seus muros. No texto “Como fazemos a Escola de Educação
Fundamental” (publicado originalmente em 1999) incentiva-se, por exemplo, que a
escola realize atividades culturais (tais como sessões de teatro, festas folclóricas,

concurso de contos e de poemas, cantorias etc.) e ainda oficinas de capacitação
(oratória, marcenaria, dança, violão, teatro, dentre outras).

O texto aponta ainda para a necessidade de a escola participar das mobilizações

e lutas do assentamento (não só dos adultos, mas sobretudo dos jovens Sem Terra e dos
Sem Terrinha) e das iniciativas propostas pelo MST e pelo seu Setor de Educação. Uma
dessas iniciativas é o Concurso Nacional de Arte-Educação, que é uma atividade que,

ainda que passe por dentro da escola, a extrapola, esticando o seu espaço de atuação.

Além disso, todos os documentos enfatizam a ideia de que a escola deve participar e
contribuir (e até mesmo promover) a mística entre os sem-terra, fazendo aflorar o

sentimento de amor ao MST e a identidade Sem Terra (esse aspecto será desenvolvido
na próxima seção).

Pode-se dizer que, em muitos desses momentos em que a escola é levada a se

abrir, seja criando novos espaços (como o Concurso Nacional de Arte-Educação ou

sessões de teatro e de dança), seja cultivando outras experiências educativas já
existentes (como a mística), há um processo educativo em curso, do qual a arte, com

suas múltiplas linguagens, participa. Parece haver o reconhecimento – ainda que não
explicitado dessa forma no material pedagógico analisado – de que a arte não cabe no

espaço restrito da sala de aula, não podendo ficar ali “confinada”. Isso nos faz lembrar
do que Vincent Lanier (1999) afirma quanto às diversas experiências estéticas a que os
educandos têm acesso antes de entrar na escola e mesmo fora desta2.

O que apresentamos até aqui diz respeito ao espaço que a arte ocupa dentro da

concepção de educação do Movimento. Cabe finalmente a pergunta sobre qual é o

Recordo-me ainda de conversas informais com professores de artes em escolas da cidade do Rio de
Janeiro sobre a dificuldade em se respeitar as “regras escolares” (manter os alunos em silêncio, sentados
em fileiras, dentro da sala de aula) no momento de se trabalhar esta disciplina.
2
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conceito de “arte” que o MST possui: a forma como a arte é entendida e quais as suas
finalidades pedagógicas.

“A sociedade que queremos construir se constrói na sociedade de hoje” 3

A partir da leitura dos documentos pedagógicos do MST, podemos destacar

alguns objetivos da escola: “a escola deve ajudar a formar militantes” (MST, 2005a, p.

47); “que a escola trabalhe permanentemente as expressões culturais dos assentamentos
e da luta pela terra como um todo” (MST, 2005a, p. 69) e “que a escola seja também um

espaço de exercício prático dos valores que caracterizam o novo homem, a nova mulher,
a nova sociedade” (MST, 2005a, p. 70).

Esses objetivos acima enumerados referem-se de certa forma à “pedagogia da

cultura” que é um dos pilares da pedagogia do MST. No documento intitulado
“Princípios da Educação no MST” (publicado originalmente em 1996), se reconhece o
vínculo orgânico entre educação e cultura, e se enfatiza o papel que cabe à educação no

processo de construção ou reconstrução da identidade cultural dos trabalhadores. A
preocupação com essa dimensão fica bem explícita na passagem que segue:

Aprendemos com a história que as lutas culturais são parte
importante dos processos de transformação social. Alguém já disse

até que representam o cimento que liga as lutas econômicas e
políticas. Então não podemos considerar menos importante esta

dimensão quando pensamos na educação das pessoas (MST, 2005a,
p. 172, grifo no original).

O documento afirma ainda que não se trata apenas de um simples resgate da

cultura popular, mas principalmente da produção de uma nova cultura, a cultura da
mudança. Esse mesmo aspecto é destacado em outro texto (“Como fazer a escola que

queremos”): “As crianças precisam aprender a entender e valorizar sua cultura. E a
distinguir os costumes e o jeito que precisam superar e quais os que devem cultivar

nesta nova proposta de vida coletiva que é o assentamento” (MST, 2005a, p. 69). Esse
seria o processo que Caldart (2004) chama de “transformação do camponês, mas sem
deixar de sê-lo”.

Esse é um dos desafios para a escola e para o próprio Movimento mencionado em um dos documentos
analisados. Cf MST, 2005a, p. 215.
3
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Nessa discussão, parecem estar sendo recuperados alguns apontamentos teóricos

do autor marxista Antonio Gramsci, ainda que os documentos não façam referência

direta a ele. Um dos seus conceitos principais é o de “hegemonia”. Podemos entendê-la

como a capacidade de uma determinada classe unificar – através de sua ação política

ideológica e cultural – grupos sociais heterogêneos, impedindo que o contraste existente
entre eles exploda e provoque uma crise na ideologia dominante (GRUPPI, 2000).

Gramsci estava interessado em pensar como poderia se desenvolver o processo

que levaria à hegemonia do proletariado, classe dominada no capitalismo. Para ele, as
classes subalternas, camponesa e operária, em seu processo de formação, não têm ainda

consciência de seus próprios interesses e de sua função histórica. Isso porque a
concepção de mundo que carregam, para a qual concorrem influências ideológicas
diversas e contraditórias, lhes é imposta pelas classes dominantes. Isso nos faz lembrar

de Paulo Freire (2001), quando diz que os oprimidos “hospedam” o opressor em si.
Assim, “a sua aderência ao opressor não lhes possibilita a consciência de si como
pessoa, nem a consciência de classe oprimida” (FREIRE, 2001, p. 33).

Mas enquanto a ideologia dominante chega às classes dominadas por vários

canais – escola, Igreja, meios de comunicação etc. –, as necessidades reais dos

dominados os impulsionam a ações, lutas e movimentos, “a um comportamento mais
geral que entra em contradição com a concepção de mundo na qual foram educados”

(GRUPPI, 2000, p. 69). De acordo com Gramsci, enquanto houver contradição entre
essa ação e a concepção de mundo que a guia, ela não poderá se tornar uma ação
consciente e coerente, não adquirindo caráter revolucionário.

Para Gramsci, será então necessário que se estabeleça a unidade entre teoria e

prática, com a crítica à concepção imposta às classes subalternas e a construção de uma

nova – o que não se dará como resultado de uma reflexão puramente pessoal, mas sim
como resultado de um processo social. Segundo Luciano Gruppi (2000, p. 72-3), um
dos grandes estudiosos do pensamento desse autor:

O que pode torná-la [a classe operária] consciente é o resultado de

todo um processo. Nesse processo social, articulam-se as influências
e a luta de diferentes hegemonias, tanto políticas quanto culturais.

[...] A hegemonia, portanto, não é apenas política, mas é também um
fato cultural, moral, de concepção de mundo. (Grifos meus)
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Para o MST, essa dimensão cultural também vai assumir uma grande

importância, e é por isso que a escola acaba sendo envolvida nessa tarefa, que é do

Movimento como um todo e não apenas dela: “Nossas escolas, nossos cursos de
formação, precisam ser espaços privilegiados para a vivência e a produção de cultura.

Seja através da comunicação, da arte, do estudo da própria história do grupo, da festa,
do convívio comunitário como antídoto ao individualismo [...]” (MST, 2005a, p. 173.
Grifo meu).

Em outro documento já referido (“Como fazer a escola que queremos”), são

enumerados exemplos de ações que a escola pode realizar a fim de valorizar a cultura
existente no assentamento e ao mesmo tempo promover a nova cultura que nasce da

luta. Desse modo, a escola deve possibilitar à criança “aprender os cantos da luta, fazer

poesias, promover festas para comemorar as datas significativas para os assentados,
hastear a bandeira do Movimento Sem Terra” (MST, 2005a, p. 69. Grifos meus).

A partir dos dois fragmentos acima transcritos, podemos perceber a forma como

o MST conceitua a arte, com suas variadas linguagens. Ela é vista – na grande maioria
dos trechos em que lhe é feita referência – como um instrumento para auxiliar a

formação dos sem-terra, garantindo o aprendizado de novos valores, fortalecendo uma

identidade cultural comum em consonância com essa cultura da mudança e preparando,

portanto, os futuros militantes. Ela não é considerada uma atividade com uma
importância em si mesma – com exceção de algumas poucas passagens.

Alguns teóricos da arte-educação, tais como Ana Mae e Vincent Lanier, já

participaram de discussões sobre essa temática. Este último, em seu artigo “Devolvendo

arte à arte-educação”, explica que, para muitos profissionais da área, “a experiência com
a arte é meramente um meio para algum fim mais meritório, importante não por si

mesma mas como veículo” (LANIER, 1999, p. 44). E, embora reconhecendo que ele

próprio ainda acredite nessa posição, defende que o foco do arte-educador seja o

progresso no domínio dos procedimentos estético-visuais, e não o desenvolvimento de
qualidades pessoais que não se relacionam necessariamente com a arte.

Ana Mae (2005b), em livro sobre a história do ensino da arte no Brasil, aponta

que essa concepção da arte como algo acessório já estava presente no Decreto de 1816

com o qual Dom João VI criou o ensino artístico na colônia, determinando a fundação
no Rio de Janeiro de uma Escola de Ciências, Artes e Ofícios. Assim, afirma a autora:

“O texto legal caracteriza a Arte como um acessório, um instrumento para
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modernização de outros setores e não como atividade com importância em si mesma”
(MAE, 2005b, p. 21).

Apesar dessa discussão teórica referida acima sobre o ensino da arte (e que não

chega a ser consensual no campo da arte-educação4), o conceito que pode ser

depreendido da análise dos documentos pedagógicos produzidos pelo MST é o de arte
como instrumento capaz de propiciar a vivência de certos valores, o desenvolvimento de
certas qualidades, a formação de pessoas comprometidas com a transformação social.

Mas é importante mencionar que, em alguns poucos trechos dos documentos, ela é

considerada como uma linguagem, destacada por propiciar o desenvolvimento das
“habilidades de expressão”.

Nessas poucas passagens – foram vistas três referências nesse sentido – , a arte é

mencionada por seu potencial de complementar o trabalho desenvolvido com a língua
portuguesa, ajudando a incrementar as formas de expressão dos educandos. Por isso, é
incluída, juntamente com essa disciplina, na área intitulada “Comunicação e
Expressão”.

Além da tarefa principal da escola de potencializar, entre os estudantes, a leitura

e a escrita de textos na língua pátria, os documentos analisados referem-se também à

importância de se desenvolver a expressão oral (sugere-se que sejam trabalhados cantos
e dramatizações, além da criação de histórias e poemas), a expressão corporal (através

do teatro, da dança, da fabricação de instrumentos musicais caseiros, de exercícios

físicos e jogos) e a “leitura de outras línguas: gestos, mímica, dança, cores, esculturas...”
(MST, 2005a, p. 79).

Podemos ver, portanto, nesses poucos trechos, que a arte está sendo tratada

como linguagem, adquirindo uma importância em si mesma. Mas não é esse o conceito
de arte que predomina nos documentos analisados, uma vez que o trabalho com as

variadas linguagens artísticas é encarado como um caminho para se chegar a fins nãoartísticos.

Assim, no processo de formação dos sem-terra, a arte teria como uma de suas

principais finalidades pedagógicas contribuir – ao lado de diversas outras experiências

João Francisco Duarte Jr (1998, p. 72) procura expor os “fundamentos filosóficos que embasam a
utilização da arte como veículo educacional”. O autor propõe que a arte seja utilizada na educação como
“instrumento para a formação de um homem mais pleno” (DUARTE JR, 1998, p. 65. Grifos meus).
4
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educativas vividas no Movimento – para a construção da identidade Sem Terra5. Ser

Sem Terra é muito mais do que estar na condição de um trabalhador ou trabalhadora
sem a terra; ser Sem Terra é uma identidade de cultivo, um nome próprio a ser herdado
e honrado.

No Boletim da Educação nº 09 (“Educação no MST: balanço 20 anos”), são

listadas as principais linhas de ação do Setor de Educação do Movimento, já referidas

anteriormente. O primeiro item, de um total de 28, é o seguinte: “Fortalecer a identidade

Sem Terra e a pertença ao Movimento entre educandos, educadores e famílias
acampadas e assentadas” (MST, 2004, p.28). Para isso o Movimento empreende
variadas estratégicas pedagógicas, mas cabe destacar o papel que a arte cumpre nesse
processo, dado o seu caráter simbólico.

É significativo perceber, a partir da análise do Catálogo 2004 do Concurso

Nacional de Arte-Educação, que muitos dos trabalhos artísticos produzidos pelas

crianças e adolescentes – seja um desenho, um poema ou uma escultura – retratam esse
sentimento de pertença ao Movimento e o cultivo de uma identidade coletiva, não

havendo a distinção entre crianças e jovens acampados e assentados (e que, portanto, já
conseguiram a terra).

Esse concurso surgiu em 1998 com três grandes objetivos, elencados no Boletim

da Educação nº 09: primeiramente ele iria possibilitar a aproximação do Setor de
Educação do MST com as muitas escolas das áreas de reforma agrária; em segundo
lugar ele levaria para as escolas temas que estivessem palpitando na sociedade ou no

próprio Movimento para serem “estudados e embelezados pelas crianças” (MST, 2004,

p.38); e finalmente ele poderia motivar a expressão artística de educandos e educadores.
Dos três objetivos citados, podemos notar que os dois primeiros estão relacionados a
essa preocupação em fortalecer a identidade Sem Terra e o próprio Movimento.

O primeiro objetivo, como se vê, é o de buscar uma maior organicidade das

escolas localizadas em áreas de assentamento, para que passem a se envolver com as

questões colocadas pelo MST e com seu projeto político. O segundo objetivo é o de
possibilitar a reflexão de crianças e adolescentes sobre assuntos considerados

importantes para o Movimento. Os temas escolhidos nas cinco edições do concurso

foram os seguintes: “O Brasil que queremos” (1998); “Feliz aniversário, MST!” (1999);
Um estudo mais aprofundado sobre a identidade Sem Terra extrapolaria os objetivos desse trabalho.
Para uma pesquisa nesse sentido, algumas referências são: Vendramini, 2000 e 2003; Caldart, 1997 e
2004; Schmitt, 1992; Tarelho, 1988.
5
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“Brasil, quantos anos você tem?” (2002); “Terra e vida” (2003); “Sementes: patrimônio
da humanidade” (2004).

O catálogo que analisamos contém alguns dos trabalhos artísticos do último

concurso. Através de variadas linguagens artísticas, as crianças e adolescentes refletem
sobre um tema central para o conjunto do Movimento – no caso analisado, o assunto
escolhido foi a questão das sementes dentro de um contexto de expansão dos
transgênicos na agricultura do país. A produção artística a partir desses temas contribui

para fortalecer o sentimento de pertencimento à organização, e nesse sentido podemos
perceber a atuação da arte como um meio para levar a fins que relegam o campo
artístico.

Em muitos trabalhos desse catálogo está presente a discussão sobre qual o tipo

de semente seria mais adequado aos trabalhadores do campo e à sociedade brasileira
como um todo. A defesa da semente “crioula” em contraposição à transgênica é
unânime nas produções das crianças e adolescentes, tendo sido essa a posição sobre o
assunto que o MST adotou e tornou pública.

Também se percebe nos trabalhos que compõem o referido catálogo a presença

muito forte do símbolo do MST, que é retratado como resultado do germinar de uma
semente ou então é mostrado como fonte de onde brotam sementes. Nesses desenhos e

poemas é possível reconhecer a manifestação gráfica de uma identidade Sem Terra que

vem sendo construída nas várias ações que o Movimento empreende no seu cotidiano,
do qual as crianças e adolescentes são parte.

No documento intitulado “Como fazemos a Escola de Educação Fundamental”,

destaca-se o conteúdo educativo dessas ações que marcam a história do MST e
contribuem para a formação da identidade Sem Terra. Sobre esta, afirma-se:

Esta identidade fica mais forte à medida que se materializa em um
modo de vida, ou seja, que se constitui como cultura, e que projeta

transformações no jeito de ser das pessoas e da sociedade, cultivando
valores radicalmente humanistas, que se contrapõem aos valores antihumanos que sustentam a sociedade capitalista atual (MST, 2005a,
p.200. Grifos do texto original).

Nesse fragmento acima transcrito, pode-se notar que um traço marcante dessa

identidade Sem Terra é o cultivo de alguns valores. Pela leitura dos documentos
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pedagógicos, percebe-se que não se trata de quaisquer valores, mas daqueles

comprometidos com o ser humano, com a justiça e a solidariedade, com a

transformação da sociedade atual e a construção de uma nova. Isso nos faz lembrar de

Paulo Freire quando nos diz que o mundo é dominado pela ética do mercado, que é uma
ética cruel. Caberia àqueles interessados na mudança propagar uma outra ética, que
tivesse como eixo central o ser humano.

No início desse tópico, foram destacados alguns objetivos da escola. Um deles

diz que ela deve ser um espaço de exercício prático dos valores que caracterizam a nova

sociedade. Desse modo, uma vez que o Movimento pretende quebrar a ordem instituída
e construir uma nova ordem, é natural que se busque educar a partir de novos valores. O

trecho seguinte, retirado do texto “O que queremos com as escolas dos assentamentos”,
revela a preocupação do MST nesse sentido:

As nossas crianças necessitam de valores que formem o seu caráter

de um jeito diferente daquele que a televisão forma, daquele que as

famílias capitalistas formam. As crianças precisam aprender a lutar e

a ser firmes na luta. A não perder a sensibilidade e a ternura de quem
descobriu e compreendeu o outro. Mas também aprender a se

indignar profundamente com qualquer injustiça cometida contra
qualquer pessoa em qualquer parte do mundo (MST, 2005a, p. 36.
Grifos meus).

O aprendizado desses novos valores (a solidariedade, a cooperação, a capacidade

de indignação, a esperança, a confiança, a ternura, o gosto de ser povo trabalhador, a

disciplina e o espírito de sacrifício, para citar alguns que são referidos nos documentos)
vai acontecer nas vivências dos sujeitos, nas diversas práticas sociais que têm lugar na

dinâmica do Movimento, e não apenas na escola. Na concepção pedagógica do MST, a
luta social também tem uma dimensão educativa e, portanto, nela são vividos muitos
desses novos valores que se quer propagar, como por exemplo, a capacidade de se

indignar contra as injustiças, a vontade de transformar a realidade, a esperança na
mudança, a confiança na força da classe trabalhadora.

Considerando a questão que nos move – compreender a forma como a arte

participa da dinâmica de produção e transmissão de saber no interior do MST – pôde-se

perceber pela análise dos documentos pedagógicos a que tivemos acesso que a arte é
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vista como um veículo através do qual alguns desses novos valores acima referidos
podem ser vivenciados, reafirmando o que já foi exposto anteriormente. Um dos trechos

em que isso fica bem claro, extraído do texto “Ensino de 5ª a 8ª séries em áreas de
assentamento: ensaiando uma proposta” (elaborado em 1995), é o seguinte:

[...] nossa escola deve se colocar a serviço de um projeto político
popular, garantindo no seu currículo: [...] 5º) o cultivo à arte em suas
mais variadas formas de expressão, como elemento humanizador e

estimulador da criatividade e da disciplina (MST, 2005a, p.141.
Grifos meus).

Na passagem acima, vale sublinhar primeiramente a relação que é estabelecida

entre uma escola comprometida com o povo e com a transformação da sociedade e o
cultivo da arte como parte necessária do seu currículo. Em segundo lugar, destaca-se o

papel da arte como elemento (ou, em outras palavras, instrumento, veículo) capaz de
trabalhar valores humanistas e de estimular a disciplina – valor necessário a todo
militante – e a criatividade – qualidade individual que não está necessariamente
vinculada à arte, mas que é mencionada com uma certa frequência nos documentos
como sendo consequência do trabalho com a arte.

No Boletim da Educação nº 09 (“Educação no MST: balanço 20 anos”), é

apresentado o trabalho que o Setor de Educação realiza com a Educação Infantil,
referindo-se principalmente às “cirandas infantis”, nome pensado para diferenciar-se de
“creche” e inspirado nos “círculos infantis” de Cuba.

Embora sejam iniciativas bastante incipientes, devido à inexistência de políticas

públicas na Educação Infantil, as cirandas trazem uma concepção bastante inovadora
sobre a formação da criança de 0 a 6 anos. Quanto ao trabalho com a dimensão artística

– nosso objeto – ele também é destacado como um meio através do qual a criança pode
adquirir autonomia, apreender a viver em grupo e a ser criativa (novamente a mesma
qualidade).

Nas cirandas é estimulado o aprendizado da criatividade e da

cooperação, por meio de diversas estratégias pedagógicas. Um
exemplo de atividade pedagógica que desenvolve autonomia e

cooperação é o desenho coletivo. Nele a criança deve observar a ação
do outro para planejar a sua própria, a partir de suas escolhas. [...]
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Além disso, a prática de ouvir e dançar a ciranda faz a criança

desenvolver habilidades para viver melhor em grupo (MST, 2004,
p.49. Grifos meus).

No catálogo do Concurso Nacional de Arte-Educação, vê-se que, dos 31

trabalhos selecionados, 6 foram trabalhos coletivos, alguns produzidos por uma turma
inteira, outros por duas ou quatro pessoas. É possível inferir que essa seja uma prática
incentivada pelos educadores do Movimento, já que ajudaria a desenvolver um
sentimento de cooperação, como vimos no trecho acima. Ainda em relação aos

trabalhos do referido concurso, percebe-se em alguns deles a presença viva desses
novos valores que o Movimento pretende incorporar na vivência das pessoas.

Na poesia que reproduzo a seguir, marcada por uma linguagem repleta de

figuras, com muitas antíteses e metáforas, podem ser vistos alguns desses valores que o

Movimento busca cultivar, tais como: a esperança na mudança, a indignação contra a
opressão, o gosto de ser povo trabalhador, a confiança na sua força para construir um
outro amanhã. Ela foi extraída do referido catálogo.

Frutos dourados do sol
Na terra escura da noite as estrelas são sementes
Pra colher o novo dia que espera nossa gente.
Já escuto na lavoura o passo alegre do povo

Que vai levando nos braços os frutos do dia novo.
Entre o hoje e o amanhã corre um rio que nos alerta

Nas águas de quem oprime não navega quem liberta.
Cai o suor na terra arada, a chuva na plantação
Quem traz ganância nos olhos
Não traz sementes nas mãos

São legiões de campesinos vindos de enxadas nos ombros
Plantando sua esperança nesta vastidão de escombros
Pelas mãos de gente simples o dia nasce
Das sombras os frutos dourados do sol
Vão pro celeiro de espera
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E a colheita sorrindo

Do ventre da primavera.
Maria D’ajuda

6ª série – Escola Municipal Eloi Ferreira
Assentamento Projeto 40-45
Alcobaça, Bahia

(MST, 2005b, p. 21).

Célio Turino (2006, p. 9), em seu texto sobre práticas de uma educação não-

formal, discute o fato de que os esportes, as brincadeiras e os jogos – poderíamos

também acrescentar as artes – “refletem valores e indicam caminhos pelos quais as

sociedades vão trilhar. Mais que a atividade em si, cabe-nos procurar o sentido destas
brincadeiras e jogos” (Grifos meus). Quando fala sobre os programas de preenchimento

do tempo livre direcionados para crianças pobres, o autor afirma que a grande parte
deles servem como reprodutores da estrutura social, já que propõem a inclusão na
ordem estabelecida e não o seu questionamento.

Stanley Parker (apud TURINO, 2006, p.12) demonstra a relação entre o esporte

e os valores de nossa sociedade:

O esporte também se relaciona aos valores dominantes em nossa

sociedade, e existem provas substanciais de que opera como forma de

controle social. Isso se aplica especialmente ao ensino de esportes nas
escolas. [...] O esporte é essencialmente competitivo, sendo, portanto,

um modo efetivo de socialização na moral competitiva da sociedade
contemporânea. Sendo uma competição governada por regulamentos,

estimula os jogadores a aceitarem a regra do ‘jogo limpo’, assim
como os cidadãos são estimulados a aceitar que os regulamentos da
sociedade são neutros e que todos são iguais perante a lei.

Turino (2006) ressalta, no entanto, que o esporte pode assumir outro papel, e não

apenas o de inculcação da ideologia dominante. Tudo vai depender, diz ele, dos
caminhos que aceitamos como desejáveis para a sociedade. Podemos dar a ele um

significado diferente, onde outros valores sejam trabalhados e uma nova consciência
seja cultivada.
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É com esse último sentido que o Movimento dos Sem Terra pretende

desenvolver o trabalho com as linguagens artísticas (assim como com as brincadeiras e
os jogos, que também são referidos nos documentos). A arte seria um meio através do

qual poderiam ser cultivados valores outros que não os dominantes na sociedade

capitalista, ajudando a formar o novo homem e a nova mulher para a nova sociedade
que já começa a ser construída.
Conclusões

Procurou-se nesse artigo entender o lugar que a arte ocupa dentro da concepção

de educação que o MST sustenta. Buscou-se também explicitar o conceito de arte que o
Movimento possui, destacando as finalidades pedagógicas do trabalho com as várias

linguagens artísticas. Para tanto, analisamos alguns documentos pedagógicos elaborados
pelo MST.

Foi possível notar, pela análise de tais documentos, que existe a preocupação em

desenvolver trabalhos com as diferentes linguagens artísticas. Isso se deve, em grande

parte, à forma como o MST entende a educação. Um dos seus princípios filosóficos6 é o

de que a educação deve estar voltada às várias dimensões da pessoa humana. Podemos
ver que, também aqui, está sendo retomada a tradição teórica marxista, que aponta como

característica de uma práxis educativa revolucionária a tentativa de reintegrar as
diversas esferas da vida separadas pelo modo de produção capitalista.7

Assim, não é somente uma formação envolvendo a arte que tem lugar de

destaque dentro dessa concepção de educação, já que esta abrange também outros
âmbitos da vida do ser humano: a política, a afetividade, o lúdico, o trabalho, a moral.

Pudemos perceber que, ao mesmo tempo em que essas várias dimensões que nos

compõem são levadas a ingressar na escola, há um movimento que força esta a

extrapolar os seus muros, abrindo-se a experiências educativas que acontecem para além
da sala de aula.

Por fim, pôde-se perceber, pela análise do material pedagógico do Movimento,

que o trabalho desenvolvido com as variadas linguagens artísticas tem como finalidade
pedagógica principal ser um instrumento para auxiliar o cultivo de uma nova cultura,

comprometida com a transformação da sociedade e com a construção de um projeto
Cf “Princípios da Educação no MST” (MST 2005a, p. 159-79).
Karl Marx e Friedrich Engels (2001) dedicam uma parte significativa de “A Ideologia Alemã” para
tratar da especialização do trabalho e da separação entre o trabalho manual e o intelectual, características
de uma sociedade capitalista.
6
7
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político popular para o país. O MST é um movimento social que está vinculado aos
interesses da classe trabalhadora e que, portanto, realiza uma luta pela hegemonia desta

classe no interior da sociedade, onde a cultura é uma dimensão importante a se
considerar.

Assim, a arte (bem como todas as outras atividades e práticas educativas levadas

a cabo pelo Movimento) é vista como um elemento através do qual deve ser trabalhada
a identidade Sem Terra e o cultivo de novos valores que não os dominantes na

sociedade capitalista, necessários a uma nova ordem social. A educação, para o MST,
deve ajudar na construção do novo homem e da nova mulher, e a arte participa desse

processo educativo, trabalhando a cooperação, a sensibilidade, a disciplina, a
criatividade, a utopia.

Com essa pesquisa, pretendia contribuir, na medida do possível, para a

compreensão desse movimento social e de seus agentes, os Sem Terra. Além disso,
esperava oferecer subsídios para a reflexão da prática pedagógica de outros educadores
e educadoras, ainda que esta aconteça principalmente nas cidades.

Em relação à minha atuação especificamente, creio que esse trabalho me

permitiu pensar sobre alguns aspectos de minha atividade como educadora. A pesquisa

me instigou a refletir sobre como fazer para tirarmos o foco da escola, levando-a a se
envolver com outras experiências educativas que os estudantes vivenciam fora de sala
de aula, inclusive as estéticas. Uma outra reflexão é sobre como essa instituição pode

desenvolver novas relações sociais em seu interior que permitam repensar a ordem em
que vivemos, possibilitando a educandos e educadores projetar uma nova sociedade.
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Educação, integração nacional e cultura
iberoamericana no pensamento de José
Vasconcelos

Resumo: Este artigo analisa o projeto de educação e cultura empreendido por José
Vasconcelos – primeiramente reitor da Universidade Nacional (1920-1921) e, em seguida, à
frente da Secretaria de Educação Pública (1921-1924) – a partir de dois objetivos principais. Em

primeiro lugar, procura-se compreender a noção de que este amplo programa de educação e
cultura funcionaria como eixo central a partir do qual se reconstruiria a integração cultural

nacional e se retomaria o desenvolvimento humano, social e econômico do México pósrevolucionário; para tanto, abordam-se as especificidades do projeto de Vasconcelos em defesa
da vinculação entre alta cultura e cultura popular, bem como da integração da população
indígena ao projeto nacional. Em seguida, objetiva-se identificar o programa de educação e

cultura desenvolvido por Vasconcelos como parte de seu ideário iberoamericanista, que, longe

de compreender as necessidades mexicanas isoladamente, defendia a sua afinidade histórica e

cultural com os vizinhos latino-americanos e reivindicava o valor do passado colonial ibérico e

católico, que teria assentado as bases para a verdadeira revolução espiritual protagonizada na
América Latina, tema desenvolvido por Vasconcelos no célebre ensaio Raza Cósmica, em 1925.
Palavras-chave: Educação; Cultura; Iberoamericanismo.
Education, integration, and Iberian-American culture in the thinking of José
Vasconcelos
Abstract: This paper analyzes the education and culture project by José Vasconcelos, first as
rector of the National University (1920-1921) and then the head of the Department of Public

Education (1921-1924) from two main objectives. In the first place, it is sought to understand

the notion that this broad program of education and culture would function as the central axis
from which national cultural integration would be rebuilt and that the human, social and
economic development of post-revolutionary Mexico would be resumed; To that end, it

addresses the specificities of the Vasconcelos project in defense of the link between high culture

and popular culture, as well as the integration of the indigenous population into the national
project. It then aims to identify the education and cultural program developed by Vasconcelos as

71

Acesso Livre n. 7 Jan-Jun 2017
part of its Ibero-American ideology that, far from understanding Mexican needs in isolation,

defended its historical and cultural affinity with its Latin American neighbors and claimed the
value of the colonial past Iberian and Catholic, who would have laid the foundations for the true

spiritual revolution that was to take place in Latin America, a subject that Vasconcelos would
develop in the classic essay Raza Cósmica in 1925.

Keywords: Education; Culture; Ibero-Americanism.

Introdução: educação e reconstrução nacional

osé Vasconcelos Calderón (1882-1959) foi um intelectual mexicano, filósofo,

advogado, político, periodista, que se notabilizou pela sua atuação em prol da

educação, especialmente durante o período em que foi reitor da Universidade

Nacional (1920-1921) e Secretário de Educação Pública (1921-1924) no México do
período pós-revolucionário. Ao assumir a presidência do país em 1920, o general

Álvaro Obregón deu continuidade às estratégias iniciadas por seu antecessor, o general
Venustiano Carranza, a fim de recompor econômica e politicamente um país devastado

por uma década de guerra civil, mas avançou em relação ao último no que se refere ao

papel desempenhado pela educação e pela cultura, ambas tomadas como ferramentas
fundamentais para o processo de reconstrução nacional. José Vasconcelos – que, em

poucos anos, romperia com Obregón, como veremos adiante – estava à cabeça deste

amplo projeto nacional de educação e cultura, que, segundo Regina Crespo, “indicou

caminhos rumo a um México econômica e socialmente mais moderno e apontou um
nacionalismo autoafirmativo que marcaria todas as políticas educativas e culturais
posteriores” (CRESPO, 2016, p. 124).

Foi entre 1920 e 1924, curto período de tempo, que Vasconcelos teve seus anos

mais importantes na vida pública mexicana, embora sua atuação intelectual remonte

pelo menos a 1909, quando, junto a outros jovens intelectuais, fundou o Ateneu da

Juventude. Os ateneístas – jovens filósofos, artistas e literatos – embora não formassem

um grupo ideologicamente homogêneo, eram opositores do cientificismo positivista que
até então sustentava o modelo cultural, educacional e científico do México de Porfirio

Díaz, ou seja, essa nova geração de intelectuais surgiu como resposta ao modelo
vigente. De acordo com Gabriel Vargas Lozano, o Ateneu da Juventude era agremiação
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sem fins políticos, que visava, a princípio, debater apenas temas literários e filosóficos
(LOZANO, 2010, p. 33), mas acabou exercendo forte atuação política durante o ocaso

do porfiriato e no pós Revolução, na reconstrução cultural do país. Entre seus membros

mais famosos, estavam o próprio José Vasconcelos, bem como Alfonso Reyes, Antonio
Caso Pedro Henríquez Ureña, Diego Rivera, Manuel Ponce, entre outros intelectuais

que, anos mais tarde, se tornariam alguns dos mais importantes filósofos, literatos,
artistas e membros da máquina estatal do México pós-revolucionário.

Em 1920, ao assumir o cargo de reitor da Universidade Nacional de México (a

atual Universidad Nacional Autónoma de México – UNAM), Vasconcelos criticou o

caráter autocentrado dos estudos universitários como uma postura alheia aos temas da
realidade nacional, defendendo um papel mais atuante da Universidade junto às causas

sociais e conclamando os intelectuais, inclusive seus antigos companheiros do Ateneu
da Juventude, para que deixassem seus claustros a fim de se unirem ao labor de
reconstruir o país após anos de guerra e de uma existência inteira de separação entre
cultura popular e cultura erudita.

Em 1920, logo em seu primeiro ano como Reitor, Vasconcelos elaborou e

submeteu à Câmara de Deputados um projeto para a criação de uma Secretaria de
Educação Pública, pois a antiga Secretaria de Instrução Pública e Belas Artes havia sido

suprimida da Constituição de 1917, promulgada durante a presidência de Carranza. O

projeto de criação de uma Secretaria que centralizasse as políticas educacionais para
todo o país enfrentava um ponto polêmico para os mexicanos: o de encontrar a justa

medida entre centralização e autonomia dos Estados da federação. Com o fim da antiga

Secretaria, o ensino escolar passou a ser responsabilidade das prefeituras e, na Capital
Federal, ficou a cargo de um departamento administrativo, o Departamento Geral de

Educação. Embora o objetivo fosse o respeito à autonomia das instituições locais, nem
todas as prefeituras tinham recursos materiais e humanos suficientes para cumprir esta

função. A aprovação do projeto de lei implicaria modificar Constituição recémpromulgada, mas, mesmo assim, a modificação foi aprovada e, por meio de uma

reforma no seu Artigo Terceiro, a Secretaria de Educação Pública (SEP) foi criada em
1921 e o cargo de Secretário foi assumido pelo próprio José Vasconcelos.

O projeto nacional de educação previa o respeito à autonomia e à soberania das

instituições educativas locais, mas visava garantir a similaridade do currículo e
equivalência dos instrumentos de aprendizagem para todo o país, o que, segundo Claude

Fell, foi recebido com entusiasmo por professores de vários estados da federação. De
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acordo com um boletim publicado pelo Conselho Acadêmico da Escola Normal de

Veracruz em 1920, para compreender o real alcance do novo projeto nacional de
educação, era necessário entender a diferença entre centralização e federalização,

permitindo identificar o projeto não como uma ação centralizadora, no sentido de que
reuniria toda a autoridade em uma só instituição, localizada na Capital Federal, mas

como a conservação da autonomia das instituições locais de acordo com as diretrizes
gerais inscritas pelo Conselho Federal de Educação, composto por integrantes de todos
os Estados. Desse modo, os professores de Veracruz defenderam o projeto nacional de
educação como fator de equilíbrio entre a autonomia dos Estados e o estabelecimento de
uma base comum para o ensino em todo o país, com vistas a alcançar o “mais elevado e

patriótico” fim da educação: “a formação da alma mexicana” (Apud FELL, 1989, p. 65,
ênfases no original).

A cargo da SEP, Vasconcelos deu início a um amplo projeto de educação, que

não se ateve somente à garantia da escola laica e gratuita, tal como prevista na
Constituição, mas que propunha a educação como eixo central da integração cultural

nacional e do desenvolvimento humano, social e econômico do México no período pósrevolucionário. A educação, tomada em sentido amplo, cumpriria a função de dar
continuidade à obra da Revolução iniciada em 1910, direcionando as ações do Estado

para uma educação humanista, popular, democrática, que priorizasse os mais humildes e
alcançasse a totalidade do país, e não apenas as grandes cidades, diminuindo com isso
as enormes disparidades entre a capital federal e a maioria dos municípios.

O projeto nacional de educação encabeçado por Vasconcelos era um programa

de desenvolvimento de uma identidade nacional que incorporasse o legado da

Revolução e preparasse o país para o século XX. Buscava a reconstrução identitária do
país, mas sem limitar os desafios e potencialidades da educação e da cultura mexicana
às suas próprias fronteiras nacionais. Tratava-se de um programa de cunho

iberoamericanista, a partir do qual se pode perceber a influência do pensamento de
intelectuais latino-americanos como Martí, com a valorização da mestiçagem como
característica central de nuestra América em contraposição à segregação racial e

aversão à mestiçagem que marcava a trajetória histórica da América saxônica, e do
arielismo de Rodó, com sua valorização da cultura greco-latina, modelo de grandeza

espiritual frente à mediocridade do pragmatismo materialista da cultura norteamericana.
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Para Leopoldo Zea (1976), José Vasconcelos, tal como o uruguaio José Enrique

Rodó, o argentino Alejandro Korn, o peruano Alejandro Deustua, dentre outros
intelectuais latino-americanos contemporâneos, fizeram parte de uma geração que se

afastou do positivismo triunfante desde o último quartel do século XIX e se aproximou
de uma postura idealista e antinaturalista, em defesa de uma filosofia propriamente
latino-americana. Vasconcelos compreendia a identidade mexicana profundamente
relacionada a de seus vizinhos do sul e, além disso, recuperava as contribuições do

passado colonial ibérico, embora de modo e com finalidades próprias, voltadas para a
construção do futuro. Uma identidade cultural forjada pela mestiçagem e devedora de
uma formação humanista ligada à herança católica. De acordo com Crespo,

Vasconcelos objetivou, desde o princípio, consolidar uma nação que
não renegasse o seu passado indígena, mas que adotasse o caminho

ocidental de matriz hispânica. Afinal de contas, para ele, fora a partir
da Conquista e da criação da Nova Espanha que o domínio espanhol e

católico lançou as bases para o surgimento do México moderno. A
oposição ao pragmatismo protestante, tão cara a Rodó, também

aparece em Vasconcelos e faz parte do substrato ideológico, estético e
político da integração realizada a partir da cultura (CRESPO, 2016, p.
127).

A relação entre seu projeto de educação para o México e uma proposta cultural-

ideológica iberoamericanista foi expressa em sua obra mais difundida e influente: La
Raza Cósmica, escrita pouco tempo depois de sua atuação como reitor da Universidade

Nacional e Secretário da Educação Pública, entre 1920 e 1924. Em 1925, em Madri,

publicou suas Notas de unos viajes a la América del Sur (Brasil, Uruguay, Argentina y
Chile), acrescentando como prólogo o ensaio o qual intitulou Raza Cósmica, missión de
la raza iberoamericana. Nesse ensaio, Vasconcelos não profetizou apenas o surgimento

de uma nova “raça” – a “quinta raça” ou “raça cósmica” – mas o advento de uma nova

etapa no desenvolvimento da humanidade, a Era Espiritual ou Estética, caracterizada
pelo predomínio da imaginação criadora, que surgiria como superação da Era Intelectual

ou Política, marcada pelo predomínio da razão que caracterizava o presente. Segundo o
próprio Vasconcelos, a implantação no México de um programa de educação comum a
índios, brancos e mestiços correspondia à tese da igualdade dos homens diante do
Espírito:
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A tese etnológica que está implícita no sistema de ensino comum de

índios e brancos a desenvolvi posteriormente, em meu livro “La raza

cósmica”, mas a ideia central da tese já estava na essência do
programa que impusemos, na realidade, e não consistia senão em um
desenvolvimento da velha tese católica espanhola da igualdade dos
homens perante o Espírito.1 (VASCONCELOS, 2011, p. 124)
Síntese cultural e elevação espiritual

Partindo do pressuposto da igualdade dos homens em relação a suas capacidades

criativas e da educação como meio de elevação espiritual, Vasconcelos não

desvinculava ensino escolar básico da alta cultura e rechaçava o pragmatismo na
educação. Tendo em vista as imbricações entre educação básica e cultura erudita,

Vasconcelos criou uma estrutura departamental para a SEP a fim de promover a

organização e integrar diversos níveis de ensino e cultura no país. Para tanto, foram
criados três departamentos: 1) O Departamento Escolar, no qual se integravam todos os

níveis da educação escolar, desde a educação infantil até a universidade, incluindo
também as escolas especiais, técnicas, rurais etc.; 2) O Departamento de Bibliotecas,

criando e administrando bibliotecas populares em todo o país, com o objetivo de

disponibilizar material de leitura para professores e estudantes dos vários níveis
escolares; 3) O Departamento de Belas Artes, responsável não só pela regulamentação e

administração de museus, monumentos arqueológicos, teatros e cinemas, como também

pela coordenação de atividades artísticas direcionadas ao ensino escolar. Nesse sentido,

vale a pena citar a criação da Divisão de Cultura Estética, em 1922, a qual teve entre

suas funções oferecer ensino de música para a educação infantil e primária, bem como
nos cursos de formação de professores.

Para complementar as ações da SEP, foram criados projetos editoriais que, por

um lado, expandiam o acesso à literatura para a população em geral e, por outro,

ampliavam o debate sobre temas do ensino, educação e cultura propriamente ditos. Para
atender ao primeiro propósito, foi criado em 1923 os Talleres Gráficos de la Nación,

dedicado a editar e distribuir livros de literatura, economia, história, tanto de autores
mexicanos quanto traduções de autores estrangeiros – através da coleção Lecturas
Clásicas para Niños, por exemplo, foram difundidas versões de obras clássicas da

literatura internacional. Com tiragens massivas, a difusão dessas obras auxiliava nas
1

Todas as traduções dos textos originais em espanhol são livres e de minha autoria.
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campanhas nacionais de alfabetização e de fomento à leitura. Para o segundo propósito,

a expansão do debate sobre educação e cultura, entre 1921 e 1923, foi editado o
periódico El Maestro, revista de cultura nacional. Distribuída também em grande

tiragem e gratuitamente, inclusive para bibliotecas estrangeiras, a revista não tratava

apenas de temas pedagógicos de interesse para professores e demais profissionais da
educação, mas se dedicava a temas sobre educação, arte, ciência e cultura que poderiam
ser lidos por qualquer pessoa.

Além dos três departamentos citados anteriormente, o deputado Juan B. Salazar,

do Partido Liberal Constitucionalista, propôs a criação de mais um departamento junto à
SEP, direcionado para a educação indígena. A motivação apresentada por Salazar era a
inclusão social dos cinco milhões e meio de índios que eram parte da população

mexicana, justificando que, depois de tanto debate teórico e entusiasmos
revolucionários, já era hora de partir para a prática a fim de melhorar as condições de

vida dessa importante parcela da população. Não se tratava apenas de alfabetizá-los no
idioma castelhano, mas de oferecer novas perspectivas para a melhoria de suas
condições cotidianas, como um melhor cultivo da terra, por exemplo. O Departamento

de Cultura Indígena foi aprovado e incorporado à estrutura da SEP em 1922. Segundo
Fell, embora a criação do novo departamento tenha sido aprovada por unanimidade

entre os deputados, esta não foi recebida com muito entusiasmo por parte do Secretário.
Isso se justificaria devido ao receio de Vasconcelos de que esta separação pudesse
romper a harmonia interna dos departamentos da SEP e acabar por retardar a integração

do índio, admitindo, contudo, que o departamento recém-criado – tal como a própria

luta contra o analfabetismo – era uma necessidade provisória, isto é, que desapareceria
automaticamente no dia em que os índios estivessem em condições de frequentar as
escolas regulares (FELL, 2009, p. 217).

Essa ressalva era totalmente compatível com o ideal de educação de

Vasconcelos, cujo objetivo final era chegar a uma síntese cultural que amalgamasse o
passado e o futuro, o popular e o clássico, por meio de uma síntese criativa e inovadora,

capaz de ser profundamente nacional, livre de modismos e estrangeirismos e, ao mesmo
tempo, universal. Desde o princípio de sua atuação na reitoria da Universidade

Nacional, Vasconcelos já condenava o elitismo acadêmico e rechaçava a imitação de
modas literárias e artísticas importadas, estimulando a criação cultural a partir do
contato direto entre artistas e intelectuais com a realidade nacional. Como Secretário,

multiplicou o incentivo aos festivais culturais, às apresentações gratuitas de espetáculos
77

Acesso Livre n. 7 Jan-Jun 2017

teatrais, às exibições cinematográficas etc. O acesso de um maior número de pessoas às
manifestações artísticas serviria para elevar o nível espiritual e diminuir as disparidades

no acesso à arte entre as distintas camadas sociais, democratizando o acesso às
atividades culturais.

Foi também durante o período de atuação de Vasconcelos como Secretário que

se incentivou uma prática que continuou sendo adotada após sua gestão, a pintura de

murais por renomados artistas nas paredes de edifícios públicos. Foi o próprio

Vasconcelos quem convidou Diego Rivera para pintar grandes murais no edifício da

SEP, que também possui em suas paredes obras de artistas como David Alfaro
Siqueiros, Federico Canessi e Roberto Montenegro, dentre outros muralistas, artistas
que também possuem obras em outros edifícios públicos localizados na Capital Federal.

Os murais de Rivera no edifício da SEP, frutos de um trabalho produzido entre 1923 e
1928, estão estampados nas paredes do prédio central da Secretaria e divididos em dois
grandes temas intitulados “pátio do Trabalho" – localizado no pátio Principal – e “pátio

das Festas” – pátio de Juárez. O primeiro apresenta cenas que contemplam as distintas
regiões do país, desde as áreas litorâneas até o altiplano, e representam o trabalho

intelectual, as ciências e as artes no México, exaltam os heróis do passado remoto e

recente e das lutas revolucionárias. No segundo pátio, o das Festas, Rivera representou

tradições, festas religiosas e populares mexicanas, além de reproduzir junto a obras
como El Arsenal estrofes dos corridos2 “La Balada de Zapata”, “La Revolución Agraria
de 1910” e “Así será la Revolución Proletaria”.

Embora a pintura dos murais nos edifícios públicos democratizasse o acesso à

arte, que desse modo não ficava enclausurada dentro do espaço dos museus, e os murais

de Rivera estivessem temas direcionados para a cultura nacional, popular e para os
princípios revolucionários, Rivera e Vasconcelos tinham diferenças sensíveis no que se

refere ao papel da arte para a formação estética, social e política do México pósrevolucionário. De acordo com Fell, foi nesse momento que se evidenciaram as

divergências entre o Secretário e os artistas que defendiam uma arte socialista. Ambos
estavam de acordo quanto à necessidade de transformar os cânones tradicionais que

definiam o “gosto” nacional, mas Rivera não acreditava numa educação estética do

povo, por meio de uma política cultural de democratização do acesso ao consumo de
O corrido é um gênero musical mexicano que narra acontecimentos do passado remoto ou recente,
especialmente a história de personagens importantes, sejam reais ou fictícios, homenageando com isto tais
personagens.
2
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arte, mas defendia o povo como produtor de arte: uma arte criativa, espontânea e

instintiva, que deveria ganhar mais espaço para se manifestar. Enquanto isso,
Vasconcelos defendia que os jovens mexicanos deveriam, sim, ler Dante e Shakespeare.
Exaltava o valor da arte popular e da arte indígena, mas acreditava que esta deveria estar

inscrita num marco cultural universal e, com isso, mais amplo e de maior alcance. Em
discurso pronunciado por ocasião da inauguração do novo edifício central da SEP, em
1922, Vasconcelos afirmou que

uma verdadeira cultura que seja o florescimento do nativo dentro de

um ambiente universal, a união de nossa alma com todas as vibrações
do universo em ritmo de júbilo semelhante ao da música e com uma

fusão tão alegre quanto a que vamos experimentar em breve, quando
se liguem em nossa consciência os sons ingênuos do canto popular

entonado por milhares de vozes dos coros infantis, e as profundas

melodias da música clássica revividas ao conjuro de nossa orquestra
sinfônica. O popular e o clássico unidos sem passar pela ponte da
mediocridade (apud FELL, 2009, p. 550).

O “florescimento do nativo”, mas dentro de um “ambiente universal”: essa era a

meta da política cultural de Vasconcelos. Tal proposta corrobora com a perspectiva

profética que Vasconcelos desenvolveria poucos anos mais tarde, em Raza Cósmica,
quando afirma que a mescla total das quatro raças3 existentes – a branca, a amarela, a
negra e a vermelha – levaria a conformação de uma nova raça: a raça cósmica, ou raça

síntese. Esta raça, responsável pelo advento de uma nova Era na história da
humanidade, teria seu desenvolvimento a partir da raça iberoamericana, que seria,

portanto, o elemento chave para o progresso da civilização humana. Para Vasconcelos, a

América Latina estaria mais avançada do que as demais partes do mundo no que se

refere ao processo de mestiçagem e à aceitação da contribuição de todas as raças na

conformação cultural, pois, longe de ser um fator de degradação, a mestiçagem
promoveria o aperfeiçoamento moral e cultural humano. Seu ensaio é um apelo para que
a América Latina não inveje a América Saxônica, mas que entenda positivamente a sua

história, especialmente seu passado colonial, pois esta história teria lhe dado os
Vale advertir que o conceito de raça desenvolvido por Vasconcelos em Raza Cósmica e outras obras não
corresponde a uma noção biológica de subdivisão da espécie humana, mas engloba ideias de civilização,
povo, cultura, costumes etc.
3
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elementos necessários para cumprir sua missão de ser vanguarda no processo de

desenvolvimento da humanidade. Desse modo, tanto a obsessão pelo nacional quanto os

estrangeirismos afastariam a raça iberoamericana de seu destino. No fim do ensaio,
Vasconcelos explica que a mescla de elementos de todas as raças estava presente
inclusive no edifício construído para abrigar a sede da SEP:

Para expressar todas estas ideias que hoje procuro expor em rápida

síntese, há alguns anos, quando não estavam bem definidas ainda,
procurei dar-lhes signos no novo Palácio da Educação Pública do
México (...). Em cada um dos quatro ângulos do pátio anterior mandei

que se fizessem alegorias da Espanha, do México, Grécia e Índia, as
quatro civilizações que particularmente mais contribuíram para a

formação da América Latina. Em seguida, abaixo dessas quatro
alegorias, levantaram-se quatro grandes estátuas de pedra das quatro
grandes raças contemporâneas: a Branca, a Vermelha, a Negra e a

Amarela, para indicar que a América é lugar de todas, e de todas

necessita. Finalmente, no centro deveria erigir-se um monumento que
de alguma forma simbolizasse a lei dos três estados: o material, o
intelectual e o estético. Tudo para indicar que, mediante o exercício da

tríplice lei, na América chegaremos, antes de qualquer parte do globo,
à criação de uma raça feita com o tesouro de todas as anteriores, a raça
final, a raça cósmica (VASCONCELOS, 1948, p. 34).
Missões modernas

O analfabetismo entre a população adulta mexicana, por ser muito alto,

especialmente nas áreas rurais, era entendido como problema prioritário para a política
educacional implantada por Vasconcelos. Em 1922, durante o Primeiro Congresso de
Mestres, a baixa ou total ausência de escolarização nas áreas rurais foi considerada um

grave problema social que assolava grandes áreas do país. Para atacar tal problema, a
SEP organizou estratégias próprias para as comunidades rurais, incluindo a
especificidade da estrutura física das escolas rurais, que deveriam possuir terrenos

cultiváveis, próprias para o aprendizado de técnicas agrícolas, além do ensino do idioma
espanhol e das operações básicas de matemática. Além disso, as chamadas Missões
Culturais, oficialmente fundadas a partir de 1923, já contavam com experiências
anteriores de campanhas voluntárias de alfabetização (cf. CRESPO, 2016; LÓPEZ,
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2005), cuja função seria especialmente a erradicação do analfabetismo e a formação
profissional dos professores que atuariam nessas comunidades.

Embora as principais metas do programa fossem o combate ao analfabetismo da

população adulta e a capacitação dos professores locais, que, em muitos casos, não

possuíam qualquer formação acadêmica, cabe ressaltar também o aprendizado de
conhecimentos sobre higiene pessoal e economia doméstica, por exemplo. O

missionário deveria ter conhecimentos amplos sobre as condições de vida da região
onde atuaria, dominar os idiomas nativos, visto que grande parte dessas comunidades

eram indígenas e falavam estes idiomas nativos. O lema das Missões Culturais era levar
cultura e progresso para as comunidades, e os professores missionários deveriam estar

mais preocupados com o ensino de conhecimentos práticos e úteis para estes homens e
mulheres do que com os saberes livrescos. Entre tais conhecimentos úteis, estava o

próprio domínio do idioma espanhol, que deveria ser massificado no interior do país em
favor da unificação cultural nacional. Ainda que os saberes propriamente livrescos

fossem desejáveis, estes corresponderiam a uma etapa posterior no processo de
educação desses grupos em especial.

Mesmo que a educação também servisse ao propósito de fornecer

conhecimentos úteis para a vida material, formando os futuros trabalhadores, e que o

ensino técnico também estivesse presente no projeto elaborado por Vasconcelos junto à
SEP, para este, o objetivo central da educação era formar “cérebros pensantes”, de
modo a oferecer para todos os mexicanos o acesso a conteúdos da cultura nacional e

universal a fim de refundar a identidade nacional sobre outros alicerces, suplantando o
ideal positivista, elitista e colonizado do período porfirista, ampliando com isso o

sentido da revolução social e política para uma verdadeira revolução espiritual. Em seu
discurso de posse como reitor da Universidade Nacional, havia declarado que a

finalidade do programa era incentivar o “trabalho útil, trabalho produtivo, ação nobre e
pensamento alto” (Apud HISTÓRIA...). Portanto, nem a cultura clássica poderia ser um

fim em si mesma, fruto de um elitismo que precisava ser superado, nem o ensino escolar

poderia se contentar com fins utilitários, e isso também era verdadeiro, em última
análise, para as escolas rurais e para o ensino indígena. Para Fell,

Vasconcelos dá [...] ao conceito de educação sua máxima extensão,
abarcando e ultrapassando por sua vez o conteúdo propriamente

escolar do termo. Trata-se de implantar um sistema de integração
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cultural dos não alfabetizados e de elaborar um ensino que sirva para
“aumentar a capacidade produtiva de cada mão que trabalha e a
potência de cada cérebro que pensa” (FELL, 2009, p. 19).

Ainda de acordo com Fell, mesmo que diversos intelectuais mexicanos

defendessem a manutenção da diversidade cultural e linguística no país, Vasconcelos

advertia que as disparidades econômicas e sociais entre os indígenas e os demais

mexicanos, especialmente aqueles que viviam nas cidades, não seria extinguida caso se

permanecesse defendendo o isolamento da população indígena, inclusive em relação a
sua língua e seus costumes. “Para Vascocelos”, afirma Fell, “não existe uma via

intermediária entre a ‘preservação’ e a ‘incorporação’ pura e simples; esta última opção
é, para ele, o primeiro requisito para a formação da ‘alma nacional’.” (FELL, 2009, p.

206) Por isso, o desafio central para o México, bem como para os demais países latino-

americanos, consistiria justamente em não dividir, mas unir, as raças que no fundo eram
uma só: a raça iberoamericana.

Os missionários modernos deveriam seguir a inspiração dos antigos missionários

católicos dos tempos da colonização ibérica, uma tradição que, segundo Vasconcelos,

por ter sido esquecida durante as décadas de vida independente mexicana, não trouxe

nenhum avanço para a população indígena do país. Ao contrário, os mestres mexicanos
incorriam no erro de imitar o sistema norte-americano de abordar a questão indígena

“fundado na etnografia positivista, que exagera as diferenças de raças e faz do selvagem
um ser a parte, uma espécie de elo entre o homem e o macaco” (VASCONCELOS,
2011, p. 144). Por isso, para ele, o missionário moderno ideal deveria se fazer líder dos

educadores locais, ajudando-lhes a construir escolas, ensinando-lhes os conhecimentos

de pedagogia que depois colocariam em prática em suas comunidades. Em seguida,
chegariam os especialistas tanto em agricultura como em arte, além dos oradores, que

lessem jornais, livros de história e geografia em voz alta, em praça pública, para que
todos pudessem ouvi-los, e exibissem obras cinematográficas, tendo ao seu lado o
músico encarregado de despertar o interesse daquelas pessoas pela arte e pela beleza

sonora (cf. VASCONCELOS, 2011, p. 144). Esse foi o sonho jamais realizado de
Vasconcelos para as missões modernas.

As frustrações de Vasconcelos em relação ao alcance e à própria manutenção

das políticas educacionais implantadas aparecem já em 1923, com a suspensão das
verbas para a edição da revista El Maestro, fato que foi descrito por Vasconcelos em El
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desastre como um grande golpe da Secretaria de Fazenda sobre a SEP, ainda durante a

presidência de Obregón. Assim, deixou de produzir um material que servia como

importante instrumento de divulgação internacional da riqueza da cultura mexicana de
seu tempo:

O primeiro golpe que Pani acertou na Secretaria de Educação foi a
suspensão dos pagamentos destinados à revista El Maestro, que havia

levado a fama de um México culto a todos os povos civilizados.
Distribuíamos setenta e cinco mil exemplares. E, ainda que o
periódico nunca tenha alcançado uma alta qualidade filosófica ou
literária, nem era seu objetivo revelar talentos novos, prestou eminente

serviço na divulgação da cultura básica e na propaganda mexicana no
exterior.

“Em um bonde de Londres vi uma pessoa que lia El Maestro” – disseme em certa ocasião um amigo viajante (VASCONCELOS, 2011, pp.
184-5).

As discordâncias de Vasconcelos com Obregón começaram com este corte no

orçamento destinado às publicações da SEP, a partir de 1923, e se tornaram ainda mais
evidentes quando o presidente assinou com os Estados Unidos os chamados Tratados de

Bucareli, que garantiam os direitos de propriedade dos norte-americanos radicados no
México e das companhias de petróleo norte-americanas localizadas em território

mexicano. Embora tenha dado continuidade na política de aproximação com os países
latino-americanos, iniciada por seu predecessor, o general Venustiano Carranza,
Obregón afirmava a necessidade de garantir que os Estados Unidos reconhecessem a

legitimidade do governo mexicano pós-revolucionário e de retomar vias de negociação

com o vizinho do norte, justificando com isso o desenvolvimento econômico do país,

além de evitar um conflito armado com os Estados Unidos. Após seu rompimento com
Obregón e seu pedido de demissão da SEP, em julho de 1924, seguida de uma frustrante

derrota na eleição para a qual concorreu ao cargo de Governador de seu Estado natal,
Oaxaca, Vasconcelos deixou o México, impondo-se um autoexílio que duraria até 1929,
quando retornou para concorrer à presidência da República, sendo novamente derrotado
nas eleições.

Contudo, é preciso fazer a ressalva de que tais derrotas políticas não significam

uma derrota definitiva do seu projeto de educação e cultura para o México. De acordo
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com Crespo, o projeto vasconcelista continuou exercendo grande influência sobre as

políticas educativas nas décadas que se seguiram à sua saída da SEP, durante a gestão
de outros secretários e em outras presidências, especialmente no que refere à educação

rural e indígena. Assim, talvez não seja um exagero afirmar que algumas das propostas
elaboradas por Vasconcelos no início da década de 1920 permanecem como referências
importantes para o país até os dias atuais (cf. CRESPO, 2016, p. 139).
Considerações finais

Desde que assumiu a presidência do México, em 1920, o general Álvaro

Obregón tomou a reconstrução política, econômica e social do país como objetivo
primordial de seu governo e, para empreender tal reconstrução, entendeu que um amplo

projeto de educação e cultura poderia ser um valioso mecanismo para este processo de
reconstrução nacional. Este amplo projeto foi liderado pelo intelectual, filósofo,
advogado e periodista mexicano José Vasconcelos, o qual, desde seus tempos como
membro do Ateneu da Juventude e como reitor da Universidade Nacional, clamava por
um papel mais atuante dos intelectuais em relação às causas nacionais.

O projeto elaborado por Vasconcelos junto à SEP previa o respeito à autonomia

das instituições educativas locais, mas visava, ao mesmo tempo, garantir a similaridade
do ensino em todo o país, contribuindo assim para a formação da “alma mexicana”.
Mas, para Vasconcelos, a alma mexicana não estava encerrada nos limites de suas
fronteiras nacionais, tratava-se na realidade, da alma da raça iberoamericana, segundo

ele, responsável por uma tarefa de enorme grandeza, a criação de um novo tempo na
história humana:

A América hispânica é de um tipo novo por excelência, novidade não

somente de território, mas também de alma. Consciência sem
antepassado até onde é possível se imaginar assim uma consciência;
que, por isso mesmo, deve ser criadora, criadora e organizadora da
contribuição do passado, criadora e construtora do presente, iniciadora
e preparadora do futuro. Que a grandeza dessa tarefa seja o melhor

estímulo das robustas vontades! Quem se assombrará que em apenas

um século comece tal raça a propor seu próprio problema, a dar-se
conta de sua própria missão? (VASCONCELOS, 1978, p. 8).

Além de intimamente relacionada aos seus vizinhos latino-americanos,

Vasconcelos entendia esta “alma” mexicana como profundamente devedora da herança
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colonial ibérica, que forjou uma identidade cultural marcada pela mestiçagem e pela

formação humanista católica. Era com base nessa herança que Vasconcelos justificava a

implantação de um programa de educação comum a índios, brancos e mestiços, a fim de
reafirmar a tese da igualdade dos homens.

Vasconcelos defendia um programa de educação que não desvinculasse ensino

escolar básico e alta cultura e fosse capaz de democratizar o acesso à arte. Além disso,
rechaçava o pragmatismo na educação e, por essa razão, tinha ressalvas ao papel
desempenhado pelo Departamento de Cultura Indígena, afirmando que este somente

poderia ter um caráter provisório, visto que sua necessidade desapareceria logo que os
indígenas tivessem condições de frequentar em igualdade de condições as escolas

regulares. Tal afirmação se justifica, pois, para Vasconcelos, o objetivo último de seu
projeto de educação era a oferecer aos mexicanos o acesso a conteúdos da cultura

popular e nacional bem como da cultura clássica e universal, ampliando, com isso, o

sentido da revolução social e política para uma verdadeira revolução espiritual,
formando cabeças pensantes capazes de promover uma autêntica síntese cultural entre o
nativo e o universal.
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Uma leitura do tempo: reflexos da História
do livro e da Educação Literária na
formação do público leitor

Resumo: A reflexão a respeito do fenômeno da leitura tem sido alvo de sucessivas pesquisas e

discussões. Porém, condutas tradicionais, com abordagens autoritárias e pouco atraentes, têm
prevalecido na atual conjuntura pedagógica docente. Neste sentido, a escola não apenas

contribui para a difusão de um modelo de projeto elaborado com o intuito de atender ao
processo de ascensão de uma elite burguesa e capitalista, como sanciona a perda da naturalidade
do ato de ler, transformando-o em rotina artificial e tortuosa para os alunos. Apoiado nesses

aspectos, o trabalho proposto intenta discutir a relação do processo de formação histórica da
leitura e do livro, bem como realizar um delineamento da educação literária no contexto
nacional, de tal modo a destacar as influências e heranças na sociedade vigente.
Palavras-chave: História da Leitura; Literatura; Sociedade.
A reading of time: reflexions on the History of book and on the Literary
Education in the formation of the reading public
Abstract: The reflection on the phenomenon of reading has been the target of successive

surveys and discussions, but traditional conducts with authoritarian and unattractive approaches

have been prevalent in the current pedagogical juncture. In this sense, the school not only
contributes to the spreading of a model of project developed with the intention of assisting the
rising of a bourgeois and capitalist elite, but also sanctions the loss of the naturalness in the act

of reading, transforming it in an artificial and tortuous routine for students. Based on these
aspects, the proposed work tries to discuss the relation of the historical formation of reading and

the book, as well as to design a literary education in national context, in such a way as to
highlight the influences and inheritances in the current society.
Keywords: History of Reading; Literature; Society.
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Introdução

aprendizado da leitura dentro do contexto de ensino formal envolve

inúmeras opiniões, tanto acerca do método mais adequado para um processo

de ensino mais produtivo quanto do emprego de uma postura mais eficaz, a

qual evidencie uma abordagem atraente e dinâmica no desenvolvimento desse tipo de
atividade em sala de aula. No caso da leitura literária, tais paradigmas se tornam ainda

mais polêmicos, haja vista que o contato com os livros tem sido reduzido ao estudo das
informações estruturais do texto, sem um aprofundamento necessário às demais
características fundamentais para a ampliação das competências do estudante.

De acordo com Zilberman & Silva (1990, p. 43), “os protocolos de leitura estão

estremecidos, como estão estremecidos os cânones autoritários de interpretação. Nada –

é isso que resulta de respostas fechadas aos textos literários”. O que se vê, destarte, é a

propagação de uma formação precária, conduzida pelo uso de práticas que apenas

valorizam modelos e intervenções avaliativas. Essas atitudes acabam não incentivando
uma forma de conduta que produza um efeito real e duradouro, que, de fato, recupere e

respeite as possibilidades, perspectivas e vivências do leitor. É válido destacar, ainda,
que esse tipo de comportamento acarreta várias consequências negativas, que ora podem
atingir apenas o recinto individual ora podem impedir a evolução do coletivo.

O fato das pessoas manterem pouco – ou nenhum – contato com textos literários

pode interferir, por exemplo, na formação do sujeito, como no caso do prejuízo
curricular e da perda subjetiva de certos valores. Isso porque em sua concepção ampla,
enquanto instrumento produtor não somente do devaneio e do prazer, o aprendizado da

leitura de textos literários possui a eficácia de suscitar a habilidade de questionamento
dos eventos que se apresentam na rotina social. Logo, ao adquirir essa competência

crítica perante a história, o indivíduo passa a não se acomodar e a não se ajustar a todos
os ideais difundidos e preestabelecidos na conjuntura atual, assumindo, em contraste,
um comportamento consciente em relação aos inúmeros discursos e ações que o cercam.

É oportuno reforçar que a leitura pode ser associada a uma ferramenta

transformadora, por possibilitar a garantia de direitos fundamentais, seja na instância

social, política e/ou cultural. E é exatamente essa função que traz à tona a necessidade

de uma (re)educação literária no contexto presente, haja vista que tal perspectiva

emancipadora faz-se imprescindível no desenvolvimento de uma sociedade mais justa,
igualitária e consciente.
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O espelho infiel: imagens e representações da história da leitura

Na segunda metade do século XIX, nos momentos em que os autores se
esforçavam para difundir a leitura em prática social, principalmente como forma de
manter o mercado de livros abastecido, Machado de Assis qualifica seu público leitor,
destacando os sentimentos e as condutas que possivelmente os atraíram ao contato com
sua obra:

Não será preciso dizer a um leitor arguto e de boa vontade... Oh!
sobretudo de boa vontade, porque é mister havê-la e muita, para vir
até aqui, e seguir até o fim, uma história como está, em que o autor

mais se ocupa de desenhar um ou dois caracteres, e de expor alguns
sentimentos humanos, que de outra qualquer coisa, porque outra coisa
não se animaria fazer (ASSIS, 1959, p. 11).

Sendo este recorte uma conduta comum da época, a qual objetivava a criação de um

ambiente íntimo entre autor e leitor, é visível que este último, idealizado pelo célebre

Machado de Assis, possui, entre outras características, a virtude da “boa vontade”. Mas
a promoção da leitura envolveu leitores realmente interessados – de “boa vontade” – ou
se ampliou graças a fatores impulsionados por um conjunto de ideais políticos e sociais

bem delimitados? A proliferação da cultura impressa proporcionou o alargamento do

conhecimento literário, sem interferência na qualidade estética dos textos, ou motivou
produções centralizadas em conteúdos que agradassem àqueles que consumiam a
mercadoria livro? A difusão do ato de ler concebeu uma conquista para a preservação de

textos, que permaneciam mais tempo disponíveis ao leitor, ou representou o
distanciamento nos atos de criação e recepção?

Ao longo do tempo, as sociedades que adquiriram essência grafocêntrica têm

depositado na leitura do código escrito um nível de importância elevado em troca da
desvalorização de outras leituras possíveis de se realizar. O ato de ler, ao mesmo tempo

em que representou o desenvolvimento sociocultural das nações, tem se tornado um
poderoso instrumento distintivo, haja vista que proporciona prestígio a quem o domina e

prejuízo a quem ainda não o usufrui. Neste sentido, quando o conhecimento deixa de ser
transmitido pelo suporte oral, a leitura passa a ser regalia de poucos, principalmente de
grupos dominantes específicos, como componentes do clero e demais autoridades
locais.

Com a ocorrência das revoluções burguesas nos séculos XVIII e XIX, por

conseguinte, a leitura se destaca por atender aos interesses da conjuntura capitalista, os
quais começavam a se fortalecer na economia e na sociedade. Entre muitas finalidades,
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a leitura é incentivada com o intuito de modificar o cotidiano das classes operárias
vigentes, principalmente na Europa, visto que

a) a horizontalidade da escrita prepara o trabalhador para a fabricação
em série, portanto, torna-o competente para atuar dentro do sistema
industrial de produção, em fase de implantação e expansão na época;

b) a escrita e a leitura introduzem o trabalhador numa realidade

mediada por signos abstratos, diferente do contexto vivido de modo
imediato e empírico a que estava habituado;

c) habilita o trabalhador a obedecer instruções, transmitidas por
escrito, e a deixar de orientar-se pela experiência ou intuição
(ZILBERMAN, 1988, p. 34).

Nesse momento, apesar de ainda atingir com mais intensidade a elite da época, a

leitura começa a se popularizar e, consequentemente, representar certo risco no que diz

respeito à disseminação de ideias e pensamentos contrários aos interesses da mesma.

Para Manguel (1997, p. 89), “em todas as sociedades letradas, aprender a ler tem algo

de iniciação, de passagem ritualizada para fora de um estado de dependência e
comunicação rudimentar”. Com efeito, o domínio da leitura pode ser entendido não
apenas como a simples habilidade de descodificação de sinais gráficos, mas também
como elemento propulsor de possíveis eventos de reflexão e transformação, o que, é
claro, incomoda o estabelecimento do equilíbrio contextual.

Além disso, com a criação da imprensa e a propagação de demais incentivos,

como o desenvolvimento da educação formal e a alfabetização em massa das

populações, a produção de obras escritas também se torna fundamental para o
delineamento da história da leitura. Nesta inédita conjuntura, os livros passam a ser, por

sua vez, objetos cada vez mais acessíveis, perdendo a natureza intrinsecamente
pedagógica com que outrora foram cultivados, e ganham definitivamente espaço como

uma das mais corriqueiras formas de entretenimento. Por esta razão, o hábito de ler se
internaliza no cotidiano do lar burguês com tal intensidade que passa a ser retratado em
diferentes expressões artísticas, como pinturas e fotografias, que destacam o prazer dos
indivíduos perante o manuseio desse novo bem de consumo.

Quanto à produção interna, esse mercado precisava de consumidores fiéis para a

manutenção da economia editorial, fato que motivou os próprios autores e, por
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conseguinte, as suas produções, a empregarem os mais variados recursos de sedução

voltados ao seu respectivo público. A interferência no modo de construção dos volumes
literários ocorreu mediante mudanças nos posicionamentos dos autores, pois estes logo
passaram a utilizar recursos linguísticos e textuais que chamassem a atenção e gerassem

juízos positivos acerca de seus relatos. Dentre eles, destacam-se: o uso de expressões

com o intuito de facilitar a continuidade de determinado acontecimento ou introduzir
novos elementos narrativos; a retomada de eventos descritos em capítulos anteriores; a

simulação e legitimação de algumas possíveis reações do leitor, sugerindo sua

competência e, muitas vezes, sua superioridade; e o levantamento de inúmeras
qualificações desse destinatário, como forma de criar familiaridade (LAJOLO &
ZILBERMAN, 2003, p. 19-20).

Com essa necessidade de estimular seu próprio negócio, a literatura passa a

deixar em segundo plano a preocupação com as propriedades contemplativas de seus

conteúdos, abrindo mão, em alguns casos, da criação estética e do seu
comprometimento emancipador. De acordo com Zilberman, esse tipo de conduta gerou
graves consequências, pois

As obras que aceitaram passivamente essa condição foram rotuladas

de literatura de massa e tiveram cassado seu direito a algum tipo de

reconhecimento artístico. Esse foi concedido a textos que, recusando o
consumo como meta primeira de criação literária, optaram pela via
mais pedregosa da vanguarda e da experimentação (ZILBERMAN,
1998, p. 37).

Os esforços para recuperar as facilidades de recepção dos textos – vale lembrar

que em tempos remotos havia a possibilidade de o autor ter consciência imediata das
reações de seu público, já que a transmissão era feita pela voz –, embora fossem

visíveis, ainda encontravam barreiras no estabelecimento de uma relação equilibrada.
Isso porque a produção escrita engloba uma alternativa de comunicação diferente, de tal

modo que não é possível um confronto imediato que permita esclarecimentos, reajustes
ou reconhecimentos de elementos contextualizados, como gestos e estruturas de
entonação. Logo, a prática da leitura como ato individual, em que o leitor tem apenas o

documento impresso como amparo, determinou o desenvolvimento de habilidades

complexas, uma vez que aquele que tenta chegar a uma compreensão adequada
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concebendo apenas o significado literal das palavras renegará o leque de oportunidades
advindas do conjunto literário.

Entre o ensino e a leitura literária: o encontro de dois legados

A tradição educacional que herdamos, aliada à falta de iniciativas capazes de

mudar o modo de desenvolvimento da prática de leitura nos ambientes oficiais de
ensino, contribui para que o sistema nacional de instrução se reduza “em todos os ramos

– primário, secundário e superior – [a] apenas um acervo de matérias, amontoadas, ao
menos nos dois primeiros, sem nexo ou lógica, e estranho completamente a qualquer
concepção elevada de Pátria” (VERISSÍMO, 1985, p. 53). Com efeito, a escola tem

conferido ao exercício de ler, por meio de uma relação estreita e histórica, um papel
secundário, em que textos, principalmente de cunho literário, são utilizados apenas
como repertórios de mera descodificação mecânica, relacionados à absorção de
informações superficiais, quase nunca com o foco em conduzir os sujeitos a uma visão
mais crítica e reflexiva diante do que está sendo exposto.

O início dessa desastrosa trajetória ocorre na metade do século XVIII, quando o

Brasil sofre a primeira reforma, a qual acarretou implicações e consequências graves no

que se refere ao estabelecimento do plano educacional. Tal mudança projetada para ser
aplicada no Reino teve como principal motivação não a preocupação com o ensino, mas
a centralização do poder e a influência do domínio Real nos limites dos territórios

pátrios. De imediato, com a nomeação de Sebastião José de Carvalho Neto, mais
conhecido como Marquês de Pombal, para o cargo de ministro, a Colônia passa a ser

alvo de sucessivas transformações internas que introduzem as mudanças previstas pelas
autoridades portuguesas. Já em 1759, os jesuítas são expulsos da Colônia, sendo o

sistema de ensino implantado até então substituído por modelos que passam a ser
subsidiados de vez pelo Estado.

As medidas introduzidas pelo Marquês de Pombal, no entanto, não asseguraram

a continuidade e o crescimento das escolas nacionais, o que acabou provocando uma
espécie de estagnação no campo do ensino durante muito tempo. Para Azevedo (1963,

p. 545), tais mudanças não somente lesaram o “ensino básico geral, pulverizando-o nas
aulas de disciplinas isoladas (aulas régias), sem qualquer plano sistemático de estudos,

como ainda cortou, na sua evolução pedagógica normal, o desenvolvimento de ensino
para os planos superiores”. Por outro lado, tentativas isoladas foram implantadas para
amenizar essa situação, como é o caso da criação, em 1767, da Real Mesa Censória,
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que, com o intuito primeiro de expandir seus serviços, passou a assumir também a
responsabilidade de administrar as instituições escolares das diversas colônias lusitanas.

Neste contexto, vigorando um novo comando na direção da educação e com a

implantação de diferentes recursos, o país pôde suprir, pelo menos em parte, as

necessidades causadas pela expulsão dos jesuítas. Paralelamente aos vestígios de
melhoria na condução do ensino, a prática da leitura na Colônia também começa a
sofrer tímidos avanços: as poucas bibliotecas que apresentavam livros apenas de teor

religioso – como catecismos, resumos de histórias santas, exercícios espirituais, livros
de novena etc. – passam a ser organizadas com nova configuração física e
composicional. Desse modo, tais espaços se tornaram mais numerosos, além de

disponibilizarem uma maior quantidade de obras em seu acervo literário (VILLALTA,
1997).

Apesar do nítido avanço, vale ressaltar que a acessibilidade às letras ainda era

restrita. Isso porque grande parcela da população permanecia analfabeta, sendo
constante nos espaços da Colônia a prática da leitura oral pública. Essa modalidade, por

sua vez, constituiu-se como única fonte de informação para aqueles que não tinham
acesso às primeiras instruções, sendo realizadas principalmente na igreja, com a

finalidade de esclarecer os ensinamentos da Bíblia e transmitir os comportamentos
exemplares aspirados para um bom cristão. Nos espaços privados, o ato de ler se

estabelecia principalmente entre as classes mais privilegiadas, sendo, em muitos casos,
sinônimo de ostentação, visto que a presença de livros literários nas estantes significava

muito mais que intelectualidade, já que, por serem objetos raros na época, eram
avaliados em grandes quantias.

Comparado ao contexto europeu, a difusão da leitura literária no país só teve

condições de emergir tardiamente, desenvolvendo-se graças aos ideais burgueses e

capitalistas. A atividade ganhou forças, sobretudo, após a introdução da imprensa, que
ocorreu em 1808, sendo uma decisão tomada para atender às necessidades, quase que

exclusivas, do governo de D. João, após a transferência da Corte Portuguesa para o Rio
de Janeiro. A primeira tipografia instalada no Brasil ficou então encarregada de

imprimir documentos do governo, bem como qualquer obra literária sujeita à aprovação
da Mesa Censória. Fica claro, portanto, que a fabricação cultural do país foi vigiada e

censurada no transcorrer de séculos: acreditava-se que determinadas produções podiam
disseminar ideias e preceitos que iam contra os interesses do reino lusitano, gerando
assim possíveis desobediências e revoltas.
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Somente após a Revolução do Porto, em 1820, a opressão da liberdade

individual e coletiva se desmorona, crescendo as oportunidades de leitura pelo aumento
de tipografias e produções gráficas que aparecem. Dessa forma, a ampliação do

mercado editorial acabou favorecendo não somente publicações literárias, como ainda o
abastecimento de material didático, principalmente para os cursos superiores instalados
em nosso território. A prática da leitura se constitui, nesse novo conjunto, como

instrumento formativo que visava à transmissão pedagógica de conteúdos e normas
específicas. Para Lajolo & Zilberman:

Escola superior e imprensa dão-se as mãos neste primeiro momento de

construção das instituições da cultura moderna – logo, de leitura – no

Brasil. A Real Academia Militar, a Academia Naval e os cursos de

medicina careciam de livros apropriados e abastecidos com os tratados
de Legendre, Lacroix, Francoeur e outros autores, traduzidos e

editados pela Impressão Régia. A inclinação a editar obras destinadas
ao ensino visando atender demandas inesperadas parece ter-se

incorporado à história do livro didático em circulação no país, com
consequências visíveis no modo como se desenvolvem as práticas de

leitura nos arredores da escola (LAJOLO & ZILBERMAN, 2003, p.
128).

A partir do século XIX, com o processo de desenvolvimento industrial se

intensificando, a leitura permaneceu definitivamente tanto nas instâncias escolares de

nível superior como nos espaços educacionais primários. Os grupos menos favorecidos,

todavia, apesar de serem incluídos na teoria igualitária do projeto burguês, não se viam

representados pelos textos empregados nas aulas, pelos professores contratados, pela
matéria ministrada e, muito menos, pelos procedimentos de leitura impostos (LAJOLO
& ZILBERMAN, 2003).

Os vestígios do percurso histórico que legamos permanecem fortemente na

prática educativa formal contemporânea, refletindo objetivos, estruturas, projetos de
conhecimento e modos de intervenção que são essencialmente orientados à aprovação

seriada anual. Esses são os resquícios adquiridos pelas tímidas e insuficientes
representações literárias que ocorreram na trajetória da leitura e do ensino no Brasil.

Logo, o que conservamos como estilo de formação de crianças e jovens consiste na

carência de livros e matérias literários que realmente promovam o debate de temas
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relevantes, bem como o foco demasiado em leituras técnicas e cristalizadas, as quais são
estabelecidas pelas disciplinas numerosas que permeiam toda a estrutura educacional
vigente na atualidade.

A prática da leitura na sociedade contemporânea

A linguagem escrita está presente na maioria das situações do nosso cotidiano,

seja na simples e breve leitura de outdoors, de placas de trânsito, de propagandas

televisivas, de folhetos informativos, de anúncios de lojas, ou se tratando de leituras

mais complexas e lentas, como livros, revistas e jornais. Esses diversos tipos de leitura,
por sua vez, carregam a competência de transformar constantemente nossas percepções

de mundo, sentimentos, ideologias, relações comunicativas e/ou modos de avaliar
pessoas e objetos. Ao considerar esta concepção mais ampla, podemos entender o
exercício de ler como prática

que não se esgota na decodificação pura da palavra escrita, mas que se
antecipa e se alonga na inteligência do mundo. A leitura do mundo

precede a leitura da palavra, daí que a posterior leitura desta não possa

prescindir da continuidade da leitura daquele. Linguagem e realidade
se prendem dinamicamente. A compreensão do texto a ser alcançada

por sua leitura crítica implica a percepção das relações entre o texto e
o contexto (FREIRE, 2003, p. 11).

Nesse sentido, a eficiência da compreensão suscitada por determinada

mensagem depende de uma relação mútua situada tanto nas condições, experiências e
estratégias dispostas pelo leitor, como no propósito estabelecido pela própria ação de

leitura. As inúmeras interpretações dos textos são resultados dessa interação, pois para
um posicionamento mais significativo diante do conteúdo apresentado é necessária a

mobilização permanente de quem lê. É importante lembrar, contudo, que, por sermos
uma comunidade heterogênea, as vivências e os saberes são diversificados, fatores que
convergem para a tessitura de elaborações de conhecimentos múltiplos.

Sem dúvida, todos os tipos de leitura são válidos e necessários ao convívio

social. Porém, o objeto livro traz consigo as condições de produção que mais
transmitem esse caráter de dualidade da linguagem: ora dependendo de uma

interpretação apoiada no valor dos signos selecionados pelo autor, ora relacionado aos
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ensaios, à realidade vivenciada pelo indivíduo. Mesmo com o surgimento de novas

tecnologias no decorrer dos anos, a leitura de livros ainda continua sendo intensa na
sociedade contemporânea, particularmente no contexto nacional. É o que revela uma

pesquisa realizada pela Fundação do Instituto de Pesquisas Econômicas da
Universidade de São Paulo (FIPE/USP) sobre a “Produção e vendas do setor editorial
brasileiro”. A matéria que saiu como destaque num importante jornal carioca, afirma

que “em 2011, o número de livros comercializados pelas editoras foi de 469,5 milhões
no país, um aumento de 7,2% em relação a 2010, atingindo a marca de R$4,837 bilhões,
um faturamento 7,36% superior ao ano anterior”.

A pesquisa aponta, ainda, que os livros mais procurados são os de teor

profissionalizante, em segundo os literários e em terceiro os religiosos. Sendo que a

venda de livros literários, a saber, tem alcançado o devido sucesso graças à

concretização de eventos, feiras e festivais. É com o auxílio desse tipo de incentivo que
a comercialização desponta anualmente, atingindo inclusive um número amplo de
destinatários, que percebem nos preços acessíveis uma possibilidade atraente de
compra:

Com base no crescimento de alguns canais de comercialização, é

possível aferir que o setor tem apostado cada vez mais nas vendas às
classes C e D. Os supermercados, cuja participação no volume de

exemplares vendidos pelo setor passou de 1,47%, em 2010, para

2,4%, em 2011, e as bancas de jornal, cuja participação foi de 0,36%
para 2,21%, mostram que os editores têm procurado, cada vez mais,

atingir um público mais amplo (MACHADO & ARAÚJO, 2012, p.
17).

Apesar da pesquisa demonstrar dados animadores acerca do crescimento do

setor de leitura nos tempos atuais, ela deixa de apresentar um fator essencial: qual seria

a qualidade dos livros, principalmente os de cunho literário, que as pessoas estão
comprando? De fato, esse talvez pudesse não ter sido o foco do estudo, mas a ausência
de informações como essas acabam por ilustrar a valorização demasiada na quantidade

de livros em detrimento a qualidade que esse tipo de material possa a vir apresentar. A
respeito dessa concepção, que tem se repetido de forma equivocada e se instalado em
diferentes instâncias sociais, como aconteceu também no ensino formal, faz-se
necessário destacar que
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A insistência na quantidade de leituras sem o devido adentramento nos
textos a serem compreendidos, e não mecanicamente memorizados,

revela uma visão mágica da palavra escrita. Visão que urge ser

superada. A mesma ainda encarnada deste outro ângulo, que se
encontra, por exemplo, em quem escreve, quando identifica a possível

qualidade de seu trabalho, ou não, com a quantidade de folhas
(FREIRE, 2003, p. 18).

Percebe-se, portanto, que o processo de leitura cultivado entre os leitores da

modernidade parece ter estagnado em um ponto superficial do caminho, já que na

maioria dos casos os textos são utilizados em números elevados para o conhecimento de

histórias que estão na moda, como as encontradas nos chamados best-sellers. Esse tipo
de contato não leva em conta um aprofundamento adequado acerca do assunto tratado
no enredo ou os efeitos gerados pelas escolhas lexicais do autor. Em verdade, dados

como os demonstrados pela pesquisa acima nada mais revelam que uma visão ilusória
sobre o exercício de ler, pois a quantidade de obras não está relacionada
necessariamente a uma prática de leitura satisfatória. Pelo contrário, apenas revela uma

conduta reproduzida nos espaços de ensino, a qual propaga o contato pouco sólido com
os textos.

É necessário deixar claro que o problema não está no número de livros

oferecidos a um indivíduo, mas na qualidade estética disponibilizada por esses materiais
e no modo de leitura empregado. A literatura, em especial a infantil, deve ser analisada

em todas suas esferas e detalhes, operada pela interpretação minuciosa do texto, pelo
acompanhamento do movimento sugerido pelas palavras e pela atenta visualização das

ilustrações que dialogam com a história. Tudo isso demanda tempo e paciência, não se
trata de uma questão que pode ser conceituada apenas estatisticamente. A verdadeira

leitura é uma experiência que depende de fatores internos e estabelecimentos
consensuais norteadores dos diferentes níveis de compreensão.
Considerações finais

Textos literários possuem o diferencial de instigar o leitor, pelo fato de retratar

as experiências do mundo real, as vivências humanas, os conflitos ancestrais e a

angústia dos sentimentos de maneira peculiar, sob uma modelagem desafiadora, que

longe de oferecer nitidamente todas as explicações, apenas sugere ligações e insinua
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aberturas. Desse modo, tal provocação tem o poder de mover o indivíduo, de desafiar
seus sentidos e de promover o alcance de uma construção interpretativa que sane suas
dúvidas e ao mesmo tempo legitime episódios cotidianos presentes na sociedade.

Há, ainda, a qualidade intervencionista da literatura no que diz respeito à

promoção do autoconhecimento, pois ao privilegiar a meditação de enredos específicos
e as construções psicológicas de certos personagens, o leitor acaba (re)pensando dramas
e anseios particulares. Segundo Coelho (2000, p. 29),

Na verdade, desde as origens, a literatura aparece ligada a essa função
essencial: atuar sobre as mentes, nas quais se decidem as vontades ou

ações; e sobre os espíritos, nos quais se expandem as emoções,
paixões, desejos, sentimentos de toda ordem... No encontro com a

literatura (ou com a arte em geral), os homens têm a oportunidade de

ampliar, transformar ou enriquecer sua própria experiência de vida,
em um grau de intensidade não igualada por nenhuma outra atividade
[grifos da autora].

Não se pode negar que a trajetória delineada pela leitura como prática coletiva

ocasionou, sob vários aspectos, contribuições positivas no que tange ao impulso para a
descoberta de um mundo que antes, por não terem acesso, os leitores não imaginavam
ser possível. Em contraste, o processo de proliferação da leitura ocorreu em meio a um

contexto cheio de restrições, improvisos e disparidades, o que gerou o afastamento dos

sujeitos do contato com os livros, além da emancipação de uma conduta que privilegia o
esvaziamento de afinidades entre seus principais elementos – o leitor e o texto.
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Educação Inclusiva ou Educação para
Todos?

Resumo: Em face das crescentes demandas educacionais, este texto problematiza a

necessidade da implantação de uma escola que seja de fato para todos, pois muito tem sido
discutido sobre a escola inclusiva como sendo aquela que matricula alunos com deficiência na

sala regular de ensino. No entanto, busca-se ir além desta abordagem quando se procura analisar

as Políticas Públicas de Educação, a função social da escola e suas demandas diante da

implantação de uma política educacional inclusiva. As reflexões apresentadas recebem a

contribuição da teoria histórico-cultural, apontando que a escola precisa cumprir sua finalidade,

sendo ela a mediação do conhecimento elaborado historicamente pelo homem, criando assim
possibilidades para o desenvolvimento de todos os alunos indistintamente.

Palavras-chave: Educação Inclusiva; Deficiência; Dificuldades de Aprendizagem

Inclusive Education or Education for All?
Abstract: Due to increasing educational demands, this text problematizes the need for

implementation of a school environment that is indeed for all, for much has been discussed
about inclusive schools as the ones which enroll students with disabilities in regular classrooms,

however, it is sought to go beyond this approach when analyzing the Education Policies, the
social role of schools and the demands for the implementation of an inclusive education policy.

The thoughts presented received contributions from the cultural-historical theory, highlighting
that the school needs to fulfill its purpose by mediating the knowledge historically developed by
mankind, thus creating possibilities for the formation of students indistinctly.
Keywords: Disabilities; Inclusive Education; Learning Disabilities
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Introdução
e inclusão significa pertencimento, reincidentemente volta-se a uma
problemática: há muitos desafios a serem analisados e enfrentados para que se
atinja a educação como direito de todos indistintamente.

Iniciando esta reflexão, compreende-se que, ao problematizar a ideia de

inclusão, somos conduzidos a pensar sobre o processo de exclusão, seu contexto e
significado. Então se pergunta: de que maneira este processo se evidencia no campo da
educação? Por que se dá este movimento excludente na escola, espaço que

essencialmente deveria ser inclusivo e de qualidade para todos? Barroco nos conduz
nesta reflexão colocando que:

Entendo que, ao se falar ou se trabalhar com proposta de educação e

de sociedade inclusivas, é necessário reconhecer que essa defesa
ganhou evidência na década de 1990, fazendo uma convocatória

justificável de novos comportamentos. Entretanto, isso não se refere a
um novo paradigma, posto que é decorrente da própria lógica
excludente do capital (BARROCO, 2007, p. 159).

Cabe analisar, em conformidade com a autora, que ao nos reportarmos aos

aspectos educacionais inclusivos, somos conduzidos a acrescentar que entendemos que
uma parcela significativa dos alunos que acessam a escola, sendo eles com ou sem
deficiência, está excluída justamente pela estrutura social às quais são submetidos
dentro da sociedade de classes.

Portanto, falar em inclusão nos remete reconhecer que há uma estrutura social

capitalista na qual uma parcela significativa da população fica à margem e, portanto,
está excluída.

Na busca pela compreensão histórica, social e política, sabe-se que sob um

contexto neoliberal, as reformas educativas que tiveram início na década de 1980 na
Inglaterra desencadearam acordos internacionais em torno do movimento denominado

“Educação para Todos”, em que a Conferência Mundial sobre a Educação realizada em
1990, em Jomtien, na Tailândia, é seu marco.

Neste contexto, é necessário analisar e problematizar as associações realizadas

neste movimento, pois as políticas educacionais do Banco Mundial para os países em
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desenvolvimento sinalizaram interesses que colocaram a escola pública sob os holofotes
da sociedade, deturpando, no entanto, a compreensão desta mesma sociedade que
alienadamente passa a enxergar a escola pública enquanto instituição com a missão do
acolhimento social. Colaborando com tal reflexão, Libâneo afirma que:

[...] tem-se observado nas últimas décadas contradições mal resolvidas
entre quantidade e qualidade em relação ao direito à escola, entre

aspectos pedagógicos e aspectos socioculturais, entre uma visão de

escola assentada no conhecimento e outra nas suas missões sociais
(LIBÂNEO, 2010, p. 2).

Seguindo esta análise, cabe-nos perguntar: quando os alunos, com ou sem

deficiência, acessam a escola, poderíamos declarar que de fato estão incluídos? Estes,
dentro da escola, seguem compartilhando e apropriando-se do conhecimento científico
que se dá pelas artes, pelas ciências e pela tecnologia?

O fato é que somente o acesso à escola não garante a apropriação do

conhecimento. Portanto, não se pode considerar que a garantia de matrícula (em

atendimento a uma exigência legal) possa vir a ser o reconhecimento da garantia do
direito à educação, pois segundo Mantoan:

Nosso sistema educacional, diante da democratização do ensino, tem
vivido muitas dificuldades para equacionar uma relação complexa,
que é a de garantir escola para todos, mas de qualidade. É inegável

que a inclusão coloca mais lenha na fogueira e que o problema escolar
brasileiro é dos mais difíceis, diante do número de alunos que temos

de atender, das diferenças regionais, do conservadorismo das escolas,
entre outros fatores. A verdade é que o ensino escolar brasileiro
continua aberto a poucos, e essa situação se acentua drasticamente no
caso dos alunos com deficiência (MANTOAN, 2006, p. 23).

Diante desta constatação, uma necessidade deve ser considerada e analisada: a

identificação dos mecanismos e ações que precisam ser articulados e aprimorados para
que as escolas se tornem um espaço de ensino e de aprendizagem para todos os alunos
indistintamente, pois:
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Se na contemporaneidade, o pensar e o fazer encontram-se dissociados

e fragmentados, como entender a totalidade quando se pensa a

realidade somente por partes, por especificidades, por áreas de
conhecimento, separadas e sem relação entre si? (EIDT e TULESKI,
2007, p. 243).

Certamente, levanta-se aqui outra questão: a educação não estaria se dissociando

da sua função social quando se coloca enquanto especializada para um determinado
grupo de alunos? Por si só, esta categorização do ensino não seria excludente? Libâneo
nos conduz nesta reflexão indicando que:

Com o apoio em premissas pedagógicas humanistas, concebeu-se uma

escola que primasse, antes de tudo, pelas diferenças psicológicas de

ritmo de aprendizagem, pelo respeito às diferenças sociais e culturais,

de flexibilização das práticas de avaliação escolar, tudo em nome da
intitulada “educação inclusiva” (LIBÂNEO, 2010, p. 4).

Em consonância com o autor, pergunta-se: em que medida a escola se fragiliza

quando se propõe discutir a educação inclusiva pelo viés da deficiência, se esquivando
de uma análise mais aprofundada da sua função social como um todo e para todos?

Desviando a atenção dos sujeitos da escola sobre sua importância e sobre sua função

social, esta não estaria sendo conduzida a corresponder apenas aos interesses do sistema
capitalista? Tais questões se apresentam, uma vez que:

[...] na sociedade de classes em sua forma capitalista, os marginais ou
marginalizados não estão excluídos. Isso porque o capitalismo inclui a

todos; todos são partícipes, de um modo ou de outro; todos estão
incluídos para participarem de uma forma peculiar de tal sociedade

[...] pode-se pensar que todos estejam incluídos no projeto societário
do capitalista (BARROCO, 2007, p.160).

Nesse sentido, poderíamos nos perguntar o que concebemos por inclusão ou

exclusão. Há exclusão quando um aluno com ou sem deficiência está na escola, quando

há matrícula realizada, professores, lousa, giz, calendário escolar, materiais e uniformes
escolares entregues?
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Ao propormos um diálogo em torno da inclusão escolar, não poderíamos deixar

de colocar que entendemos que crianças, jovens e adultos com ou sem deficiência

acessam as escolas, mas muitos deles permanecem no seu interior fracassando frente a
um sistema que se movimenta especializando-se para poucos, e, nesta movimentação, a

escola se distancia do cumprimento de sua função social enquanto provedora de direitos
de muitos outros, ou por que não dizer, de todos, pois segundo Barroco:

O drama desta maioria, a quem o pão e o teto não são assegurados,
encaminha para a precariedade de mediações significativas para que a

aprendizagem escolar e não-escolar se efetive. Não é difícil imaginar
as dificuldades que encontra para participar da vida escolar que

deveria ser o essencial: a aquisição do conhecimento científico.

Considerando a teoria de Vigotski (1997), pode-se dizer que o
desenvolvimento da grande parcela de indivíduos não se movimenta
como poderia, posto que a aprendizagem lhes é dificultada ou negada
(BARROCO, 2007, p. 162).

A partir de uma análise crítica, a escola denuncia a fragilidade das relações que

se estabelecem no processo de desenvolvimento dos seus alunos, pois para muitos, a
escola se transforma num espaço segregacionista e cruel, como denuncia Snyders:

[...] a alegria começa onde a escola termina. Alguns guardam rancor
contra a escola, mas o pior talvez seja o fato de que a maioria dos
alunos se resigna docemente à monotonia da escola, esperando que ela

termine ao fim de cada dia, ao fim de cada ano, ao fim da juventude
na expectativa de que ela os prepare para aquele famoso futuro cheio
de promessas e ameaças [...] (SNYDERS, 1993, p.14).

Diante deste quadro, pode-se afirmar que, em se tratando dos aspectos

educacionais, estar na escola e não se apropriar do conhecimento constitui-se um

processo de exclusão em sua forma mais dramática, pois matriculados os alunos
permanecem na escola e dela saem sem se apropriar do que lhes é necessário para
emancipar-se, pois segundo Libâneo:

A luta pela escola pública obrigatória e gratuita para toda a população
tem sido bandeira constante entre os educadores brasileiros,
sobressaindo temas sobre as funções sociais e pedagógicas como a
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universalização do acesso e da permanência, o ensino e a educação
com qualidade, o atendimento às diferenças sociais e culturais, a
formação para a cidadania crítica. [...] Ressalte-se, também, a

circulação de significados muito difusos do termo “qualidade de

ensino”, seja por razões ideológicas, seja pelo próprio significado que
o senso comum atribui ao termo dependendo do foco de análise
pretendido: econômico, social, político, pedagógico, etc. (LIBÂNEO,
2010, p. 1).

Nesta perspectiva, é importante problematizar as ligações entre as proposições

emanadas das políticas públicas para a educação inclusiva no viés da educação para

todos, ressaltando que as ações praticadas dentro da escola não estão contribuindo para

o aprimoramento dos processos regulares de escolarização, pois, em conformidade com
Libâneo (2010, p.1), “tem-se observado nas últimas décadas contradições mal
resolvidas entre quantidade e qualidade em relação ao direito à escola, entre aspectos
pedagógicos e aspectos socioculturais, entre uma visão de escola assentada no

conhecimento e outra nas suas missões sociais”, quando dentro desta afirmação somos
conduzidas à análise do processo inclusão e exclusão como produtos de uma sociedade
capitalista.

Inclusão e exclusão como produção social

Repensar a educação como direito de todos, para que de fato se torne inclusiva,

se faz urgente, na medida em que se expandem e fortalecem concepções contraditórias,
pois segundo Eidt e Tuleski (2007, p. 243) “aprende-se a pensar de forma fragmentada

numa sociedade que dissocia, aliena e isola, mais do que une e relaciona”, e neste
movimento, as concepções vão se formatando e sendo projetadas na escola e na
sociedade,

dificultando

a

compreensão

dos

fenômenos

determinações. Neste sentido, Prieto propõe pensar que:

em

suas

múltiplas

Essa escola não tem, dessa maneira, conseguido se configurar como
espaço

educativo

independentemente

para
de

significativo

apresentarem

contingente
ou

não

de

alunos,

necessidades

denominadas como educacionais especiais. [...] No plano ético e

político, a defesa de sua igualdade de direitos, com destaque para o
direito à educação, parece constituir-se um consenso. As discordâncias
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são anunciadas no plano da definição das propostas para sua
concretização (PRIETO, 2006, p. 33).

Neste alinhamento reflexivo, compreende-se que a cultura da exclusão

educacional se fortalece e tem prevalecido dentro das escolas, pois o fracasso escolar se
tornou justificável como sendo fruto das necessidades que foram mapeadas e
localizadas no indivíduo. Segundo Machado:

Existem pessoas com distúrbios, existem lesões que prejudicam o
processo ensino-aprendizagem, existe pobreza, existem problemas

emocionais, familiares, pais alcoólatras, professores percebendo

problemas individuais na criança. Existem crianças que merecem

atendimento psicoterápico, pois estão sofrendo e paralisadas. Mas não
é possível estabelecermos uma relação direta de causa e efeito entre as

questões e a capacidade de aprender; os fenômenos são viabilizados

nas relações, isto é, agimos diferentemente conforme as relações
(MACHADO, 2000, p. 146).

Obviamente deve-se retomar que, sem uma revisão profunda deste modelo de

escola, não conseguiremos implantar um sistema educacional inclusivo, de qualidade
para todos, pois em conformidade com Libâneo:

A escola que sobrou para os pobres transforma-se, cada vez que é
caracterizada pelas suas missões assistencial e acolhedora (incluídas

na expressão “educação inclusiva”), em uma caricatura de inclusão

social. Ao substituir a escola destinada à formação cultural e científica

pela escola do acolhimento social, ocorre o ocultamento da dimensão
cultural e humana da educação, à medida que se dissolve a relação
entre o direito das crianças e jovens de serem diferentes culturalmente

e, ao mesmo tempo, semelhantes (iguais) em termos de dignidade e
reconhecimento humano (LIBÂNEO, 2010, p.10).

Considerando a abrangência do assunto, acredita-se que alguns questionamentos

precisam ser colocados: O que caracteriza uma escola inclusiva? Em quais momentos
ela se distancia ou se aproxima de uma escola para todos? Sendo uma escola para
todos, o termo “necessidades educacionais especiais” se destina ao aprimoramento das
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ações pedagógicas voltadas a que categoria de alunos? Alunos com deficiência ou com
dificuldades de aprendizagem?

Ao afirmar que a escola inclusiva é a escola para todos, então nos depararemos

com uma questão que ultrapassa o problema do acesso, direcionando-se às concepções e
aos objetivos dessa escola, pois em conformidade com Barroco:

Professores, alunos e pais, adjetivados das mais diferentes maneiras
(confusos,

interessados,

desmotivados,

agressivos,

coerentes,

estudiosos, etc.), têm estabelecido relações interpessoais nada
educativas, posto que não têm levado a um estado de

maior

consciência a respeito de si mesmos e do mundo – algo fundamental

ao se supor que os indivíduos se constroem paralelamente à
construção que fazem do mundo, humanizando-o e a si próprios
(BARROCO, 2007, p. 160).

Nesta proposição, entende-se que a escola que se propõe à inclusão de todos

encontra como desafios não só a necessidade de revisão de suas concepções e teorias do
conhecimento, como também a necessidade de repensar a formação dos seus

professores, pois segundo Gadotti (1985, p. 61) “os educadores foram reduzidos a

meros executores de uma política traçada em gabinetes”. Portanto, quando se declara
que inclusão é pertencimento, não se pode esquivar de problematizar a função social do

professor e sua importância frente ao processo educativo, considerando sua capacidade
de mediação pedagógica na perspectiva crítica e criadora.

Na direção da busca pela totalidade do processo educativo, quando se mapeia os

desafios frente às demandas advindas dos alunos que apresentam algum tipo de
necessidade educacional especial, defende-se que, nós, os profissionais da escola,
devemos direcionar nossas ações pedagógicas para o ato educativo em si, sem levar em

conta exclusivamente os aspectos de deficiência ou os aspectos biológicos e
psicológicos dos alunos considerados de baixo rendimento escolar. Portanto, entende-se

e afirma-se aqui a capacidade intelectual e política do professor em analisar os
problemas a partir da sua mediação pedagógica na perspectiva crítica e criadora.

Sendo assim, sabe-se também que é a partir da elaboração do projeto político

pedagógico que a escola deve debater e intensificar sua análise frente aos modos de
ensinar e de aprender dos que estão envolvidos no percurso educativo, pois segundo
Vigotski:
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Fica claro, portanto, que uma educação ideal só é possível com base

em um ambiente social orientado de modo adequado e que os
problemas essenciais da educação só podem ser resolvidos depois de

solucionada a questão social em toda sua plenitude. Daí deriva
também a conclusão de que o material humano possui uma infinita
plasticidade se o meio social estiver organizado de forma correta.
Tudo pode ser educado e reeducado no ser humano por meio da

influência social correspondente. A própria personalidade não deve
ser entendida como uma forma acabada, mas como uma forma

dinâmica de interação que flui permanentemente entre o organismo e
o meio (VIGOTSKI, 2003, p. 200).

Em conformidade com o que está posto por Vigotski, entende-se a importância

da escola para os alunos com ou sem deficiência, pois a transformação da sociedade

pela transformação dos indivíduos é um dos produtos da atividade pedagógica.
Compondo com essa análise, busca-se Barroco (2007, p.160), quando a mesma afirma
que “certamente, o empenho da psicologia e da pedagogia, sob uma perspectiva crítica,

é a luta para que a primeira forma de participação, de apropriação, fruição e usufruto
seja acessível a todos”.

Neste direcionamento, é preciso questionar as ações desencadeadas pelas

políticas públicas de educação, de forma que se possa avançar na busca pela superação
do que está instituído pelo sistema de classes, pois segundo Barroco:

A lógica da exclusão - que decorre e que, ao mesmo tempo, leva à
dada conformação das relações sociais que imprimem determinados
valores e práticas que fazem do homem um homem desse tempo –

precisa, ainda, ser mais abordada e compreendida, subsidiando as

propostas de intervenções pedagógicas voltadas para os interiores das
salas de aula (BARROCO, 2007, p. 160).

Portanto, a escola inclusiva que se defende aqui refere-se à escola onde o ensino

regular é oferecido a todos indistintamente, sendo importante enfatizar que analisando o

conceito de necessidades educacionais especiais nota-se uma evolução do conceito, que
anteriormente se limitava ao viés da deficiência. Prieto colabora declarando que:
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A educação inclusiva tem sido caracterizada como um “novo

paradigma”, que se constitui pelo apreço à diversidade como condição
a ser valorizada, pois é benéfica à escolarização de todas as pessoas,

pelo respeito aos diferentes ritmos de aprendizagem e pela proposição
de outras práticas pedagógicas, o que exige ruptura com o instituído
na sociedade e, consequentemente, nos sistemas de ensino (PRIETO,
2006, p. 40).

Nessa direção, sabe-se que a discussão em torno da “educação inclusiva” ganha

corpo e se intensifica na medida em que por força da lei, os sistemas de ensino
começam a matricular em suas redes alunos com deficiência. Mas e quanto à urgente

necessidade de pensarmos o desenvolvimento dos alunos com dificuldades de
aprendizagem? Ou por que não questionarmos a escola pública assentada na condição

de qualidade para todos? Barroco enriquece este questionamento quando propõe pensar
que:

[...] é preciso falar dos avanços conquistados, mas também da

exclusão gerada; da necessidade de bom atendimento escolar para
todos, incluindo os indivíduos com deficiências; da necessidade da

igualdade ser tratada com a igualdade e da desigualdade ser tratada
como diferença, e das dificuldades que isso engendra (BARROCO,
2007, p. 164).

Objetivando contribuir para o avanço do debate, destacam-se os princípios

colocados pela Declaração de Salamanca, quando a opção por este documento se dá por

entender se tratar de uma diretriz que não nega as características individuais dos
sujeitos, mas que, ultrapassando as amarras do sistema, se projeta para além das

deficiências e das dificuldades de aprendizagem, permitindo-se problematizar a
educação de qualidade na rede regular de ensino como direito de todos.

Sendo o Brasil um dos signatários da Declaração de Salamanca, este texto

embasa-se nas discussões a partir do seu teor, por tratar-se de um documento pautado
nos princípios da equidade, quando em junho de 1994 é redigida manifestando o direito

de todas as pessoas à educação e afirmando que a diferença é própria da humanidade,
não podendo ser fator de discriminação. Dessa forma, entende-se que a Declaração de
Salamanca manifesta integralmente a importância da construção de um espaço escolar
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verdadeiramente democrático, propondo pensar as diferenças como atributo natural dos
sujeitos.

Nesse alinhamento reflexivo, é válido destacar a contribuição de tal declaração,

uma vez que a mesma, no corpo da sua redação, propõe pensar a necessidade da
construção de uma cultura educacional que inclua todos os sujeitos que se apresentam à
escola, não deixando de mencionar os alunos com deficiência e com dificuldades de
aprendizagem, afirmando que:

[...] a expressão “necessidades educativas especiais” refere-se a todas

as crianças e jovens cujas carências se relacionam com deficiências ou
dificuldades escolares. Muitas crianças apresentam dificuldades

escolares e, consequentemente, têm necessidades educativas especiais
em determinado momento da sua escolaridade. As escolas terão de

encontrar formas de educar com sucesso estas crianças, incluindo
aquelas que apresentam incapacidades graves [...] (UNESCO, 1994, p.
6).

Aqui vale retomar o grande desafio colocado à escola, pois como já afirmado

anteriormente, muito tem se discutido sobre a escola inclusiva como sendo aquela que
matricula alunos com deficiência na sala regular de ensino. No entanto, na busca por
analisar o papel do Estado diante dos sujeitos que se apresentam a ela, se faz necessário

problematizar não somente a inclusão educacional do aluno com deficiência, mas
também a inclusão de todos os alunos, independente de suas características, como
proposto pela Declaração de Salamanca e reafirmado por Garcez:

Esse documento indica que os governos locais devem estabelecer com
maior prioridade, tanto política como financeira, o aprimoramento dos

sistemas de ensino para se tornarem aptos a incluírem todas as
crianças. Essa é a referência mais concreta da mudança de paradigma

de integração para inclusão, pois propõe uma mudança social para que

seja possível lidar com toda diversidade humana, e não uma adaptação
do indivíduo ao padrão considerado de normalidade. Por esse motivo,

a Declaração de Salamanca pode ser considerada um divisor de águas

como perspectiva de acesso à educação elaborada para um grupo que,
historicamente, tem sido excluído, pois caminha no sentido oposto ao
da classificação e patologização do indivíduo, privilegiando uma
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leitura da deficiência como diferença, e dessa como inerente à
condição humana (GARCEZ, 2004, p. 44-45).

Como cita a autora, trata-se da necessidade de uma análise do sistema como um

todo e, novamente, as mesmas leis que se colocam na direção de garantia aos direitos
destes sujeitos nos remetem a questionar seu cumprimento e problematizar a práxis

educativa frente a este contexto promovido pelas políticas públicas do Estado, quando
as condições precárias de formação e de trabalho do professor conduzem ao exercício
de uma prática alienada, como coloca Heller:

A tradição não é sempre a fonte da ultrageneralização, que pode se
basear também na experiência pessoal; e a atitude que se contrapõe ao

sistema estereotipado tradicional pode conter ultrageneralizações

análogas à do próprio sistema ao qual se opõe. A ultrageneralização é
inevitável na vida cotidiana. [...] Mas o grau de ultrageneralização

nem sempre é o mesmo. A rigidez das formas de pensamento e
comportamento cotidianos é apenas relativa, ou seja, pode se
modificar lentamente na atividade permanente, e, com efeito,
geralmente se modifica (HELLER, 1985, p. 44).

A práxis do professor é aqui colocada em destaque, pois, na busca por

superação, sabe-se que as estruturas do ensino público e o exercício pedagógico têm que

ser problematizados na sua totalidade, acenando os entraves da própria organização das
políticas de Estado que se colocam na contramão deste processo.

Não se trata, portanto, de defender a escola especial ou a escola inclusiva, mas

de promover reflexões sobre as crescentes demandas educacionais da escola regular que

deve ser de qualidade para todos, quando a Declaração de Salamanca (1994, p. 7)
coloca que “os sistemas de educação devem ser planejados e os programas educativos
implementados tendo em vista a vasta diversidade destas características e
necessidades”.

Quando nos propomos a pensar uma escola de qualidade para todos, buscamos

elementos que nos ajudem a pensar as amarras que se constituíram fortalecendo o
caminho inverso, na tentativa de desconstrução dos mesmos. Então nos deparamos com

dados da década de 1970, quando houve um crescimento exponencial do número de
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alunos em atendimento segregado, com a criação de escolas especiais e de classes
especiais em escolas regulares em todo o território nacional.

Embora estas salas especiais tenham sido inicialmente concebidas como

estratégicas para receberem apenas alunos com deficiência intelectual, passaram a
receber também grande número de alunos que apresentavam dificuldades de
aprendizagem e/ou problemas de comportamento, como indica Batista:

O caráter elitista, meritocrático, homogeneizador e competitivo das

escolas oprime o professor e o reduz a uma situação de isolamento e

impotência, principalmente frente aos seus alunos com deficiência
mental [...]. Diante disso, a saída encontrada pela maioria desses
professores é desvencilhar-se desses alunos que não acompanham as

turmas, encaminhando-os para qualquer outro lugar que supostamente
entenda como ensiná-los. O número de alunos categorizados como

deficientes mentais foi ampliado enormemente, abrangendo todos

aqueles que não demonstravam bom aproveitamento escolar e com
dificuldades de seguir as normas disciplinares da escola (BATISTA,
2007, p. 12).

Estes passaram então a fazer parte do grupo de alunos público-alvo da educação

especial, que dentro das escolas regulares eram mantidos separados dos demais;
segregação justificada pelas suas inabilidades educacionais, como aponta Batista:

Entendia-se que estes alunos necessitavam de condições escolares

especiais, o que incluía currículos e ensino adaptados, número menor

de alunos por sala, professores especializados e outras condições
particulares de organização pedagógica do processo educacional.

Assim sendo, dada a essa composição específica, a escola especial
sempre

enfrentou

o

impossível:

substituir

adequadamente

compromisso da escola comum (BATISTA, 2007, p. 8).

o

Problematiza-se, portanto, o formato de uma escola que se estruturou no sentido

contrário ao que propõe a Declaração de Salamanca, pois mesmo sendo acessada por

todos, a escola pública, reproduzindo os interesses do capital, caminhou na contramão
do que vem a ser de fato uma escola inclusiva, quando:
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O princípio fundamental das escolas inclusivas consiste em todos os

alunos aprenderem juntos, sempre que possível, independentemente
das dificuldades e das diferenças que apresentem. Estas escolas devem

reconhecer e satisfazer as necessidades diversas dos seus alunos,
adaptando-se aos vários estilos e ritmos de aprendizagem, de modo a

garantir um bom nível de educação para todos, através de currículos

adequados, de uma boa organização escolar, de estratégias
pedagógicas, de utilização de recursos e de uma cooperação com as
respectivas comunidades. É preciso, portanto, um conjunto de apoios e

de serviços para satisfazer o conjunto de necessidades especiais dentro
da escola (UNESCO, 1994, p. 11-12).

Compondo com o declarado, ressalta-se a importância da valorização dos

aspectos que marcam a diversidade humana. Diversidade essa que também nos indica
haver diferentes modos de aprender e, certamente, diferentes modos de ensinar. Nesse

sentido, este texto se propõe a problematizar o cumprimento dos direitos plenos à

educação de todos os sujeitos indistintamente, objetivando assim apontar caminhos que
contribuam para a superação do que está instituído, pois se compreende que o processo
de inclusão educacional vem mascarando uma realidade caótica das nossas escolas,
sendo a exclusão daqueles que fracassam diante do sistema.
Algumas considerações

Entendendo o homem como sujeito histórico, sabe-se que a escola não se explica

por si mesma e sim pela relação política que estabelece com a sociedade.

Sendo assim, conhecedores da situação de miséria na qual se encontram muitos

alunos da escola pública, o que se propõe a partir das questões apresentadas é o
aprofundamento do debate coletivo na busca por reflexões sobre o fato de que a escola
precisa estar articulada com espaços e tempos que venham atender às necessidades
básicas de aprendizagem de todos, tomando como eixo central da sua ação, o
desenvolvimento humano.

Nessa perspectiva, a escola necessita se tornar um espaço de ações

socioeducativas mais amplas, objetivando o atendimento das diferenças individuais e

sociais na condução da inclusão social. Aqui cabe outra reflexão, pois tal necessidade se
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manifesta corroborando com o alargamento das percepções frente ao título proposto
para este texto, no qual se questiona: Educação Inclusiva ou Educação para Todos?

Esse questionamento se dá propositivamente, pois se entende que o exercício de

uma educação para todos só se faz coletivamente, quando os profissionais da educação

buscam entender que é possível valorizar e atender às diferenças se propondo ao
exercício pedagógico que compreenda que a aprendizagem é heterogênea e destoante.

Exercício pedagógico que, devidamente respaldado pela política pública educacional,

não se fragilize diante do outro, do diferente, mas que busque na coletividade

compreender a realidade da educação na sua historicidade, nas suas múltiplas
determinações, com o objetivo de superação das condições atuais existentes.

Sendo assim, entende-se que o exercício da coletividade é favorecedor de

encaminhamentos que visam à superação do que está instituído na escola, pois em
conformidade com Bernardes:

É por meio do trabalho coletivo na escola, do processo de estudo

compartilhado, da luta de classe e da representatividade dos interesses
educacionais na sociedade letrada que o educador assume níveis cada
vez mais claros e mais desenvolvidos da consciência sobre o seu lugar

social como representante de uma classe de trabalhadores que detém a
possibilidade

de

transformação

da

sociedade

por

meio

do

desenvolvimento da consciência dos indivíduos com que se relaciona
no seu contexto de trabalho – a consciência dos estudantes
(BERNARDES, 2009, p. 241).

Portanto, compreende-se que é na dinâmica do trabalho e do estudo coletivo que

as equipes das escolas poderão avançar no processo de conscientização acerca de suas

funções e dos reais limites e possibilidades de superação frente à demanda apresentada
pelos alunos, sejam eles com ou sem deficiência.

Nesse alinhamento, indica-se a necessidade da adoção de um aporte teórico que

pressuponha o sujeito na sua dimensão histórico e cultural, que aponte para uma

compreensão de homem que se faz por meio de suas necessidades. Portanto, em
conformidade com as reflexões apresentadas neste texto, aponta-se a psicologia

histórico-cultural e a pedagogia histórico-crítica enquanto referenciais que vêm
indicando caminhos que desvelam a realidade escolar, ao propor a análise da mesma
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para além do cotidiano historicamente instituído, possibilitando assim a apreensão da
essência dos fenômenos que se apresentam à escola na sua totalidade.
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Resumo: O presente texto objetiva discutir a importância da cultura para a educação das
pessoas em situação de deficiência. Tendo Vygotsky (1989a; 1989b; 1991; 2007) como

principal referencial teórico, o trabalho se coaduna à perspectiva materialista histórica,
compreendendo que o homem age sobre a natureza, engendrando novas condições para a sua

existência, criando a história e a cultura. Buscamos compreender como o olhar diante das
pessoas em situação de deficiência foi sendo constituído historicamente. Constata-se que a

cultura fornece aos indivíduos os sistemas simbólicos, o universo de significações que ordenam
e possibilitam a interpretação do mundo real. Vygotsky desenvolve um conjunto de conceitos,
tais como compensação, zona de desenvolvimento proximal, que não enclausuram o ser humano

nas limitações que seu organismo biológico possa vir a lhe impingir, trazendo para o campo da

cultura a emergência de se criar as possibilidades do desenvolvimento das funções psicológicas
superiores – característica tipicamente humana (Oliveira, 1992). Tais conceitos propiciam se

pensar em estratégias que contribuam no processo de inclusão – que não se limitada às pessoas
em situação em deficiência, mas a todos os educandos que necessitem de algum apoio
educacional.

Palavras-chave: Materialismo histórico; Cultura; Inclusão.
The indispensability of Culture and mediation to the Education of disable
people
Abstract: This text discusses the importance of culture in the education of people with

disabilities. Taking Vygotsky (1989a; 1989b; 1991; 2007) as its main theoretical reference, it is

consistent with the historical materialist perspective, understanding that man acts upon nature,
creating new conditions for his existence and shaping history and culture. We seek to
understand how the attitude toward disabled people has been historically constituted. It is
observed that culture provides individuals with the symbolic systems and the universe of

meanings that order the real world and enable its interpretation. Vygotsky develops a set of
concepts, such as compensation and zone of proximal development, which do not enclose the
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human being in the limitations that his biological organism may impose on him, bringing to the

field of culture the urge to create the possibilities of the development of higher psychological
functions - a typical human feature (OLIVEIRA, 1992). Such concepts allow us to think of
strategies that can contribute to the inclusion process, which is not limited to people with
disabilities and should be available to all students who need some educational support.
Keywords: Historical materialism; Culture; Inclusion.

Introdução

presente texto tem por objetivo debater a importância da cultura para a

Educação das pessoas em situação de deficiência. A noção de cultura na
qual nos embasamos se coaduna com a perspectiva materialista histórica,

tendo Vygotsky (2007) como teórico que ancora nossa discussão. Nessa

perspectiva, compreende-se que o homem age sobre a natureza, criando novas
condições para a sua existência, ou seja, os homens concretos, a partir de sua
materialidade – mas não por ela determinados –, criam a história e a cultura.

A cultura, portanto, fornece aos indivíduos os sistemas simbólicos, o
universo de significações que ordenam e possibilitam a interpretação
do mundo real, ou seja, contribuem para a representação da realidade.

Essas formas culturais são internalizadas pelos indivíduos através de

suas relações interpessoais. Em outros termos, as mediações e as
relações externas possibilitam que os indivíduos se constituam como

tais, estruturando suas atividades internas (intra-psicológicas). É este

processo de internalização que se institui pela mediação da cultura,

possibilita o desenvolvimento das funções psicológicas superiores –
característica tipicamente humana (OLIVEIRA, 1992).

Diante dessa perspectiva, “o desenvolvimento psicológico dos homens é parte do

desenvolvimento histórico geral de nossa espécie...” (VYGOTSKY, 2007, p. 62) e,

assim, o aspecto biológico e a cultura estão imbricados, pois, mesmo antes de seu
nascimento, o ser humano já está atravessado pela cultura de seu tempo.

Nessa interrelação entre o cultural e o biológico, se torna imprescindível o

diálogo com Vygotsky no campo da Educação e, primordialmente, no campo da
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Educação Especial e Inclusiva, pois toda a teoria deste autor e de seus seguidores não
encerra o ser humano nas limitações que seu organismo biológico possa vir a lhe

impingir, mas traz para o campo da cultura a emergência de se criar as possibilidades do
desenvolvimento mais pleno do ser humano.

Iniciamos o presente texto delineando como o lidar com a diferença/deficiência é

um constructo histórico, produzido socialmente de acordo com os modelos socialmente

legitimados. Posteriormente, buscamos esclarecer alguns conceitos de Vygotsky e de
seus seguidores que nos auxiliam a pensar um processo educativo que não reduza as

pessoas em situação de deficiência ao aspecto orgânico primário, mas que tenha nessa

condição a mola propulsora para o desenvolvimento pleno do ser humano. Por fim,
ensaiamos algumas estratégias que possam contribuir no processo de inclusão – que não

está limitado às pessoas em situação em deficiência, mas pode servir a outros educandos
que necessitem de algum apoio educacional.

As formas de lidar com a diferença são constructos históricos

A perspectiva materialista histórica nos leva a compreender como o olhar diante

das pessoas em situação de deficiência foi sendo constituído historicamente. Assim, ao

falarmos destas pessoas, não podemos abordá-las como entidades abstratas, definidas
por uma patologia, mas, contrariamente, é imprescindível compreender cada uma como
um ser concreto, histórico, inserido numa sociedade. Como ensina Vygotsky (1989a),
não é a patologia que define esta pessoa, porém, esta patologia influencia o modo como

ela organiza sua personalidade. Isso ocorre, sobretudo, porque esta pessoa vive numa
sociedade que pode dar respostas mais ou menos adequadas para respeitar estas

diferenças, de acordo com o modelo de homem, dos atributos valorizados pelas relações

sociais surgidas no determinado modo de produção (JANUZZI, 1985) da sociedade em
que esta vive.

Com o intuito de ilustrar nosso debate sobre a valorização de determinados

atributos de acordo com o modo de produção de cada sociedade, mesmo sabendo do

perigo das generalizações, constatamos que, nas sociedades primitivas, caracterizadas
pelo nomadismo, havia a necessidade de se lutar contra as intempéries e, por isso, a
necessidade premente de possuir uma boa condição física, não só para se defender, mas

para a preservação do próprio grupo em que se encontrava. Nesse contexto, aquele que
não pudesse contribuir para o grupo, que apresentasse algum defeito, era abandonado,
sem que isso impingisse algum sentimento de culpa aos demais.
119

Acesso Livre n. 7 Jan-Jun 2017

Na sociedade grega, se pensarmos, por exemplo, no povo espartano, este se

dedicava à guerra, o que implicava a necessidade do cultivo de um corpo perfeito.

Aquele que apresentasse em seu nascimento alguma anomalia era imediatamente

eliminado1. Já o povo ateniense privilegiava o trabalho intelectual, e o homem livre
deveria dedicar-se à contemplação, à argumentação, à filosofia. Aos escravos eram
destinadas as tarefas árduas, aquelas realizadas com o corpo. O exercício praticado
pelos homens livres, que deveriam pensar e organizar a polis, era o da mente, parte
digna, superior.

A Idade Média, por sua vez, baseava-se em concepções teológicas. Dessa forma,

pessoas com deficiência e que diferissem das normas eram vistas como frutos de um
pecado. Serviam, então, como instrumentos de Deus para alertar sobre os
comportamentos inadequados, proporcionando a possibilidade de alcançar a redenção
através de obras de caridade.

A sociedade moderna instaura outra concepção – a antropocêntrica. A nova

forma de organizar a vida e o trabalho, o modo de produção material, voltada agora para

o mercado, a possibilidade de acumulação, o desenvolvimento da ciência e da
tecnologia, proporcionando ao homem um maior domínio sobre a natureza, inscrevem

uma nova ordem social. Naquele momento, o homem se assume como construtor de sua
existência. A razão humana tem o poder de dominar a natureza. O homem observa,

mede, quantifica, enfim, racionaliza. O homem moderno não só criou máquinas, como

seu próprio corpo é uma máquina, devendo obedecer a uma ordem racional, a um
funcionamento lógico.

Seu padrão de normalidade está no ideal de homem que é capaz de utilizar-se da

razão, produzir sua própria existência, acumular bens. Aquele que não se enquadra será

objeto de intervenção da medicina. Na concepção de sociedade desta época, indivíduos
considerados anormais devem ser segregados, separados, pois se constituem em perigo
não somente para si, como também para a sociedade. Assim, “as pressões do mundo
capitalista, as exigências cada vez mais crescentes da tecnologia vão gerar a criação de

um grande contingente de instituições especiais, pois qualquer comportamento
desviante terá ampla repercussão...” (TOMASINI, 1998, p. 126).
Buscando

desenvolver

tecnologias

específicas,

a

sociedade

moderna

desenvolveu testes de inteligência que, mensurando o nível intelectual do indivíduo,
O mito espartano do leito de Proscrusto narra esta necessidade de enquadramento num modelo perfeito
e pré-estabelecido de corpo (AMARAL, 1995).
1
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tinham o objetivo de detectar o seu atraso – sobretudo o mental –, determinando-lhe um

rótulo. A partir dessa classificação, surgiu a proposta de uma atenção educacional

especializada, muito pautada nos parâmetros médicos. Predominou, assim, uma
concepção organicista, geradora de uma visão fatalista da diferença, baseada no
inatismo. A partir de então, a preocupação com a educação das pessoas com deficiência

foi organizada e separada do sistema educacional regular. O comportamento humano foi
considerado como algo estanque e fragmentado, e a realidade individual foi
compreendida independentemente da sociedade e da cultura.

Bueno (1993) analisa que o aparecimento de instituições escolares especiais

apresentou dois aspectos controversos: ao mesmo tempo em que o ideário liberal do

mundo moderno proporcionou a extensão das oportunidades educacionais para todos,
serviu como instrumento de exclusão daqueles que, não correspondendo às expectativas
sociais, poderiam provocar alguma desordem no desenvolvimento da nova organização
social.

Somente nas décadas de 1960-70, começamos a observar no plano internacional

uma mudança na concepção da deficiência e da educação especial. O olhar sobre a

deficiência se deslocou um pouco do aspecto congênito, estável, onde se agrupam as
pessoas com um mesmo tipo de deficiência em um centro específico com o objetivo de

receber um tratamento, para uma visão correlacionada da deficiência com os fatores
ambientais, em que o próprio sistema educacional deve se posicionar para dar uma

resposta mais adequada aos seus educandos, favorecendo, assim, seu desenvolvimento e
sua aprendizagem (MARCHESI e MARTÍN, 1995).

A discussão sobre a “Educação para Todos” entra em nosso país a partir da

“Conferência Mundial de Educação para Todos” (Jomtien, Tailândia, 1990), que,

segundo Vior e Cerruti (2014), consolidou a influência do Banco Mundial na educação.

A partir da Declaração proveniente desta Conferência, o Brasil organiza o Plano
Decenal de Educação Para Todos: 1993-2003, buscando dar uma resposta mais

satisfatória às organizações internacionais2 sobre a baixa produtividade de seu sistema
educacional3, a fim de continuar a receber os subsídios desses órgãos internacionais.

Referimo-nos à Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO);
Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF); Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento (PNUD) e o Banco Mundial.
3
Nesta época, além do Brasil, outros países apresentaram baixa produtividade – Bangladesh, China,
Egito, Índia, México, Nigéria e Paquistão.
2
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Reafirmando a necessidade da “Educação para Todos”, ocorre o Congresso

Mundial sobre Necessidades Educativas Especiais (Salamanca, Espanha), onde se

formula a Declaração de Salamanca (1994)4, com a representação de noventa e dois
governos e vinte e cinco organizações internacionais, com o objetivo de promover a

Educação para Todos, a partir do exame das políticas necessárias para se desenvolver
uma educação inclusiva.

O princípio que orienta esta Estrutura é o de que escolas deveriam
acomodar todas as crianças independentemente de suas condições

físicas, intelectuais, sociais, emocionais, linguísticas ou outras.

Aquelas deveriam incluir crianças deficientes e superdotadas, crianças
de rua e que trabalham, crianças de origem remota ou de população

nômade, crianças pertencentes a minorias linguísticas, étnicas ou
culturais,

e

crianças

de

outros

marginalizados (BRASIL, 1994, p. 3).

grupos

desavantajados

ou

É importante frisar que, por mais que esses documentos disparem a relevância da

educação para todas as pessoas, esta discussão está imersa num contexto em que o

governo brasileiro prioriza recursos para o ensino fundamental, fragmentando a

discussão sobre o direito à educação básica, coadunando-se às diretrizes do Banco
Mundial (MELLO, 2014). A educação está imersa num conjunto de interesses que nos

trazem antagonismos e nos coloca em xeque ao pensar as tantas diferenças que nos
constitui como seres humanos.

Precisamos de um pluralismo [...] que reconheça a unidade sistêmica
do capitalismo e que tenha a capacidade de distinguir entre as relações

constitutivas do capitalismo e outras tantas desigualdades e opressões.
O projeto socialista deve ser enriquecido com os recursos e as ideias

dos “novos movimentos sociais” (que não são tão novos), e não
empobrecidos pelo uso desses recursos e ideias como desculpa para

desintegrar a resistência ao capitalismo. Não devemos confundir
É importante ressaltar que a Declaração de Salamanca não inaugura os marcos normativos relativos à
educação das pessoas com deficiência. Não obstante, a perspectiva inclusiva não era a tônica – apesar de
se preconizar que as pessoas com deficiência deveriam ser atendidas preferencialmente na rede regular de
ensino. Após a referida Declaração, outras tantas normativas foram regulamentadas. Não obstante, não
caberia neste texto, por sua limitação de páginas, uma discussão exaustiva sobre tais marcos – apesar de
esse ser um aspecto importante. Para tal discussão, sugerimos, dentre outros, o trabalho realizado por
Moura (2015).
4
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respeito pela pluralidade da existência humana e das lutas sociais com
a dissolução completa da causalidade histórica, em que nada existe
além de diversidade, diferença e contingência, nenhuma estrutura

unificadora, nenhuma lógica de processo, em que não existe o

capitalismo e, portanto, nem a sua negação, nenhum projeto de
emancipação humana (WOOD, 2003, p. 224-5).

Posto essa ressalva, e afirmando a posição de que temos que superar esta forma

de existência capitalista, não podemos desconsiderar que a proposta de educação

inclusiva tem afetado o interior da escola, sobretudo a escola pública, que se deseja
socialmente referenciada.

Segundo a análise de Moura (2015), há ainda uma indefinição no que tange a

uma perspectiva integracionista ou inclusiva em nossas políticas educacionais. Para um
breve esclarecimento, na perspectiva integracionista, é o educando com deficiência que

deve mostrar-se apto para estar junto com os demais na escola regular. No paradigma da
inclusão, é a escola que deve se preparar para receber todo e qualquer educando,

garantindo-lhe as possibilidades de aprendizagem. Essas duas visões irão propor a
configuração de sistemas de ensino diferenciados, assim como se embasarão em

concepções de desenvolvimento humano, de aprendizagem e de sociedade também
distintas.

Sabe-se que a efetivação de uma Educação Inclusiva exige um compromisso

político diferenciado, assim como uma proposta pedagógica que se responda de forma
mais satisfatória ao processo de ensino aprendizagem das pessoas em situação de

deficiência. É nesse sentido que buscamos aprofundar a perspectiva sociointeracionista,
de Vygostky e seus colaboradores.

Cultura, mediação, compensação e zona de desenvolvimento proximal:
alguns conceitos que nos ajudam a organizar a prática pedagógica junto a
pessoas em situação de deficiência

Vygotsky e seus colaboradores (1989a; 1989b; 1991; 2007) romperam com a

noção de homogeneidade da deficiência, destacando que as oportunidades, o ambiente
familiar e cultural, dentre tantos outros fatores, proporcionam experiências de vida
distintas e, assim, um desenvolvimento e aprendizagens diferenciados.
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Se o ser humano se constitui enquanto tal na sua relação com o outro social, as

pessoas em situação de deficiência se constituirão da mesma forma, na relação com os
outros seres sociais.

É a partir desse pensamento que Vygotsky afirma que a deficiência não diz

respeito somente ao caráter biológico, mas também ao social. Muitas vezes, ao
apresentar uma deficiência primária, inicial, o indivíduo com deficiência é relegado,

abandonado à sua própria sorte. Devido a este desamparo, seu desenvolvimento cultural

não é “alimentado” pelo meio, o que faz agravar a deficiência, trazendo complicações

secundárias. O autor afirma, então, que o desenvolvimento insuficiente que pode ser
observado em uma pessoa em situação de deficiência se deve, essencialmente, à

ausência de uma educação adequada no que tange aos métodos e procedimentos
especiais que possam aproximar tal pessoa a um desenvolvimento semelhante às

pessoas sem deficiência – ou seja, “[...] el defecto por si solo no decide el destino de la

personalidad, sino las consecuencias sociales y su realización sociopsicológica”
(VYGOTSKY, 1989a, p. 30).

Em outras palavras, se a deficiência não define a pessoa e a sua

personalidade, por outro lado, influi nas relações sociais que explicarão sua forma de
agir, de ser, de pensar e de se relacionar com o mundo.

Es importante saber no sólo qué enfermedad tiene la persona, sino
también qué persona tiene una enfermedad. Lo mismo es posible con
respecto a la deficiencia y a los defectos. Para nosotros es importante

conocer no sólo qué defecto ha sido medido con exactitud en un niño
dado, es decir, qué lugar ocupa la deficiencia en el sistema de la
personalidad, qué tipo de reorganización tiene lugar, cómo el niño
domina su deficiencia (VYGOTSKY, 1989a, p. 104).

É a partir desta forma de reagir à deficiência, de reorganizar-se, que deve se

centrar a educação na concepção deste teórico. A interação que a pessoa estabelece com

seu meio social é que irá impeli-la para a via de compensação. Dependendo das direções
tomadas, das situações criadas, do meio no qual se insere, a pessoa em situação de

deficiência poderá ultrapassar suas dificuldades ou limitar-se a elas, agravando e
aumentando a sua deficiência inicial.
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Refletindo, por exemplo, sobre a educação das pessoas com deficiência

intelectual5, o autor destaca que esta deficiência instaura uma condição singular do
desenvolvimento, e a escola, por não saber como atuar diante desta peculiaridade, acaba

por desinvestir no processo de aquisição do conhecimento, não desafiando as pessoas
nesta condição a ultrapassarem seus limites. Destaca ainda que, ao se trabalhar com as
pessoas com deficiência intelectual somente no plano das representações concretas e

visuais, a escola presta um desserviço a estas pessoas, visto que, por sua condição

orgânica, terão dificuldade de atingir por si mesmas formas bem elaboradas de
pensamento abstrato. Os princípios que regem o desenvolvimento das crianças em

situação de deficiência são os mesmos das crianças ditas normais, havendo, somente,

alterações na organização da estrutura durante o curso desse desenvolvimento. Por isso
é que se fazem necessárias a investigação e a utilização de métodos, procedimentos e

técnicas específicas que possibilitem tal desenvolvimento, considerando que se deve ter

como base as leis gerais do desenvolvimento do ser humano para que, a partir daí, se
estude a peculiaridade de cada uma das pessoas que se encontram em situação de
deficiência.

A mediação cultural por parte da escola se torna imprescindível para que as

pessoas com deficiência atinjam formas mais elaboradas de pensamento abstrato, que
por si mesmas não conseguiriam desenvolver.

Longe de adaptar-se à deficiência, a escola deve ter por meta a sua transposição.

O que Vygotsky deseja salientar é que nós somos incapazes de eliminar a causa da

deficiência, pois esta se encontra no nível biológico. Por outro lado, podemos atuar
pedagogicamente contra as manifestações e os sintomas desse núcleo primário. Somente
desafiando intelectualmente nossos educandos é que lhes mediaremos a aprendizagem.
As situações geradoras de dificuldades impulsionam uma reação intelectual que propicia

a superação destas dificuldades. É este movimento que constitui a função psicológica do
intelecto, do pensamento.

A deficiência, portanto, traz consigo o seu oposto. Em outras palavras, a

deficiência, a inadaptação, trará consigo a reorganização radical de toda a personalidade

da pessoa, a fim de compensar a sua deficiência. Parte, portanto, da premissa de que

“todo lo que no me destruye, me hace más fuerte – Stern formula esta idea –, debido a
Trago o tema da deficiência intelectual por compreender que esta é um dos maiores desafios enfrentados
na escola que temos, pois se pauta num determinado modelo de racionalidade, conforme discutido
anteriormente.
5
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que de la compensación y de la debilidad surge la fuerza y de las deficiencias, las
capacidades”. (W. Stern, 1923, p. 145 apud Vygotsky, 1989a, p. 7).

Essa perspectiva nos ajuda a compreender que o desenvolvimento, ao ser

desafiado pela complicação proveniente da deficiência, estabelece um processo criador
(orgânico e psicológico) de construção e reconstrução da personalidade da criança. Em

outros termos, a deficiência exige uma reorganização de todas as funções de adaptação,
da formação de novos processos que substituam e equilibrem o desenvolvimento. Esta
elaboração parte do seguinte entendimento:

Si algún órgano, debido a una deficiencia funcional o morfológica no

logra cumplir por completo sus tareas, entonces, el sistema nervioso
central y el aparato psíquico del hombre, asumen la tarea de

compensar el funcionamiento deficiente del órgano. [...] Al entrar en

contacto con el medio exterior surge el conflicto provocado por la
falta de correspondencia entre el órgano o la función deficiente y las

tareas que tienen que cumplir, lo que conduce a una alta posibilidad de
enfermedad o de mortalidad. Este mismo conflicto origina elevadas
posibilidades

y

estímulos

para

la

compensacion

y

la

supercompensación. De esta manera, el defecto se convierte en el
punto de partida y en la fuerza motriz principal del desarollo psíquico

de la personalidad. El defecto establece el punto del objetivo final
hacia el cual tiende el desarrollo de todas las fuerzas psíquicas y

ofrece una orientación al proceso de crecimiento y de formación de la
personalidad. (VYGOTSKY, 1989a, p. 6)

Assim, a dificuldade ou o impedimento de realizar certas funções ocasiona

novas formações que se constituem como uma reação da personalidade diante da

deficiência, buscando instituir uma compensação no processo de desenvolvimento. Ou
seja, a compensação é uma reação da personalidade à deficiência (VYGOTSKY,
1989a).

Vygotsky explicita que as exigências sociais impelirão a um processo de

supercompensação – que, por sua vez, também sofrerá a influência da educação. As
exigências sociais e a educação possibilitarão a integridade da vida psíquica.

O ponto de partida para a ação educativa deve se centrar não nos defeitos e

dificuldades da pessoa em situação de deficiência, mas em sua reação à deficiência, na
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forma de se reorganizar. Dependendo das direções tomadas, das circunstâncias criadas,

do meio no qual se insere, a pessoa em situação de deficiência poderá ultrapassar suas
dificuldades ou limitar-se a elas, agravando e aumentando a sua deficiência inicial. É

através da interação social, da relação no coletivo, que a pessoa com alguma deficiência
poderá desenvolver suas funções psicológicas superiores, pois estas são mais educáveis

(VYGOTSKY, 1991). Sendo a deficiência primária fruto de uma causa orgânica, de

uma origem biológica, investir o ato educativo neste nível é fazer uma aposta apenas no

desenvolvimento de processos elementares que foram acometidos pela deficiência. As
funções psicológicas superiores, por serem originadas no meio sociocultural, por serem
frutos da utilização de instrumentos e signos, podem ser objeto da educação e, dessa
forma, propiciar um desenvolvimento mais pleno6.

Nesse sentido, ao colocarmos pessoas em situação de deficiência segregadas –

em uma escola especial, numa classe especial ou numa escola regular que não se

preocupa com as mediações pedagógicas –, restringimos a vida social destas pessoas,

colocando-as numa posição difícil. Vygotsky, coadunado ao pensamento de Adler,
defende que o ponto primeiro e fundamental de toda a educação deve ser a luta contra o
sentimento de desvalorização (VYGOTSKY, 1989a).

Essa concepção nos leva a pensar a estruturação de mediações pedagógicas

que contribuam no desenvolvimento das pessoas em situação de deficiência. Para

pensarmos em tais mediações, outros conceitos elaborados por Vygotsky não podem

ser descartados, tais como a zona de desenvolvimento proximal (ZDP), visto que este
nos propicia perceber a dinamicidade do desenvolvimento da criança, possibilitandonos observar não apenas aquilo que a criança já alcançou em seu desenvolvimento,
mas, sobretudo, aquilo que está em processo de “vir-a-ser”.

Para compreensão da ideia acima explanada, um dos exemplos trazidos por Vygotsky se refere à
educação da pessoa cega. Ele coloca que “si supiéramos en realidad tanto como podemos percebir
directamente mediante nuestros cinco sentidos, ninguna ciencia, en el verdadero sentido de esta palabra,
sería posíble, yaá que los anexos, relaciones y dependencias entre los fenómenos que forman el contenido
del conocimiento científico, no son cualidades perceptibles visualmente, pero se descubren con ayuda del
pensamiento. De este modo, para el niño ciego el pensamiento es una esfera fundamental de la
compensación da insuficiencia de las representaciones.
Los límites del desarollo en la esfera del conocimiento superior superan la ejercitación sensomotriz que es
posible en la esfera de los procesos elementales. El concepto es la forma superior de la compensación de
la insuficiencia de las representaciones.” (VYGOTSKY, 1989a, p. 187). Assim, “la verdadera esfera de la
compensación de las consecuencias de la ceguera no es la esfera de las representaciones o de las
percepciones, es decir, no es la esfera de los procesos elementales, sino la esfera de los conceptos, es
decir, la esfera de las funciones superiores. [...] El hecho de que el ciego puede formar conceptos
totalmente adecuados con los videntes y totalmente concretos sobre los objetos que él no puede percibir
con la vista, es un factor de una importancia de primer orden para a psicología y la pedagogía del ciego.”
(VYGOTSKY, 1989a, p. 187-8) [tradução livre da autora].
6
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A zona de desenvolvimento proximal é a distância entre o nível de

desenvolvimento real – aquelas funções mentais já alcançadas – e o nível de

desenvolvimento potencial – aquelas funções mentais que estão em processo de
maturação e, por isso, necessitam da ajuda de um ente mais experiente da cultura para

amadurecê-las. A zona de desenvolvimento real observa o desenvolvimento

retrospectivamente, enquanto a zona de desenvolvimento potencial observa o
desenvolvimento prospectivamente.

O conceito zona de desenvolvimento proximal é relevante para pensarmos o

processo pedagógico, pois, ao pesquisarmos o que a criança pode fazer com a ajuda dos

outros, temos um forte indicativo do seu nível de desenvolvimento mental.
Encontramos, assim, a pista para a práxis pedagógica, pois a “boa mediação

pedagógica” deve se adiantar ao desenvolvimento, instigá-lo, na medida em que a
aprendizagem

possibilita

desafiar

a

constituição

de

processos

internos

de

desenvolvimento, que podem operar através da interação e cooperação da criança com
pessoas de seu ambiente e sua cultura.

Considerarmos o conceito de ZDP como um orientador da prática pedagógica

nos possibilita clarear o que compreendemos como desenvolvimento e a aprendizagem:

Desse ponto de vista, aprendizado não é desenvolvimento; entretanto,

o aprendizado adequadamente organizado resulta em desenvolvimento

mental e põe em movimento vários processos de desenvolvimento
que, de outra forma, seriam impossíveis de acontecer. Assim, o

aprendizado é um aspecto necessário e universal do processo de
desenvolvimento das funções psicológicas culturalmente organizadas
e especificamente humanas (VYGOTSKY, 2007, p. 103).

Um dos grandes legados que Vygotsky nos presenteia é o entendimento de

que a aprendizagem humana tem sua natureza no social e é a possibilidade que o ser
humano tem de se constituir humano, pois é através desta que cada criança se insere
e é inserida na vida intelectual daqueles que a cercam.

Diante dessa compreensão, a escola se reveste de um importante papel:

organizar a interação, dirigir a atividade da criança para o conhecimento da realidade e

para o domínio – por meio da palavra – do saber e da cultura produzido pela
humanidade (KOSTIUK, 1991). Leontiev (1991), por sua vez, destacava que crianças

em situação de deficiência, ao serem colocadas em condições adequadas de ensino,
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faziam progressos chegando até a superar seu atraso. Isso porque, através da mediação,

investia-se na plasticidade cerebral, favorecendo o desenvolvimento semiótico dessas
pessoas.

Colocamos tanta responsabilidade na escola não por acreditarmos que ela será a

redentora da sociedade, mas por entender que, nos dias atuais, em nosso país, ela é uma

instituição que tem o dever de receber todas as pessoas. Dessa forma, ela, muitas vezes,

se constitui no único espaço educativo coletivo que a pessoa em situação de deficiência
tem acesso. Além do mais, a escola deveria ser o espaço de socialização da cultura

produzida pela humanidade. Nessa perspectiva, é nesse terreno social, nas interações
com os entes mais experientes da cultura, que se encontra o centro organizador e

formador da atividade mental. É neste locus onde se produzem significados, e esta
produção exige a ação do outro, acontece com o outro. Criamos ações significativas,
ações simbólicas, através da linguagem, da cognição, da cultura.

Quando nos desafiamos a realizar a inclusão de pessoas em situação de

deficiência em escolas regulares, pensamos na oportunidade de ressignificar a escola,

minando as práticas excludentes que têm se configurado em seu interior. Somente
apartando-nos de processos segregadores é que poderemos nos tornar seres de uma

práxis inclusiva. Esta não é empreitada simples e fácil, contudo, compreendemos que a

escola – como espaço humano – pode se constituir num espaço de criação de uma nova
educação. A Educação, para nós, é locus de produção de sentidos, deve levar à
deliberação ética e coletiva (VALLE, 1997).

A questão da Educação é, pois, uma prática, é dizer, de forma coletiva e

intencional, o que queremos fazer da sociedade em que estamos inseridos. Educar,
portanto, é produzir sentido para o ato de educar; e este sentido só pode ser construído

por uma sociedade que, longe de alienar-se em outras leis que não são as suas,

reconhece seu potencial criador, admite que não se encontra acabada de uma vez por
todas, mas que sua existência se institui e é instituída pelos indivíduos que a compõem,

lançando-se, assim, num movimento permanente de busca de sentidos, através de
questionamentos incessantes (VALLE, 1997 apud STAUFFER, 1999).

Nossos tropeços, nossas dificuldades, mesmo nos paralisando em determinadas

situações, são os primeiros patamares que nos lançam à busca de novas respostas.

Se temos uma certeza, é a de que não há como homogeneizar o aprendizado dos

seres humanos. No processo de escolarização dos educandos, incluindo aqueles que

apresentam alguma deficiência, os níveis que irão alcançar dependem de inúmeros
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fatores: o grau de suas limitações intelectuais e adaptativas, os desafios e solicitações
que o meio lhe oferece, entre tantas outras variáveis.

As pessoas nesta condição precisam ter acesso às mesmas oportunidades que

outros seres humanos: precisam de jogos e brinquedos, explorar o ambiente, ser

desafiadas, compartilhar a cultura de seu grupo social. Nesse sentido, a escola exerce
um papel fundamental, visto ser esta o locus socialmente legitimado para que as

crianças tenham acesso ao conhecimento historicamente produzido pela humanidade, ou

seja, um espaço em que se deve efetivar o processo ensino-aprendizagem. Diante desse

importante papel, os programas educacionais destinados às pessoas com deficiência não

podem se embasar em suas limitações, mas devem focar-se em suas possibilidades,

preocupando-se em trabalhar com um olhar prospectivo (VYGOTSKY, 2007). É de
suma importância que compreendamos que a deficiência não é uma insuficiência, mas
uma maneira peculiar de organização das funções psicológicas superiores que podem se

modificar através dos processos de significação que são, eminentemente, sociais e
culturais.

Algumas possibilidades...

Podemos delinear algumas estratégias que possam contribuir no processo de

inclusão – que não está limitado às pessoas em situação em deficiência, mas pode servir
a outros educandos que necessitem de algum apoio educacional:

1. Compreender que o educando não se restringe ao papel social de estudante,

mas que este é um ser humano completo. Nesse sentido, pensar as questões cognitivas e

acadêmicas é apenas um dos aspectos. Devemos considerar, portanto, outros aspectos de

seu desenvolvimento, tais como: as questões sociais, emocionais, a responsabilidade
pessoal e a participação coletiva.

A escola é uma parte da sociedade capitalista: carrega, portanto, suas

contradições. Pode somente espelhar os aspectos, valores e práticas culturais desta

sociedade, ou buscar instituir novas formas de sociabilidade através da luta da classe
trabalhadora. A escola vivencia, portanto, aspectos contraditórios e desafiadores.

2. Ao pensarmos que escola desejamos instituir, sua condução política deve estar

traçada no Plano Político Pedagógico, buscando vivenciar princípios mais inclusivos
possíveis. É importante que se compreenda que todo educando pode aprender, devendo

ser um compromisso da escola proporcionar a todos igual acesso a um currículo de
qualidade socialmente referenciada.

130

Acesso Livre n. 7 Jan-Jun 2017

3. Possibilitar espaços em que educadores, educandos, membros da comunidade

e outros trabalhadores da escola possam pensar princípios, metas coletivas,

planejamentos, processos avaliativos que contribuam para a efetivação do processo de

ensino e de formas mais criativas. A troca, o compartilhamento com pessoas e

instituições mais experientes é muito profícuo, visto que o conhecimento é um processo
de construção coletiva.

4. Todos os trabalhadores da escola devem pensar em formas de tornar a escola

acolhedora, mantendo vínculo com a comunidade. As estratégias traçadas acima, em
que as pessoas se reúnem para debater, resolver problemas e trocar ideias, métodos,
técnicas e atividades, podem possibilitar a constituição de uma rede que ajude tanto aos
educadores como aos educandos.

5. O planejamento do processo de ensino e aprendizagem deve procurar

instaurar objetivos e práticas mais cooperativas em sala de aula, apartando-se de
práticas competitivas. Assim, a prática de apoio entre os educandos deve ser uma

constante, compreendendo que o apoio pode ser desenvolvido não apenas pelos adultos,

mas também pelos companheiros da mesma idade. Isso possibilita que todos participem
de forma mais plena e se sintam responsáveis pelo aprendizado coletivo.

6. Ouvir e aprender com os pais são pontos primordiais, visto que a família,

desde que a criança em situação de deficiência nasce, cria mecanismos para incluir seus
filhos e suas filhas no dia a dia de suas vidas. Os pais, por mais cansados que estejam,

têm muito pouca oportunidade de desistir. Assim, criam novas possibilidades, correm

riscos – mesmo sabendo que há muita chance de errarem –, buscando evitar a
segregação e a morte social de suas crianças.

Por ser fruto dessa existência humana, a prática educativa nunca será perfeita. A

volta ao planejamento, a avaliação do processo, a fim de que se possa determinar uma
maneira diferenciada de proceder, em vez de recuar para um encaminhamento

segregador e mais simples – por ser mais conhecido e cômodo – é um movimento de
grande relevância. A padronização, a aprendizagem “tamanho único” – tanto em relação
aos educandos, como aos profissionais da educação – elimina uma série de
possibilidades e de seres humanos. Devemos reexaminar nossas práticas de forma
coletiva.

Instaurar novos procedimentos, novas estruturas e culturas de ensino que

instaurem uma outra escola possível não é empreitada simples, nem fácil e tendemos a
ver o primeiro fracasso ou exceção como regra, recuando para a lógica segregadora. O
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desafio maior é buscar instituir práticas inclusivas para além da sala de aula, para além

da escola, junto à comunidade. É a busca não só de uma outra escola possível, mas de
outro mundo possível. Utopia? Como diz Eduardo Galeano (1991, p. 75),
A utopia está no horizonte.

Me aproximo dois passos, se distancia dois passos.

Caminho dez passos e o horizonte corre dez passos mais.
Por mais que eu caminhe, nunca o alcançarei.
Para que serve a utopia?

Para isso, para caminhar.
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Resumo: Esse texto se propõe tecer uma análise da educação brasileira atual, fazendo uso da
teoria castoriadiana como motor problematizador, e trazendo a História da Educação como

testemunha indicativa daquilo que se pode apontar como ensídico instituidor do sujeito criador.

Tal construção filosófica busca construir uma análise razoável, que relaciona a atual situação da

educação brasileira ao estado de “estar sendo” do coletivo social brasileiro, e tem como objetivo
apontar novos horizontes críticos sobre o tema Educação, que auxiliem ao sujeito criador se

perceber instituinte dos seus metaespaços sociais. Essa analise filosófica ontológica propõe uma
discussão – partindo do processo teórico de reconciliação do eu com o coletivo, que se utiliza

teoricamente de uma ontologia sensível magmária – e busca mostrar a razoabilidade do
pensamento não-determinista. Espera-se que com esse olhar somático possibilite-se a

construção de uma consciência ativa do eu social que, ao se perceber responsável coletivamente
pela instituição do seu meio social em todas suas contradições, não só torna-se percebedor da

mutabilidade do seu meio organizador, mas também criador de novos modos de organizações
desses metaespaços.

Palavras-chave: Educação; Magma Criador.

Brazil, We need to talk about our Education.
Abstract: This text proposes itself to make an analysis of the current Brazilian education

making use of Castoriadian theory as a problematizing engine, bringing the history of education
as an evidence indicator of what can be pointed out as an ensidic that institutes the creative
subject. Such a philosophical construction that seeks to build a reasonable analysis that relates
the current situation of Brazilian education to the ongoing state of the social collective aims to

identify new critical horizons on education that help the creative subject to notice how to

establish its social meta-spaces. This ontological philosophical analysis aims to discuss starting
from the theoretical reconciliation process of the self with the collective, which in theory uses a

sensitive magmatic ontology and seeks to show the reasonability of the nondeterministic
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thought. It is expected that with this somatic view it will be possible to build an active
consciousness of the social-self which, by perceiving itself collectively responsible for the
institution of its own social environment in all its contradictions, not only becomes aware of the

mutability of its organizing conditions, but creator of new ways of organizing these metaspaces.

Keywords: Education; Magma Creator.

Introdução

o buscar pensar a educação em suas dimensões, nos deparamos com a

complexidade de conceituar a mesma, sem correr o risco de nos fecharmos
para os elementos que devem estar necessariamente vinculados ao tema

educar. Nessa tentativa reflexiva, somos imersos por questões filosóficas, que
circundam qualquer movimento de compreensão nessa direção; pois construir um
conceito base sobre educação é, antes de tudo, passar “entre” uma compreensão
ontológica do que é o humano, uma vez que como afirma Jerome Bruner (BRUNER,

2011), só o ser humano, dotado de sua singularidade, foi capaz de deliberadamente

ensinar “em ambientes fora daqueles em que o conhecimento que está sendo ensinado será
utilizado. Em nenhum outro lugar no reino animal pode-se encontrar este ensino deliberado”
(BRUNER, 2011, p. 29). Por esse motivo é razoável concordar com o filósofo Cornelius

Castoriadis (CASTORIADIS, 2000) quando ele afirma que a educação, enquanto
instituída pelo poder de criação do ser humano, carrega consigo as impressões desse
próprio ser humano, como tudo mais que é instituído pela ação de criação do humano.

Com esse pressuposto, o filósofo deixa claro seu entendimento sobre o tema: um

entendimento ontológico, que parte da hipótese de que o ser humano é em si uma
exposição do devir que é o mundo, e que, ao se deparar com sua necessidade de volta à

fluidez constante desse devir, cria ininterruptamente para si sentidos, identidade, formas
constantes que lhe conferem segurança no estado de “sem fundo”. Estas criações devem

lhe assegurar identidade diante dos demais, e por isso deve ser vivenciada coletivamente
por aqueles que são vistos como semelhantes. Vale salientar que dentro desse

entendimento ontológico, o ser humano – enquanto um –, e sua coletividade – enquanto

vários – são coexistentes, uma vez que só podemos falar de ser humano, na medida em
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que falamos da coletividade, o grupo humano. Dessa forma, não existiria uma
justaposição, ou uma precedência temporal ou lógica entre o ser humano e sua

coletividade, mas um existir mútuo, entrelaçado, que torna possível a identidade, seja de
um, ou de outro. Logo, toda sociedade é a materialidade dessa relação de coexistência
entre o ser humano e sua coletividade, e a História humana, sua obra (CASTORIADIS,
2000, p 129).

Nesse sentido, o objetivo desse artigo é discutir sobre a situação da educação

formal1 brasileira relacionando aquilo que será apresentado como elementos
constituintes dessa situação a um movimento de visualização possível desse “deixar-se”

do criador na criação. Operando um movimento de “autoanálise” social-histórico, que
compreende o fluxo social-histórico como consequência desse outro do coletivo,
materializado no presente vivido, que, a partir de seus lapsos, denuncia aquilo que esse

mesmo coletivo não reconhece como formador de si mesmo. Buscando, então, delimitar
as contradições, e tomá-las como indicativos dos potenciais caminhos para a construção

de uma educação mais coerente com o humano-social-criador consciente de si. Portanto,
de uma sociedade que não seja tão falha em criar-se institucionalmente, sem que nesse
movimento perca de vista suas próprias potencias, alienando-se coletivamente pelo
brilho de sua criação em estado de se “autoinstituir”.

Para isso, partiremos da problematização da situação da educação formal

brasileira trazendo para a discussão, de forma introdutória, a reforma da educação do

ensino médio, e seu contexto atual, citando a História da Educação no Brasil como uma
testemunha que aclara aquilo que uma análise traz à tona sobre a nossa sociedade. Por
último, buscaremos usar os pontos emergidos, como indicativos de novos caminhos
construtores de uma possível mudança, que nos traga a esperança lúcida da edificação

de uma educação onde realmente aconteça a humanização, e não uma mera capacitação,

coerente com paradigmas funcionalistas, ainda que legitimados por nós mesmos, como
afirma a filósofa brasileira Marilena Chauí (2014) ao tratar sobre o conceito de
“Ideologia da competência” 2 relacionando o mesmo à educação formal brasileira.

Educação formal é tratada aqui como conjuntos de elementos identificadores de um tipo de
conhecimento que é instituído socialmente e pelo metaespaço social, a escola, como o conhecimento
necessário para se garantir a formação de um modo de ser agregado ao conjunto de instituições que dão
forma ao Estado, como também a coletividade que institui e é instituída por esse “estado de ser”.
2
Sendo exposto por Chauí em sua obra, A Ideologia da Competência, a ideologia como “conjunto lógico
e sistemático e coerente de representações (ideias e valores) e normas ou regras que indicam e prescrevem
aos membros de uma sociedade o que devem pensar e como devem pensar, o que devem valorizar e como
devem valorizar, o que devem sentir e como devem sentir, o que devem fazer e como devem fazer”
(2014, p 53) e a ideologia da competência como a ação que “realiza a dominação pelo descomunal
1
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Uma breve reflexão sobre os possíveis conceitos elucidativos de nossa
situação

Antes de adentrarmos em nossas elucubrações sobre a situação da educação

brasileira em nosso presente momento histórico, é necessário que se exponha aqueles
que serão nossos balizadores nesse processo de autoanálise do nosso “ser coletivo” em

suas extensões. Conceitos que se propõem tornar inteligível o olhar sobre o reflexo de
nosso espelho, tornando-se, eles mesmos, também as retinas dos olhos da compreensão

que se deixa afetar pelos ensídicos3 de luz, que tocam os planos das nossas instituições;
magma formador dos fios de tecer a realidade, como em nossa metáfora
presentificadora, o metal por trás da superfície de vidro.

Tais retinas serão um entrelaçado de conceitos filosóficos ontológicos que visam

a materialização teórica do que Castoriadis (2009) identifica como magma criador, e

que seria, como o mesmo afirma, o devir. Filosoficamente falando, “o abismo que se
encontra por trás de toda existência” (CASTORIADIS, 2000, p268) e que, ainda, “é ao

mesmo tempo poder de formação” (CASTORIADIS, 2000, p 268). É o que sustenta,
portanto, o próprio fenômeno do existir relacionado de todos os elementos que tornam

possível o refletir dos imagináveis. Por sua vez, toda a forma de vida humana seria uma
fração desse magma, que encarna em si o continuo movimento de transformação –

característica perceptível desse sem fundo, e que faz uso desse poder encarnado para
criar um tecido ensídico, que lhe ofereça um sentido assegurador. Ao mesmo tempo,
deixa impresso nesse tecido também algo que traz consigo do seu estado de “sem

fundo”, possibilitando um continuo mover-se, em busca do que lhe ofereça sentido, no
próprio movimento de fechar-se e abrir-se.

Logo, identificamos uma dimensão formativa ensídica – que corresponde ao

movimento de fechamento, e uma dimensão formativa magmaria – que corresponde ao

movimento de abertura, que se inter-costuram, e são a base de possibilidade de toda e

qualquer criação humana, pois são tais dimensões relacionais, que viabilizam, ao
mesmo tempo em que indicam, a constante relação de “um” com o “todo”, e do “todo”
prestígio e poder do conhecimento científico-tecnológico, ou seja, pelo prestígio e poder das ideias
científicas e tecnológicas ” (CHAUÍ, 2014, p 57), logo o paradigma da capacitação que dá base a
educação brasileira será um movimento identitário que preconiza um modo de ser coerente com os
preceitos ideológicos racionalista.
3
Conceito que Castoriadis formula para se referir a dimensão humana formativa, ou como ele também
chama “dimensão conjuntista-identitária” (CASTORIADIS, 2009, P 11) que torna possível a criação de
identidades, de categorias, e por isso é a base da distinção formadora, e está relacionado ao mesma a o
instinto de sobrevivência, as determinações direcionadoras, a alienação, ao processo de instituir do ser
humano, como o filósofo supracitado esclarece em sua obra “A instituição imaginária da sociedade”.
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com os vários “uns”, de forma determinante, porém,

nunca determinista

(CASTORIADIS, 2000). Isso torna razoável a relação da História com o indivíduo
social e a afirmação dialética que criamos a História na medida em que ela também nos

cria. Contudo tais afirmativas não devem extrapolar para uma interpretação para além

do mundo humano, isso é, para além de nossa relação com esse magma, pois assim
corremos o risco de relativizarmos esse sem fundo, e com isso perdemos o sentido
vivencial dessa elucubração.

No movimento da cautela reflexiva, o Social-Histórico se apresenta como a

materialização desse estado criador magmático e ensídico, tecido por aquilo que
instituímos coletivamente, pois como afirma o filosofo grego: por sermos seres

conscientes, somos dotados de uma dimensão materializável, e de uma dimensão que se

expõe na materialidade, mas que é, ela mesma, metamaterial. Como por exemplo, a
psiquê, o espírito – entendido enquanto aquilo que distinguimos do que não é físico e ao

mesmo tempo está atrelado a ele, e que não pode se limitar a ele ou vice-versa, pois são
coexistentes (CASTORIADIS, 2000). Somos, portanto, dotados de uma imaginação

radical4, que coexiste com uma imaginação social5; Dimensões que se entrecruzam para
fornecer o sentido de significação da realidade construída por nós como abrigo palpável,

isso é, aquilo que instituímos, e que, ao ser instituída, por sua vez, também ela nos
institui como indivíduos sociais.

Por isso é razoável entendermos as relações passíveis de serem desveladas

quando tomamos como modelo essa relação não-hierárquica, e coexistente entre o

macro-mundo e o micro-mundo: entre a objetividade formadora e a subjetividade
criadora. Relações que ao mesmo tempo também podem ser lidas funcionalmente, como
fazem muitos cientistas sociais, em busca de uma leitura racional do funcionamento das

relações sociais, da História, e das estruturas que dão corpo aos seus espaços, mas que

não são completamente explicáveis por tais leituras, porque se dão para além de suas
funcionalidades perceptíveis ensidicamente, pois essas próprias funcionalidades, mesmo

que aparentemente determinadas por um nexo causal, são frutos também dessa
dimensão magmática não ensídica. (CASTORIADIS, 2000)

O ser humano, por sua vez, sendo ele a materialidade desse instante de sem

fundo, traz para seus fenômenos ulteriores, elementos constituintes de si, determinados

por seu meio, e que são gravados nas suas ações criadoras, que são tanto ensdicas como
4
5

Imaginário radical, ver o VII
Imaginário coletivo, ver o VII
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magmarias. Visto que está aí presente o entrelaçamento das dimensões referidas
anteriormente, aquilo que é instituído por ele pela criação, tanto leva a impressão desses

elementos determinadores – mas não deterministas, como também representa em sua

percepção de si o estado de “estar sendo”. Imaginemos que aquilo que é instituído por
nós seria tal como uma foto em que se inscrevem as nuanças formativas da face de

nosso imaginário social entrelaçado ao nosso imaginário radical, em um tempo e espaço
dados. Assim, aquilo que construímos como metaespaço comum, como por exemplo, o

próprio Estado, a Educação, as leis que organizam esse Estado, expõe, na sua forma, a
face trêmula de nós mesmos: a da coletividade tecida por nossa relação com o meio que

nos cerca. Sendo, antes de tudo, esse próprio meio, um tecido inextricável entre criação
e determinação do eu-coletivo.

Para aqueles que estão pensando que tal construção reflexiva é incoerente com

as singularidades ruidosas que dão forma a aquilo que aqui foi trazido como sendo
instituído pela criação humana em busca de um sentido assegurador, peço que façam um

exercício, usando a si mesmos como laboratórios elucidativos, e reflitam: internamente,

não vivenciamos incoerências ruidosas, que parecem denunciar a existência de vários
‘eus’ dentro daquilo que entendemos como o que somos? Suponho que, retiradas

excessões, uma grande maioria responderia que sim, que em vários momentos de nossas

vidas parecemos habitados por muitos, o que gera eventualmente ruídos internos. Por
que, então, não podemos lidar com a realidade paradoxal da existência de vozes dos

vários “eus” que povoam a coletividade, mas que resistem a se diluir completamente
nessa coletividade? Por que não podemos ser sensíveis a uma lógica elucidativa não-

excludente, mas sim aditiva, que nos ofereça a oportunidade de pensar a coletividade de
forma não-hierárquica?

É razoável, portanto, tratar nosso presente real-vivido como exposição alargada

dessa coletividade de “eus”, que se mostra como um “eu-magmário”, uma vez que é
gerado pela trama de todos os vários “eus”. Todos os “eus” cuja representação como

indivíduos sociais é dada a partir do que foi instituído como sociedade, isto é, o
amálgama que serve para formar neles uma sociabilidade, que proporcione uma relação

palpável, que se organiza pela funcionalidade. E que, dado esse critério, estabelece
regras acerca de como se vive, nos seus variados modos distintos possíveis- afinal,

existem algumas nuanças diferenciadoras, e outras comuns, dentro de toda coletividade
social dotada de “polos de orientação do fazer social dos indivíduos e de finalidades às
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quais o funcionamento da sociedade instituída está subjugada” (CASTORIADIS, 2009,
p 12).

É importante compreendermos melhor também os conceitos de instituinte,

instituído e instituição, uma vez que os mesmos fazem parte do tecer conceitual que nos
oferece meios para que possamos prosseguir. Numa tentativa de simplificação teórica
daquilo que está exposto na obra “A instituição imaginária da sociedade” de Castoriadis

(CASTORIADES, 2007), podemos dizer que o ser humano cria os símbolos,
preenchendo-os de tudo aquilo que está em sua volta, inclusive de representações de si

mesmo, por meio do uso do imaginário radical6, portanto, esse não é necessariamente

abstrato, ou somente concreto, nem tampouco uma construção aleatória, ou puramente
determinada. Devemos entender que “Os detalhes possuem uma referência, não

funcional, mas simbólica, ao conteúdo” (CASTORIADIS, 2009, p 143). Logo, temos
que: por estar o ser humano em um estado de continua criação, institui as teias que

materializam sua relação complexa com o seu exterior, fazendo uso dos símbolos e das
representações, cria sistemas dos mesmos, instituindo algo.

Criação significa aqui criação ex nihilo, o fazer-se de um forma que

não existia, a instituição, a música, a pintura – ou então de uma forma
particular, de determinada obra musical, pictórica, poética, etc.
(CASTORIADIS, 2000, p. 91).

Aquilo que é instituído pelo humano em seu estado coletivo age ligando

“símbolos (a significantes) significados (representações, ordens, injunções ou incitações

para fazer ou não fazer, consequências [...]) e fazê-los valer como tais, ou seja, a tornar
esta ligação mais ou menos forçosa para a sociedade ou o grupo considerado”

(CATORIADIS,2007, p. 142), e isto é o instituído, uma vez que “Tudo o que nos

apresenta, no mundo social-histórico, está indissociavelmente entrelaçado com o
simbólico. Não que se esgote nele.” (CATORIADIS, 2007, p. 142), mas as instituições
são impossíveis fora “de uma rede simbólica” (CATORIADIS, 2007, p. 142), por isso
elas próprias, já instituídas, instituem “significações imaginarias sociais” que nos
Teremos em Castoriadis uma magma criador, fruto do devir, que por sua vez se relaciona com a
imaginação radical do ser humano, essa imaginação radical seria uma dimensão humana que estaria
diretamente vinculada ao magma criador , por isso ela também seria um vínculo direto com a imaginação
social, sendo que uma faz parte da internalidade do ser humano em seu fechamento e a outra faz parte da
externalidade humana em seu movimento de fechamento no processo de alargamento, que é o se
relacionar com o outro, ou melhor com seu externo. Vide Figuras do Pensamento; as encruzilhadas do
labirinto.
6
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determinam modos de ser, que garantem suas próprias existências. (CASTORIADIS,
2000. p 63)

Ao pensarmos no fenômeno educativo, como faz Carlos Rodrigues Brandão

(BRANDÃO, 1995), chegamos à compreensão de que o tal seria um metaespaço

instituído. Quando diz que: “Não há uma forma única nem um único modelo [...] Existe
a educação de cada [...] sujeito de um povo” (BRANDÃO, 1995, p. 9) provoca
implicitamente a percepção de que a educação pode ser usada tanto para libertação

como para opressão, exatamente por conter um modo de ser que determina modos de
vida, pois participa da construção de “tipos de homens” (BRANDÃO, 1995, p.11), logo,

são metaespaços porque representam um emaranhado de instituintes que se suportam

mutuamente para continuarem existindo como tal. Por sua vez, a Escola, enquanto
espaço instituído pela própria instituição do Estado, institui para si um modelo
especifico de educação que corrobora com determinações da instituição do Estado.

Dá-se, dessa forma, que as instituições, tais como Escolas, Leis, Estados, são

formadas pela ação conjunta do imaginário radical – internalidade do ser humano em

seu fechamento – e pelo imaginário social – externalidade humana, e, portanto,
coletiva, em movimento de fechamento no processo de abertura –, por sua vez, o
instituído encarna também esse poder de criação instituinte, podendo ele mesmo – como

geralmente o faz de forma automatizada – instituir. Porque faz parte do “círculo de
criação” (CASTORIADIS, 2000.p. 132) , que mantém o magma criador.

Por isso, é plausível afirmar que tudo que é instituído pelo humano carrega em

si, aquilo que essa própria instituição institui no indivíduo social, gerando assim a
possibilidade de compreensão daquilo que caracteriza um coletivo, por uma análise de

suas instituições. E, na contramão: sendo o coletivo formado por indivíduos, este
processo de exame não deixa de ser, em alguma medida, uma “autonálise”. É por esse
motivo que chamamos aqui essa análise do contexto histórico brasileiro educacional de

“autoanálise”, sinalizando, assim, nosso objetivo reflexivo-filosófico sobre a relação da
conjuntura atual da educação, e da sociedade que institui coletivamente suas dimensões
institucionais.

Contudo deve-se ressaltar que:
Não se trata também de uma sociedade que coincidiria integralmente

com suas instituições, que seria exatamente recoberta, sem excessos

nem falhas, pelo tecido institucional, e que, por baixo desse tecido,
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não teria carne, uma sociedade que não passaria de um entrelaçamento

de instituições infinitamente chãs. Haverá sempre uma distância entre
a sociedade instituínte e o que é, a cada instante, instituído – e esta

distância não é nem um negativo nem um déficit, ela é uma das

expressões, da criatividade da história, o que a impede de condensarse para sempre na “forma por fim encontrada” das relações sociais e

das atividades humanas, o que faz com que uma sociedade contenha
sempre mais do que apresenta (CASTORIADIS, 2007. p. 137).

É importante que entendamos que: se partirmos dos pressupostos castoriadianos,

nossas instituições não só nos formam, mas também dizem quem nós somos,
exatamente por serem elas nossas criações significadoras, uma vez que são criadas por
nós, nutridas pelo nosso imaginário coletivo, entrelaçado ao nosso imaginário radical.

Nossa potência criadora, que ao ser instituída por nós, nutre-se de nosso movimento de
distanciamento do criado, se automatiza, tornando-se ela mesma instituinte do que será
determinado. É, por isso, percebida como reflexo daquela face coletiva que negamos.

O movimento de não-reconhecimento quando se olha para o eu-refletido na

criação, torna possível a formação de uma espécie de circuito de retroalimentação das

instituições já instituídas, e que levam a um movimento criador, que deixa de se arriscar

na construção de novas formas organizadoras, para continuar se deixando instituir por
instituições já engessadas pelo seu próprio processo de automação. Instituições que

encontram meramente na longevidade o sentido significativo para o seu próprio

movimento de recriação. Colocado o devido esclarecimento conceitual, exporemos os
fatos que materializam o presente brasileiro.
O que fala a nossa história...

Nossa História como macro-mundo em relação ao micro-mundo das histórias

das instituições, como a Educação, que formam nossos espaços, e meta-espaços, são
entrelaçadas da mesma forma que a História de nossa nação se entrelaça à História da
humanidade. Como exemplo disso, podemos trazer o fato histórico que mostra o quanto

nossa fundação, enquanto lugar existente historicamente, denuncia um estado de “estar
sendo”, no geral, relacionado ao nosso modo de colonização exploratória, e que, por
outro lado, se relaciona a um contexto social-histórico específico, que foi “digerido” por

nossa coletividade-singular dando forma ao que conhecemos por nação brasileira.

Pensemos no que infere Eduardo Galeano :“A história do subdesenvolvimento da América
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Latina integra [...] a história do desenvolvimento do capitalismo mundial. Nossa derrota esteve
sempre implícita na vitória dos outros. [...] O desenvolvimento desenvolve a desigualdade”
(GALEANO, 2014, p. 18-19).

Percebendo as relações entre determinações e não-determinações, tornamos

possível compreender que nossa coletividade enquanto nação é fruto de determinação
externa, que se relaciona com a gestação de determinação interna, organizadoras e
identificadoras, resultado do movimento de costura dessas próprias determinações

externas, por aquilo que podemos identificar como nossa singularidade ulterior

identificadora. Nosso modo de ser, que não é só fruto das determinações, mas também
do imaginário radical.

Por esse motivo, tudo aquilo que foi elemento histórico, nos marca e foi marcado

por nós: A impossibilidade de se ter tipografia no Brasil até 1808 (Schwarcz e Starling,
2015); O processo de catequização dos nativos; Os casamentos dos portugueses

moradores das terras brasileiras com órfãos da mesma nacionalidade; A obrigatoriedade
de se gastar o lucro proporcionado pela exploração em terras brasileiras fora com

produtos europeus; A exploração escrava, e a submissão estrangeira, bem como vários
outros fatos históricos discutidas por obras tais como: Brasil: uma Bibliografia; e

Estórias da educação no Brasil: de Pombal a Passarinho. Respectivamente, de autoria
das historiadoras Lilia M.Schwarcz e Heloisa M.Starling (2015), e do historiador e

educador Lauro de Oliveira Lima (1974). Todos esses fatos históricos, e outros, tudo foi
massa ensídica para a formação do nosso estado de ser magmático.

Como nosso contexto sempre foi de buscar a sobrevivência diante da contínua

exploração, por ser imposta a nós uma posição de inferioridade que nos localiza sóciohistoricamente (GALEANO, 2014), esse seria o ensídico externo que se entrelaça com

as formas ensídicas internas. Por esse motivo, não é difícil localizar em nossa educação

a exposição do que Nelson Rodrigues (1912-1980) nomeou como “complexo de viralatas”. Esse “complexo de vira-latas” pode ser visto como um sintoma da relação da
coletividade brasileira com um contexto externo específico: o contexto de exploração.
Essa, impõe a construção de um “jeitinho brasileiro”, que tanto busca burlar as

determinações que a ele são impostas, como confere legitimidade a essas mesmas

determinações, por não entender que as mesmas poderiam ser desconstruídas em seu
espaço de vivência.

Como a instituição educacional está intimamente relacionada à própria

institucionalização do modo de “estar sendo” brasileiro, esse metaespaço coletivo irá
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expor também esse modo de ser, complexidade que não só busca se assemelhar àquele
que é instituído como superior, como também nesse movimento de se identificar com o

outro não inferiorizado, determina para os identificados como inferiores a naturalização
da inferioridade. Por esse motivo a História da nossa educação é marcada pela História
da opressão mundial (GENTILI, 2007), fato que esclarece o porquê:
Nunca

tivemos

escolas

que

não

fossem,

estritamente,

profissionalizantes. Podemos, pois, nos vangloriar de sermos uma

nação de trabalhadores, de modo que nada mais justo que o sistema
escolar reflita esta característica nacional. [...]. O hábito colonial de

trabalhar sem refletir e sem questionar (presença do feitor) imprimiuse na índole nacional (LIMA, 1974, p.43).

Como também explica o fato do porquê:
Nossos ricos não se sentem responsáveis pela sociedade em que

vivem. Sentem como se a desigualdade viesse de Marte, não de nós –
ou deles – mesmos (RIBEIRO, 2004, p. 49).

Dessa forma, a História da educação brasileira, enquanto História da

Institucionalização desse metaespaço coletivo, materializa a internalização do ensídico
de inferioridade que foi imposta a nós por um contexto Social-Histórico macro, que por
ser macro participa do nosso processo de formação identitária ensídica, que fazendo

parte da formação de nossa coletividade também, não só faz parte da formação do eu
não instituído, como também faz parte desse eu instituído – do individuo social. A

internalização dessa determinação ensídica externa se materializa na maioria das
contradições que formam a institucionalização do espaço educacional formal em nosso
país, bem como também da sua história. Por sua vez, é essa história sintomática que se

torna o ensídico do contexto histórico da situação desse metaespaço. Explicando o
porquê, independente de estarmos tecnicamente em um Estado democrático, estamos
prestes a passar por profundas transformações do nosso Sistema Educacional Formal.

Transformações que são fruto de uma mudança abrupta no projeto político de gestão,
que impõe não só cortes profundos de investimento, como também a reestruturação da

Lei que normatiza a Educação no Ensino Médio, por meio de uma Medida Provisória,
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que ignora a soberania do povo brasileiro, e seu direito democrático de participar
ativamente das modificações das Leis que estruturam os espaços do Estado.

Essa negação da ação criadora não-passiva relacionada a instituições dos

metaespaços coletivos, como as possíveis modificações das Leis em um Estado

Democrático sem a participação do povo, é sintoma de um processo de criação coletiva

alienada, que desconhecendo seus espaços sociais, seus metaespaços coletivos, como
criações coletivas que respondem a suas construções, são levadas a ignorar o princípio
de soberania do Povo em um Estado Democrático. Tal alienação é reflexo de um estado

de ser vira-latas7, para usar o conceito rodriguiano, que indica um estado de “estar

sendo” em que o indivíduo social entrega-se a um processo de heteronomia, que
sobrecarrega com um peso inamovível o movimento de criação do sujeito, fazendo com
que para ele sua criação se manifeste “como massa de condições de privação e de
opressão, como estrutura solidificada global, material e institucional, [...] como indução,

mistificação manipulação e violência [...] efeitos sobre nossa vida, da estrutura
opressiva da sociedade na qual vivemos” (CASTORIADIS, 2000, p 131).

Nessa direção, os elementos social-históricos formadores da Educação instituída,

como o saber a ser socializado nos espaços de ensino coletivos oficiais, tornam evidente

esse achaque coletivo. Conclusão admissível, frente à tomada de consciência histórica,
que indica que a educação brasileira, no geral, forma para o conformismo (CHAUÍ,

2014), bem como também frente ao fato de que existe uma “fossa” qualitativa entre a
educação pública e a privada, independente da grande parte da população brasileira ser
formada pelas instituições públicas de ensino. Outro indicativo da razoabilidade de

nossa afirmativa são os dados do elevado número de evasão escolar, e de violência

contra a imagem representativa dessa educação: os professores. É indicativo também, a
relação de descaso geral do brasileiro com sua formação, com os livros, ou com grande
parte dos símbolos que se relacionam com a dimensão do conhecimento humano.

A relação apática do brasileiro com a instituição educacional denuncia o estado

de inferiorização do individuo social brasileiro, provavelmente influindo no tecer do seu
imaginário coletivo, que nutre como ensídico coletivo um estado de adormecimento, de
distanciamento do que lhe cabe enquanto indivíduo social ativo na construção dos seus

espaços. O sujeito criador nesse estado é levado pelas suas próprias Instituições a se
ignorar como criador instituinte. Contudo, sendo o humano determinado e determinador
7

Criado pelo escritor Nelson Rodrigues, o termo definiu a falta de autoestima dos brasileiros.
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de seus processos, sua relação com seu procedimento de criação instituinte irá denunciar
seu estado de ser.

As instituições, enquanto sistemas de representações e símbolos que formam um

metaespaço coletivo, seja palpável ou não, seria o reflexo no espelho de um todo

coletivo disforme que encontra na sua criação a possibilidade de exposição do seu

estado de ser coletivo. Dessa forma a passividade do povo brasileiro diante de uma
Reforma Educacional, para a qual não foi convidado a participar, se mostra como
sintoma de um estado de ser coletivo cerceado, que materializa seu “estar sendo” em
uma história de frequente apatia e distanciamento.
Refletindo sobre as possibilidades

Decerto que a sociedade brasileira é fruto de seu conflito social, decerto que

existe um grupo de opressores que fazem uso de seus poderes enquanto classe

dominante para manter seus poderes, decerto que essa relação de poder hierarquizada
reflete a estruturação da relação de poder orquestrada por oprimidos x opressores, mas
também é óbvio que todas essas estruturas são povoadas, e criadas pelo ser humano,

esse que aqui colocamos como fragmento criador ontológico, que encontra na sua
constância criadora seu poder de conferir sentido, ou mesmo vivenciar uma
aproximação possível com o “sem fundo”.

É no movimento de dar-se sentido que o ser humano cria sua história, seu espaço

de vivência, a sociedade, a coletividade. Germina aquilo que irá manter sua criação; sua

cultura, o tornar-se ele mesmo criador de si mesmo, medida do seu próprio ser
instituído, uma vez que suas criações instituídas encarnam sua potência criadora. Por
isso é impossível acontecer a automatização completa do procedimento de instituir por

instituições já existentes, pois o poder criador do ser humano sempre encontra
estratégias de sobrevivência de sua potência criadora. Contudo quanto mais
automatizado o processo de instituir, mais há o desconhecimento do humano diante de
suas instituições, mais se perdem as oportunidades da criação de novos modos de ser.

Por esse motivo, é tão importante a consciência de que somos medidas de nós

mesmos, de que até aquilo que temos como determinadores externos a nós são produto

de nosso poder de instituir sentido, de tornar percebível o viver, dando uma identidade
inteligível a modos de vida identificadores. Assim, as nossas estruturas sociais fazem

parte desse movimento de instituição de sentidos compartilhados, complexidades que
tornam possível sermos criadores e, ao mesmo tempo, criações, instituídos e ao mesmo
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tempo instituintes. Por isso, só o olhar crítico sobre a história iria nos oferecer a
possibilidade de vermos nossos lapsos, falhas, ruídos, contradições como elementos

negativos passíveis de mudanças positivas, como afirma Theodor Adorno (ADORNO,
2009) em sua obra sobre a Dialética Negativa.

Para isso, os conhecimentos deveriam ser reapresentados ao nosso modo de ser,

deveríamos reaprender a olhar o mundo sem as lentes da racionalidade determinista,

buscando nos relacionarmos com esse magma criador que é marginalizado por medo da
ambiguidade, da insegurança diante do disforme. Nesse sentido, a própria história

enquanto instituída se abriria em seu leque interpretativo, possibilitando o mover-se
diante do lado ensídico da episteme, que nos determinou o paradigma epistemológico
como crivo afiançador dos conhecimentos instituídos, ao mesmo tempo em que nos
distanciou da poiésis da episteme, ou melhor, o conhecer gnosiológico.

Para que consigamos romper com nosso estado de heteronomia de não

reconhecimento do instituído como outro externado, será necessário que consigamos
transpor nosso complexo de vira-latas, que nos determina um olhar inferiorizador sobre

nós mesmos, é necessário que construamos um ambiente de fruição onde a inteireza do
sujeito humano seja buscada de forma coerente.

Buscar essa inteireza deve possibilitar a experienciação da existência humana

não só na dimensão ensídica, como na dimensão magmária, possibilitando o processo

autônomo de criação de si mesmo, de forma contínua e coletiva, um permanente

movimento de busca do ser – mais em estado de soma e não de fragmentação ante a
vivência elucidativa do inacabamento do estado de ser humano.

Uma institucionalização do educar coerente com esse processo de aprendizagem

sensível, no seu sentido filosófico, vai em sentido oposto a uma reforma de ensino que

intensifica, nos espaços educacionais, o embasamento no paradigma epistemológico,
que enquadra o indivíduo social em um conjunto de competências preestabelecidas por
fatores deterministas que lhes impõe um modo de ser utilitário, racionalmente

explicável pelas conjunturais econômicas, pela ditadura de uma parte da matilha de
lobos, que ceifa as potencialidades existências dos outros lobos.

Uma educação para a inteireza, que possibilita o perceber-se criador instituinte e

instituído da realidade social-histórica, busca se desvincular da ideologia da

competência, do mito do cientificismo pela sensibilização do reencontro com o outro, o
diferente, como ponto conciliador do distinto dentro do fluxo da pluralidade,
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transformando as singularidades em pontos possibilitadores de diálogo, rompendo com
a utilidade significativa da fragmentação esvaziadora do conhecimento.
Conclusão

Concluímos que se partimos do pressuposto filosófico apresentado por esse

texto, que nos coloca ante aquele que é identificado como diferente, sem nos fecharmos
para a relação de coexistência, mas nos abrindo para o entrelaçamento entre o

reconhecível e o não reconhecível, tornaremos possível a análise filosófica clarificadora

dos traços ensidicos de nossa coletividade, que se mostram nos instituídos-instituintes
da própria coletividade. Ao tornarmos inteligível para nós nosso próprio movimento
coletivo de instituir, tornamos possível a localização das contradições dentro dessas
ações coletivas instituintes.

Fazer esse movimento de elucidação filosófica, trazendo a Instituição

Educacional brasileira como instituição a ser analisada, usando os elementos

constituintes do contexto atual dessa instituição, é tornar inteligíveis os traços da
coletividade brasileira impregnados nos metaespaços coletivos que esclarecem para
além das elucubrações funcionalistas a situação educacional brasileira. Por essa forma

de análise não ser um movimento de fechamento determinista racional que paralisa
aquele que não consegue se reconhecer na contradição, é que essa possibilita um
movimento explicativo relacional razoável que aqui foi proposto, ao construir sentidos
conectivos, possibilitando o reconhecimento do contraditório ao sujeito que forma a

coletividade, no mesmo momento em que também sofre os resultados dessa contradição
cristalizada.

O reconhecimento das contradições da educação formal brasileira enquanto

metaespaço instituído materializa as próprias contradições da construção do eu
brasileiro, que se reflete não só no eu-coletivo, como também em todas as ações

instituídas por esse coletivo coexistente com os vários eus. Todos os traços ensídicos,

que identificam a educação brasileira não só formam a coletividade brasileira, como são
frutos dessa coletividade. Se reconhecermos esses traços ensídicos como extensões de

nós mesmos, enquanto coletivo instituído-instituinte, possibilitar-nos-emos maiores

chances de mudanças, porque estaremos trazendo para nós o poder de mudar, nos
reconhecendo no papel de criadores dos nossos metaespaços.

É importante, dessa forma, que busquemos construir para nós um movimento

crítico que possibilite o reconhecimento coletivo das contradições que formam nossas
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instituições. Contradições que não são simplesmente obstáculos sociais a se transpor,
mas são também obstáculos ontológicos, que só serão superados por meio da

experimentação de novos olhares, como também da busca pela construção de novas
habitações explicativas que nos impulsionem para além da heteronomia que tem nos
instituído pelo dogma do determinismo imutável.

A Educação é uma porta estratégica para a construção de nossos espaços, uma

vez que é por meio dessa instituição coletiva, que compartilhamos as demais várias

outras instituições que formam nossa realidade social. A educação formal por sua vez, é
a tentativa de intensificação do processo que não pode ser de outra coisa se não de

humanização, e se for coerente com esse movimento de construção de uma identidade
humana, ela não pode fugir da necessidade de proporcionar a busca pelo ser-mais de si

mesmo do ser humano. Não pode, portanto, partir de outra coisa, senão da oposta no
humano em busca por integridade em sem fundo, que é o seu devir no mundo.
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Educação escolar em perspectiva pósestruturalista: lançar olhar aos binários

Resumo: Neste artigo parto de uma pesquisa que investiga o binário de gênero para investir

com as potencialidades de uma crítica pós-estruturalista que lance olhar ao espaço escolar e

repense algumas de suas lógicas binárias, para além dos gêneros e sexualidade. Pensando a

estrutura dualista e oposicional como uma herança da lógica ocidental, entendo que ela se
inscreve por entre e através de todas as instituições, discursos, dispositivos. Interessa-me olhar

os binarismos na educação escolar, através de três dimensões: o currículo, os sujeitos e o espaço

físico da instituição. Locais que mantêm as estruturas binárias e locais que parecem
desestabilizá-las, não-lugares. Observo, em um primeiro momento, os binários (re)produzidos,
para então pensar os rompimentos. Para tal, (re)corro ao campo teórico de Jacques Derrida e
Michel Foucault, em especial, que lançaram mão das desnaturalizações dos binários que

constituem os sujeitos. Através de algumas imersões ao chão da escola, problematizo a
binaridade como linguagem, como artefato cultural e como tecnologia de poder.
Palavras-chave: Binarismos; Escola; Pós-estruturalismo.
Scholar Education in a Post-structuralist perspective: throwing a look to
binaries
Abstract: In this article I start from a research that investigates the gender binary to invest

with the potential of a poststructuralist critique that throws a look at the school space and
rethink some of its binary logics, beyond genres and sexuality. Thinking the dualistic and

oppositional structure as an inheritance of Western logic, I mean that it subscribes through and
through all institutions, discourses, devices. It is interesting to look at the binarisms in school

education, through three dimensions: the curriculum, the subjects and the physical space of the

institution. Places that maintain binary structures and places that seem to destabilize them, nonplaces. I observe, in a first moment, the (re)produced binaries, to think about the ruptures. To

that end, I (re)run to the theoretical field of Jacques Derrida and Michel Foucault, in particular,
who have used denaturalization of the binaries that constitute the subjects. Through some
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immersions to the school floor, I problematize binarity as a language, as a cultural artefact and
as a technology of power.

Keywords: Binarisms; School; Post-structuralism.
Introdução

ste texto é resultante de inquietações produzidas em uma pesquisa que

problematiza os binários de gênero e sua relação com a Educação. Neste
artigo invisto com as potencialidades de uma crítica pós-estruturalista que

lance olhar à escola e repense algumas lógicas binárias, para além do gênero. Se tal

estrutura dualista e oposicional é uma herança ocidental (BUTLER, 2003; HERMANN,

2014; DERRIDA, 2001), espera-se que ela se inscreva por entre e através de todas as
instituições, discursos, dispositivos que se construíram no ocidente. Assim, pensar os
binarismos da escola não poderia se resumir a pensar apenas na perspectiva dos
gêneros/sexualidades.

Interessa-me, então, perceber quais outras dimensões possuem esse mesmo

atravessamento e se constituem na mesma lógica. Para tal, (re)corro ao campo teórico

de Derrida e Foucault, que lançaram mão das desnaturalizações dos binários que

constituem os sujeitos. Através de algumas imersões ao chão da escola, objetivo
problematizar a binaridade como linguagem, como artefato cultural e como tecnologia
de poder (MEYER, 2012, p. 50-1).

Avanço, assim, no esquema estrutural deste texto: após pistas sobre a constituição

dos binarismos e seus perigos na educação, ensaio pensar alguns espaços que a escola
tem costumado ignorar, reduzindo-os a não-lugares; esses que pretendo pensar não são

aqueles que ela afirma enquanto inadequados, desprovidos de razão. Os lugares que

aponto são aqueles que estão entre a sala de aula e os muros da escola – que são escola,
mas não são aula; que estão entre as experiências do aprendizado “científico e

legitimado” e as “badernas” – que são currículo, mas constantemente deslegitimados;

estão entre os docentes “experientes e portadores da verdade” e os discentes “imaturos e
inocentes”; entre a segurança e clareza do dia e os perigos e obscuridades da noite.
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Pensando os binários

Jacques Derrida (2001), em entrevista a Jean-Louis Houdebine e Guy Scarpetta,

retomando algumas de suas ideias e as confrontando entre si e com outros pensadores,
alerta para que não se perca o foco de enxergar os binários como um sistema de

violência, imbricados em relações de poder. Assim, propõe insistentemente uma fase de
inversão1. O autor reconhece que as categorias de um binário não se constituem em uma
“coexistência pacífica”, mas que a violência perpassa essa relação.

Um dos dois termos comanda (axiologicamente, logicamente etc.),
ocupa o lugar mais alto. Desconstruir a oposição significa,

primeiramente, em um momento dado, inverter a hierarquia.
Descuidar-se dessa fase de inversão significa esquecer a estrutura

conflitiva e subordinante da oposição. Significa, pois, passar muito
rapidamente – sem manter qualquer controle sobre a oposição anterior

– a uma neutralização que, praticamente, deixaria intacto o campo
anterior, privando-se de todos os meios de aí intervir efetivamente
(DERRIDA, 2001, p. 48, grifos do autor).

Por isso, antes de lançar olhar aos rompimentos dos binarismos do espaço escolar,

me detenho, ainda que brevemente, nos ramos significativos das violências que essa

construção tem gerado. Nesse sentido, a escola, ao estabelecer que alguns sujeitos são

propriamente detentores do saber e da verdade (comumente docentes), ela constitui
outros sujeitos como incapacitados (discentes); ao instituir um ambiente propício ao

aprendizado (comumente a sala de aula), ela institui que tantos outros são nulos (fora
dos muros da escola); ao privilegiar as experiências previstas em planejamentos de
pedagogias e currículos escolares, ela subalterniza aquelas que não foram antes
classificadas como significativas.

Explorando um pouco mais tais exemplos, percebo em antigas pesquisas e em

outros diálogos e leituras como essas oposições vulnerabilizam os que são nomeados

como incapacitados, inadequados e insignificantes. Pensando com Jorge Larrosa Bondia
(2002, p. 20) que “as palavras produzem sentido, criam realidades e, às vezes,
funcionam como potentes mecanismos de subjetivação”.

A fase de inversão pode ser caracterizada como o movimento de desconstrução (seguindo a proposta do
próprio autor) das relações de poder e/ou de violência que se estabelecem a partir de um binário. Em
outras palavras, é o investimento na redução das hierarquias, nas diferenças de possibilidade de exercer o
poder.
1
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O primeiro foco de análise é fruto de inquietações de leituras, relatos informais e

alguns contatos como contador de história no entorno do “universo infantil”. Percebo

que a questão geracional não tem propriamente se estabelecido em um binário (com

duas categorias apenas), de forma que observamos hoje múltiplas identidades
geracionais (infância, adolescência, juventude, adultez, velhice etc.). Entretanto,
considero na escola a relação de duas identidades geracionais que se posicionam em
uma relação de poder: a criança que aprende (infância) e a pessoa adulta que ensina
(adultez/velhice).

A produção da infância como uma fase de incapacitados decorre da afirmação da

fase adulta como única detentora de saberes e única capaz de produzir saberes e
conhecimentos. Como indica Manuel Sarmento, “há uma negatividade constituinte da
infância, que, em larga medida, sumariza esse processo de distinção, separação e
exclusão do mundo social” (SARMENTO, 2005, p. 368). A negatividade apontada pelo

autor se constitui a própria etimologia da palavra – infância: in-fans, aquele que não

fala. O binário capacitado/incapacitado se constrói e silencia um polo, constrói uma
geração muda, sem possibilidades de desejos2.

O exemplo seguinte se situa na oposição adequado/inadequado que me agita

quando questiono a construção dos currículos e conhecimentos escolares disciplinados –
bem como as próprias disciplinas escolares. Em entrevistas narrativas que tive com
professoras de Biologia da Educação Básica e estudantes durante a realização da minha
pesquisa acerca de práticas da Educação Sexual, ouvi algumas críticas e desconfortos

em relação ao saberes que estudantes traziam para a sala de aula – principalmente os
que se construíam sobre prazer e relação sexual. O que tais estudantes produziam como

conhecimento através de suas experiências sexuais (prazerosas ou não) e também

quando assistiam filmes (pornôs, em especial) era encarado como um saber sujo (para
usar as palavras das/dos próprias/os estudantes), um saber inválido para a sala de aula e
para todo o currículo escolar.

Os conhecimentos foram disciplinados e hierarquizados: existem conhecimentos

limpos para a sala de aula e conhecimentos sujos. Para Julia Varela, a instituição de
“saberes disciplinares e disciplinarização dos sujeitos são as duas faces de um processo

que atravessa o conjunto da organização escolar” (VARELA, 2010, p. 94). Nesse
É importante sinalizar que, apesar da construção desse dualismo e da produção social da criança como
um sujeito sem voz, muitas medidas sociojurídicas reivindicam a proteção dessa fase geracional,
garantindo-lhes, acima de tudo, segurança; bem como para o restante da sociedade.
2
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sentido, além da produção de um binário que permite ou recusa saberes (e também os

transforma para torná-los aceitáveis), são produzidos, na mesma lógica, sujeitos
adequados e inadequados.

Por fim, lanço olhar ao binário que institui a escola – ou, para ser específico, a

sala de aula – como lugar legítimo do saber e outros espaços de socialização como
insignificantes. Defendo, aqui, sala de aula enquanto uma heterotopia3 e, logo, como

constituída e constituidora de uma ideia de local privilegiado – e, mais que isso, próprio

– para a construção de conhecimentos. Ela é continuamente entendida como o local
significativo para aprender, para “se tornar alguém na vida”, para se constituir enquanto

sujeito, para corrigir os desvios. E, nesse entendimento, produz os lugares para além da
escola como insignificantes, desviantes, impossibilitadores de um sucesso pleno.

Para Michel Foucault, as sociedades complexas criaram as heterotopias de

desvio (em substituição às heterotopias de crise das antigas sociedades). Esses lugares,

agora, são destinados aos desviantes da norma que rege uma dada sociedade – como o
próprio autor exemplifica: prisões, hospitais psiquiátricos etc. Ora, se entendermos a

sala de aula como um espaço que regra os comportamentos e identidades sociais,
empregando-lhes sentidos e significados, ela também se enquadra nessa descrição. Esse

regramento se dará a partir da (des)valorização, do aceite, da recusa, do reforço, da
punição, enfim, das produções de sujeitos. A sala de aula corrige o que entende por

desvios comportamentais e identitários – podemos pensar no regime heteronormativo

que uma aula (re)produz, por exemplo. Quem passa por uma sala de aula e é entendido
como desvio será “corrigido” por ela ou será expulso. E mais, ainda que algum sujeito
não passe – por diversos motivos –, ele será influenciado por ela quando for cobrado

por saberes, posturas e incorporações oriundas e adquiridas pelos indivíduos
escolarizados.

Assim, pensar a sala de aula como heterotopia e, ainda, pensá-la como espaço

encadeado em um binário, implica em considerar que a obrigatoriedade de se inserir no

espaço escolar (estar regulamente matriculada/o) pode indicar essa constituição de não
existência de Educação para além da sala de aula: uma institucionalização da produção
de saberes, da socialização. Se “de fato cada heterotopia tem um funcionamento preciso
Conceito desenvolvido por Michel Foucault que sinaliza “lugares reais, lugares efetivos, lugares que são
delineados na própria instituição da sociedade e que são espécies de contraposicionamentos, espécies de
utopias efetivamente realizadas nas quais os posicionamentos reais, todos os outros posicionamentos reais
que se podem encontrar no interior da cultura estão ao mesmo tempo representados, contestados e
invertidos, espécies de lugares que estão fora de todos os lugares, embora eles sejam efetivamente
localizáveis” (FOUCAULT, 2003, p, 415).
3
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e determinado no interior da sociedade” (FOUCAULT, 2003, p. 417), a sala de aula

cumpre, de maneira institucionalizada, o papel de manter-se como legitimadora de

saberes, produção dos mesmos, (re)produtora de relações de poder e espaço de
socialização.

Parece-me nítido que todos os exemplos de binarismos se entrecruzam,

reforçando-se mutuamente. O saber produzido por estudantes fora da sala de aula acerca
de assuntos convencionalmente não colocados no currículo é excluído. Todos os
exemplos convergem numa mesma direção quando apontam que, indo ao encontro do
que dizem Roger Deacon e Bem Parker, “a generalização da normalização opera através

da criação de anormalidades que ela [a educação], então, deve tratar e reformar”

(DEACON; PARKER, 2010, p. 105). Assim, os mecanismos institucionalizados da
escola, produzindo os espaços e sujeitos incapacitados, inadequados e insignificantes,
viabilizam e justificam as violências disciplinares para os assujeitamentos. Derrida vai

instituir o combate (ou resistência) a essas ações investindo no conceito da fase de
inversão, que possa desconstruir a hierarquização desses binários.

Essa fase, no entanto, não se pode reduzir a uma fase temporal (que terá

cronologicamente um início, meio e fim). É nesse sentido que acredito na importância
desse ramo de reflexões e olhares sobre os binarismos neste texto:

Quando digo que essa fase [da inversão] é necessária, a palavra “fase”

não é, talvez, a mais rigorosa. Não se trata aqui de uma fase

cronológica, de um momento dado ou de uma página que pudesse um
dia ser passada para podermos ir simplesmente cuidar de outra coisa.
A necessidade dessa fase é estrutural; ela é, pois, a necessidade de
uma análise interminável: a hierarquia da oposição dual sempre se
reconstitui (DERRIDA, 2001, p. 48).
Rompendo com os binários

Cabe, agora, retornar ao pensamento que movimentou o início deste texto.

Sinalizar os lugares invisíveis ao binário. Jacques Derrida fez o mesmo movimento com
marcas textuais que situa como

“indecidíveis”, isto é, unidades de simulacro, “falsas” propriedades
verbais, nominais ou semânticas, que não se deixam mais

compreender na oposição filosófica (binária) e que, entretanto,
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habitam-na, opõe-lhe resistência, desorganizam-na, mas, sem nunca

construir um terceiro termo, sem nunca dar lugar a uma solução na
forma dialética especulativa (DERRIDA, 2001, p. 49).

Nesse sentido, o autor seleciona uma série de termos que dizem dessa não-

binaridade. Alguns exemplos são: o hímen (que não seria nem a virgindade em si, nem a
consumação do ato sexual; “nem o fora nem o dentro”); o espaçamento (“nem o espaço

nem o tempo”); o pharmakon (“nem o remédio nem o veneno, nem o bem nem o mal,

nem o dentro nem o fora, nem a fala nem a escrita”) (DERRIDA, 2001, p. 50). A
utilização do “nem/nem” marca a negação das identidades fixadas e, em especial, a

quebra com a conjunção “ou” – tensinando, às vezes, a introdução do “e”. Os exemplos

de Derrida podem ser encarados como não-lugares: termos que nos desestabilizam, que
nos deslocam quando tentamos um enquadramento identitário.

Penso, em concordância com os exemplos binários já explorados na seção

anterior, três não-lugares (que não representam nem no nível mais alto/nem no nível
mais baixo das hierarquias) que a escola cultiva; bem como suas potencialidades no
processo educativo.

Como ponto de partida dessa empreitada penso as juventudes como lugares-

sujeitos que escapam do binário previsto na Educação Básica da criança/adulto,
estudante/docente, quem aprende/quem ensina. Os sujeitos das juventudes são

construídos social, política e culturalmente como a transição: estão ainda no percurso

que os levarão a ser sujeitos da adultez, independentes e responsáveis. São-lhes
concedidos direitos civis parciais, lhes são cobrados deveres também parciais. A

preocupação de diversas instituições sociais com as identidades das juventudes é
recente. Para a família ocidental (até poucas décadas), por exemplo, a criança passava à

idade adulta por transformações corporais que indicavam já ter o direito (dever) do

casamento. Para a Igreja um ritual marcava essa passagem, representada pela virada de

uma fé que necessitava de orientação para uma fé madura (escolhida e confirmada).
Assim, ainda que sempre tenha existido sujeitos entre os 14 e 29 anos (idade

comumente reforçada como juventude), poucos significados identitários eram

empregados a essa faixa etária em específico: ou se era criança ainda, ou se era adulto.
A própria lógica das instituições e artefatos culturais estavam preparados para esse

binário. Em outras palavras, sua categorização atual como algo à parte do binário da
infância/adultez foi-se realizando ao longo do curso histórico dessas instituições.
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Pensando nas Juventudes dentro da escola: se é jovem como estudante, é-lhe

instituído o não-lugar de saber mais que uma criança e menos que uma/um docente; se
é jovem como docente, irá ocupar o não-lugar de saber suficientemente bem um grupo
de conteúdos específicos, porém ainda está em formação, precisando de experiência.
Para Cristiano Bedin da Costa,

Do jovem, invariavelmente, diz-se: ele é aquele para quem o mundo

está alhures. Ao meio do caminho entre o livre ser infantil e as

exigências da vida adulta, o hoje no qual se instalam as juventudes
parece ter a dupla materialidade de um papel rascunho, mas também
descarte (COSTA, 2013, p. 396, grifos do autor).

Nesse sentido, e sendo o meio do caminho – uma identidade de trânsito – que nos

agita, acredito que a juventude, apenas por estar, causa inquietação e desestabiliza a
oposição binária em questão. Não romantizo as juventudes empregando-lhes ares que

invariavelmente seriam revolucionários. Invisto, no entanto, que a simples presença se
transforma num desconforto, numa exigência de uma forma de trabalho docente (desde

a formulação de um currículo até a construção do conhecimento em uma aula) que seja

diferente da pensada para uma criança: que esteja, no mínimo, preparada para o
confronto (não a dúvida, mas o debate), para a expressão (clara ou não) de

contentamento/descontentamento, para o questionamento de metodologias e para o
encontro com saberes já experienciados há um tempo (e por vezes já habituais).

As juventudes em seu meio do caminho fazem saltar as experiências, tornando-as

possibilitadoras de escolhas. Desestabilizam também pela pluralidade: a idade pode, por

vezes, as unir enquanto categoria, mas são as experiências que vivenciaram que,
principalmente, as vão definir. Quantas são as pessoas, quantas são as experiências. As
identidades escolares que foram se construindo desde a infância vão se diferenciando,

pluralizando pela socialização. Alberto Melucci (1997, p. 12-3) aponta que o
movimento juvenil (e aqui entendo movimento como as ações de socialização que as
juventudes irão pensar para si: desde uma festa até uma ocupação política de um espaço

público) se constituirá por uma rede de diferentes identidades que testarão experiências

e pontos de vista. Como analisa o mesmo autor, as ações realizadas pelas juventudes,
diferentes daquelas que as pessoas da infância irão realizar, sinalizam para a solução de

“um problema relacionado não somente com as suas próprias condições de vida, mas
também com os meios de produção e distribuição de recursos de significado”
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(MELUCCI, 1997, p. 13). Nesse sentido, a presença das juventudes na escola e suas
consequentes ações ora irão desafiar algumas lógicas binárias estabelecidas, ora poderão
reforçá-las.

O segundo local não-binário que me proponho a pensar é aquele que se constitui

entre o adequado e o inadequado dentro dos currículos escolares. Conteúdos e
disciplinas escolares que estão, como estão, fixados no meio do caminho, na passagem
para a legitimidade de ser um conteúdo/disciplina considerado/a relevante. Abstrato,
mas exemplificarei.

Antes, entretanto, devo alertar para o significado que dou à legitimidade. Tomo-

a aqui como uma propriedade daquilo que a estrutura define como legítimo: aquilo que
apraz a “boa conduta e moral”, que o Estado inclui nas suas ferramentas de controle da

Educação Básica (conteúdos previstos para o Exame Nacional do Ensino Médio –

ENEM, por exemplo) e que já não é constituído como um local de disputa. Nesse

sentido, o aprendizado sobre o reto como um canal para a defecação é algo legítimo,
entretanto o aprendizado sobre o prazer anal não o é (e aqui se coloca o binário).
Quando penso em um local não-binário, penso em um local de forte disputa, que, por

exemplo, o Estado legitimou em certa instância apenas (não compondo completamente
todas as ferramentas que estruturam a Educação Básica) e que está em uma condição de
constante reafirmação de sua importância.

Assim, consigo exemplificar a partir de dois locais: tanto o de conteúdos, quanto

o de disciplinas escolares. Quanto ao primeiro, acredito ser composto por blocos de
conteúdos como educação socioambiental, relações de gênero, sexualidade etc. Todos
esses já configuram em alguns documentos oficiais que legislam e regulam a Educação

Básica como adequados; entretanto, ainda não constam inteiramente em livros didáticos,
currículos mínimos, projetos políticos pedagógicos das unidades escolares etc. Nesse

sentido, ainda não estão legitimados em todos os espaços de (re)produção do
conhecimento escolar.

Quanto ao segundo local, o de disciplinas escolares, recorro aos estudos de Ivor

Goodson (1997, p. 31) para entender que elas estão em uma estrutura maior que

“incorpora e define os objetivos e possibilidades sociais do ensino”. Dessa forma, todas

as disciplinas escolares conquistaram legitimidade por alcançarem (através de diferentes

contextos e jogos políticos) as grades curriculares das escolas. Entretanto, nem todas
estão em posição de legitimidade: existem aquelas contornadas de um significado de

importância e que configuram em todas as ferramentas do Estado de controle da
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Educação Básica (presentes no ENEM, na Prova Brasil, em concursos públicos, em
agendas específicas e mesmo na aprovação de estudantes através de conceitos/notas

num ensino seriado), como Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História e mesmo
Língua Estrangeira; e aquelas que, mesmo enquanto disciplinas, quase que não são
legitimadas no espaço escolar – e fora dele – como tal: Artes, Educação Física,

Filosofia, Sociologia. Assim, essas últimas são ainda não-locais: entre a invalidação e a
completa legitimação; permanecem muitas vezes ignoradas e abrindo frentes de
resistências a algumas imposições também binárias que circulam a escola.

Tanto conteúdos quanto disciplinas inteiras se localizam, assim, em locais não-

binários dentro de um currículo que prescreve o adequado e o inadequado, mas que,
claramente, também é campo de disputa pelos dois lados criados.

O currículo prescritivo e o interesse dos grupos dominantes estão
imbricados em uma parceria histórica poderosa que estrutura
essencialmente o currículo e efetivamente subverte qualquer tentativa
de inovações ou reformas. As prescrições fornecem “regras do jogo”

bem claras para a escolarização, e os financiamentos e recursos estão
atrelados a essas regras (GOODSON, 2007, p. 246).

Por fim, me coloco a pensar na transgressão do último dos binários: o

significativo/insignificante. Lugares comuns, mesmo estando dentro dos muros da
escola e se inserindo na sua dinâmica de horários e regras – e, assim, ganhando

significado de escola –, podem não ser encarados como potencialmente educadores,

nem como potencialmente frutos de ignorância (como é vista a rua, a praça do bairro ou

mesmo a casa); são vistos como locais escolares transitórios. Como aponta Juarez
Dayrell (1996, p. 147), na escola “o território é construído de forma a levar as pessoas a
um destino: através dos corredores, chega-se às salas de aula, o ‘lócus’ central do

educativo”. De novo, nos situamos no meio do caminho. Entretanto, é inocente acreditar

que um corredor, um pátio, uma cantina ou atrás da escola sejam simples lugares onde
estudantes irão transitar, sem dar-lhes outro significado que não esse.

Os alunos, porém, se apropriam dos espaços, que a rigor não lhes

pertencem, recriando neles novos sentidos e suas próprias formas de

sociabilidade. Assim, as mesas do pátio se tornam arquibancadas,
pontos privilegiados de observação do movimento. O pátio se torna
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lugar de encontro, de relacionamentos. O corredor, pensado para
locomoção, é também utilizado para encontros, onde muitas vezes os

alunos colocam cadeiras, em torno da porta. O corredor do fundo se
torna o local da transgressão, onde ficam escondidos aqueles que

“matam” aulas. O pátio do meio é re-significado como local do
namoro. É a própria força transformadora do uso efetivo sobre a

imposição restritiva dos regulamentos. Fica evidente que essa resignificação do espaço, levada a efeito pelos alunos, expressa sua
compreensão da escola e das relações, com ênfase na valorização da
dimensão do encontro (DAYRELL, 1996, p. 148).

Através dos exemplos dados por Juarez Dayrell é perceptível que os locais

escolares para além da sala de aula são pontos chave para a socialização escolar e, como
tal, para a formação dos sujeitos. Além disso, ao passarem pelas apropriações e

ressignificações se tornam dimensões desestabilizadoras do binário em questão: a que

espaços para além das salas de aula são tão educativos e formadores de sujeitos quanto
essas.

Considerações finais

As autoras e autores das perspectivas pós-estruturalistas têm muito a contribuir

com esses estudos e seus textos caminham para o fomento dessa discussão como um

dos pontos chave para desconstrução, desnaturalização ou dessacralização de
identidades e relações. Uma vez que os binarismos estão presentes na lógica da
construção do pensamento ocidental, é interessante, como mostra Neurivaldo Pedroso
Junior (2010, p. 12), ao analisar a obra de Jacques Derrida, que se traga para a

fundamentação teórica pensadoras e pensadores que não participaram essencialmente
dessa lógica (ou que procuram subvertê-la) – além das/dos utilizados; escritos não

ocidentais podem ser potentes para a discussão; os binarismos se cruzam, de forma a

reforçar os locais impostos na hierarquia – nesse sentido, poderiam também os nãobinários se entrecruzarem?

A desconfiança de todos os aparatos de que o binarismo se utiliza se faz

necessário para a compreensão da formação de uma identidade não-binária. Como

indica Kanavillil Rajagopalan (2000, p. 121), a interrogação sem piedade nos leva à
desconstrução

da

oposição

de

“pares
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realidade/aparência, causa/efeito, língua/fala, fala/escrita, significante/significado,
homem/mulher e por aí vai”.

E talvez nossa vida ainda seja comandada por um certo número de

oposições nas quais não se pode tocar, as quais a instituição e a prática
ainda não ousaram atacar; oposições que admitimos como

inteiramente dadas: por exemplo, entre o espaço privado e o espaço
público, entre o espaço da família e o espaço social, entre o espaço
cultural e o espaço útil, entre o espaço do lazer e o espaço do trabalho;

todos são ainda movidos por uma secreta sacralização (FOUCAULT,
2003, p. 413).

Considero enriquecedor pensar as lógicas binárias que cercam o espaço escolar.

Michel Foucault apontou para o binarismo como uma dimensão construída também pela
sacralização que cerca nossas relações, identidades e instituições. A considerar que, de

acordo também com Nadja Hermann (2014), a oposição binária é uma herança

metafísica da ocidentalidade, os binários dentro da escola estão sim imbricados com
algo sacro, que é produzido e reproduzido cotidianamente. Por fim, reforço a pergunta

de Anne Fausto-Sterling (2006, p. 60): “por que usar dualismos para analisar
gramaticalmente o mundo?”.
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Um olhar sobre o tempo: desafios
contemporâneos para o Ensino de
História

Resumo: Entendendo o tempo como elemento instituinte do conhecimento histórico, busco
nesse artigo uma reflexão sobre a construção do conceito de “tempo histórico” no Ensino de

História, especialmente a partir da emergência da chamada “cultura digital” (BUCKINGHAM,
2010). Através da revisão da obra de autores que trataram o tema, como Helena Araújo (1998),

Ana Maria Monteiro (2012), Carmen Teresa Gabriel (2010, 2012a, 2012b, 2015a, 2015b), Sonia

Regina Miranda (2012; 2013) e Marcella Albaine (2015), procuro contribuir para que
professores do ensino básico tenham clareza no trabalho com o tempo histórico. Também faço

uma reflexão sobre o tema do “presentismo”, fruto de uma aceleração do tempo causada a partir

das práticas e ferramentas da “cultura digital”. É importante que esses profissionais possam
enfrentar os desafios de trabalhar com um conceito ao mesmo tempo tão importante e

complexo, mesmo diante dos desafios colocados pela cultura digital e a “presentificação”.

Busco, aqui, então, apontar possíveis caminhos para qualificar o debate e ajudar em tarefa tão
árdua.

Palavras chave: tempo histórico; ensino de história; educação básica.

A look upon time: contemporary challenges to the History teaching
Abstract: Understanding time as an instituting element of historical knowledge, I seek in this
article a reflection on the construction of the concept of "historical time" in History Teaching,

especially from the emergence of the so-called "digital culture" (BUCKINGHAM, 2010).
Through a review of the work of authors who dealt with the theme, such as Helena Araújo

(1998), Ana Maria Monteiro (2012), Carmen Teresa Gabriel (2010, 2012a, 2012b, 2015a,

2015b), Sonia Regina Miranda (2012, 2013) e Marcella Albaine (2015), I try to contribute to the
fact that teachers of basic education have clarity in their work with historical time. I also reflect
on the theme of "presentism", the result of an acceleration of time caused by the practices and
tools of "digital culture". It is important for these professionals to face the challenges of working

with a concept that is both so important and complex, even in the face of the challenges posed
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by digital culture and "presentism". I seek here to identify possible ways to qualify the debate
and help in such an arduous task.

Keywords: historical time: history teaching; basic education.

Changes

Just gonna have to be a different man
Time may change me

But I can't trace time
Mudanças

Só tenho que ser um homem diferente

O tempo pode me mudar

Mas eu não consigo compreender o tempo

(David Bowie – Changes. tradução livre)

ssistimos à emergência de uma nova cultura, chamada cibercultura (LÉVY,

1999), sociedade de rede (CASTELLS, 1999), ou cultura digital
(BUCKINGHAM, 2010), na qual os jovens já nascem imersos no uso de

dispositivos das Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDIC), e que nos
faz pensar sobre a influência dessas no aprendizado desses alunos e na escola, com

certeza público e locus grandemente afetados pelo desenvolvimento e disseminação das
novas tecnologias digitais.
Cresce

anualmente

no

Brasil

o

número

de

adolescentes

que

têm

computadores/celulares/tablets com acesso à internet. Aumenta em mesmo nível e

rapidez a quantidade de escolas com o equipamento disponível para os alunos, com a
possibilidade de navegação na web, assim como a quantidade de docentes que preparam

suas aulas utilizando parcial ou completamente digitais como suporte. Como lidar com

as formas de busca e apreensão do conhecimento empreendido pelos born digital

(NASCIMENTO, 2014), e como enfrentar as questões trazidas pela cultura digital para
uma escola ainda analógica, são problemas que se colocam cada vez mais fortes para o
campo da Educação.
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Como diz Lévy (1999), a relação dos alunos com o conhecimento se

modificou de muitas formas, em meio à explosão das tecnologias digitais e de diferentes
formas de aprender, especialmente fora da escola. Considero que as TDIC, por isso, são
peça fundamental para pensarmos o atual panorama das instituições escolares.

Compreender como todas essas novidades influem na relação entre sujeitos e saberes, é

inferir questões para pensar a construção do currículo e do conhecimento escolar nas
instituições de ensino, assim como apresentar alternativas para entender de que maneira
a cultura digital pode contribuir para questões que evidenciam a “crise” (GABRIEL,

2008) dessa instituição, como o desinteresse dos alunos na escola, a dificuldade de

leitura e escrita dos discentes, dentre outras. Ou mesmo se tem alguma influência de
fato nesse processo.

A cultura histórica também é elemento sujeito às desestabilizações trazidas pela

emergente cultura digital. Luciano Figueiredo (1997), em estudo pioneiro sobre a
influência da informática na História, e no ensino dessa disciplina, já afirmava:

O uso do computador na história é um debate que se anuncia. Diante
de sua generalização não é impossível deixar de fazer uso da

informática, mas não é possível deixar de se preparar para debater as
implicações metodológicas de suas aplicações. As opções de
programas, as hierarquizações temáticas e todo um conjunto de

determinações seletivas adotadas ao longo da pesquisa dissimulada em
programas e bases de dados não constituem atos sem implicações
teóricas e metodológicas (FIGUEIREDO, 1997, p. 594).

Creio que a discussão dessa questão é frutífera, e mexe diretamente com o futuro

do ensino de História, não podendo, portanto, ser evitada. Como nos dizem Iandra
Pavanati e Richard Perassi Luiz de Sousa:

O ensino de História, cuja origem, evolução e sedimentação se

realizam no registro escrito dos fatos da cultura, também, necessita

transformar-se, sendo atualizado e redirecionado. Cabe à área de
História compreender o seu tempo e apontar seu próprio futuro no
contexto da cibercultura, com base no estudo crítico dos fatos
passados e do contexto atual. Isso reafirma ainda mais o protagonismo
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dos profissionais de História, especialmente dos professores, diante
dos desafios de seu tempo (PAVANATI e SOUSA, 2011, p. 12).

Todas as questões colocadas até aqui se relacionam a um conceito fundador do

conhecimento histórico: o tempo. Mais precisamente, o tempo histórico. Como ensinar
o tempo, se a sua percepção é cada vez mais acelerada, naturalizando uma pretensa

fugacidade do tempo e definindo o tempo quase como um presente contínuo? Qual o
papel das TDIC nessa sensação? E o que pode fazer o professor de História para, ao
mesmo tempo, desconstruir essa presentificação e complexificar a percepção de seus

alunos sobre os diferentes tempos, suas diferentes dimensões, e os conceitos múltiplos
que dão a essa noção tão etérea e abstrata inteligibilidade e concretude histórica?
Pretendo aqui não dar respostas a essas perguntas, mas contribuir com o debate,

ajudando a jogar uma luz, especialmente, sobre a importância de tratar o tema com
clareza e criticidade. Para tal, acredito ser importante rever alguns autores da área que já
trabalharam e pensaram sobre o tema.

Ensinando o tempo: um desafio para desnaturalizar o presente.
Conforto alucinante, tranquilidade na clareira do caos

O ponteiro, ele rodou mais rápido no mesmo relógio de ontem
O que as horas guardam nos espaços do contratempo?

(Otto – Meu Mundo)

O tempo é uma dimensão constitutiva da experiência humana, e o ensino de

História tem como objetivo chave a educação para a percepção e orientação ou

operacionalização crítica do/ no tempo. Como diz Cinthia Araújo (2013), “como base de

toda a experiência, o tempo deriva da forma como nossa consciência está estruturada,
permitindo que possamos distinguir processos anteriores e posteriores, retenção e

propensão, memória e expectativa, passado e futuro” (ARAÚJO, 2013, p. 66-67), e cabe
à disciplina histórica trabalhar com as diferentes construções possíveis do tempo, para

estruturar essa percepção no aluno. Como diz Albuquerque Júnior, “a História, quando

se torna matéria escolar, explicita esse papel de formadora de sujeitos, de construtora de

formas de ver, sentir, de pensar, de valorar, de se posicionar no mundo”
(ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2012, p. 31).
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Sendo assim, o tempo, e suas formas de abstração e apropriação, vem sendo

debatido nessas últimas décadas no campo do Ensino de História. Autores consagrados

como Circe Bitencourt (2004) e Isabel Barca (2000) já abordaram o tema, e autores
como Helena Araújo (1998), Ana Maria Monteiro (2012), Carmen Teresa Gabriel

(2010, 2012a, 2012b, 2014, 2015a, 2015b), Sonia Regina Miranda (2012; 2013) e
Marcella Albaine (2015) deram contribuições recentes importantes para o debate sobre
o ensino do significante “tempo” na área.

Helena Araújo (1998) aponta, em diálogo com autores como Nadai e Bittencourt

(1988), Felgueiras (1994) e Correia (1996), para a necessidade de problematização de

um ensino de História permeado por uma percepção de temporalidade “linear e

evolucionista”. A partir dessa perspectiva, a autora se questiona qual seria o tempo

construído em sala de aula. Para tal, ela elabora e aplica um questionário com o objetivo
de investigar a noção de tempo em crianças na faixa etária entre os dez e quatorze anos,

em escolas particulares e públicas, com um recorte na região metropolitana do Rio de

Janeiro. Araújo reconhece que uma das dificuldades enfrentadas pelos alunos na

assimilação do conhecimento histórico é o “não entendimento do processo histórico e
de complexa abstração que envolve as múltiplas dimensões do tempo histórico”
(ARAÚJO, 1998, p. 11).

Após a aplicação e análise dos questionários, Araújo percebeu que a noção de

tempo demonstrada pela maioria dos alunos era pautada em um saber “não escolar”,
adquirido através da família e de vivências cotidianas, e não na escola (ARAÚJO, 1998,
p. 141). Sendo assim, a autora reforça a necessidade de a escola focar no ensino dos
conceitos básicos para compreensão do tempo, como “sucessão”, “duração” e

“simultaneidade”, a fim de chegar a uma noção de tempo histórico mais problematizada
e historicizada por parte dos alunos. Diz a autora:

É fundamental que os indivíduos entendam e aprendam a noção de

tempo histórico e todas suas características. Somente depois dessa
aquisição estão mais preparados para o entendimento da história

propriamente dita, podendo ser capazes de fazer análises, inferências e

interpretações sobre a pluralidade das realidades presentes e passadas.
(ARAÚJO, 1998, p. 5).
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A ideia defendida por Araújo vai ao encontro da ideia de centralidade do tempo

na epistemologia da História como colocado na seção anterior. Compreender as formas

de manifestação do tempo, e suas articulações possíveis, é crucial também para o ensino
da História. Carmen Gabriel reforça a centralidade da relação dialógica entre tempo e
Ensino de História, ao colocar o significante “tempo” enquanto elemento sobre o qual se

“articulam diferentes discursos historiográficos” e que “traz a marca desse campo
disciplinar nos textos produzidos sobre o conhecimento histórico” (GABRIEL, 2015a,

s/p), apontando para a disputa entre diferentes matrizes historiográficas na significação
do termo e na construção do que é a disciplina História enquanto disciplina escolar.

Com sólida obra dedicada a pensar nas questões epistemológicas e práticas

trazidas pelos “tempos pós” para a ciência histórica e o ensino de História, Gabriel tem
dedicado alguns de seus esforços em pensar sobre a “análise das temporalidades

recontextualizadas na escola da educação básica para a compreensão dos processos de
produção e distribuição desse conhecimento” (GABRIEL, 2012a, p. 215-216). Para a

autora, a questão temporal é ao mesmo tempo elemento estruturante do pensamento

histórico, e o que diferencia a construção do currículo dessa disciplina das demais que
também lidam com o social.
Diz Gabriel:

A discussão sobre o ensino e a aprendizagem de passados e futuros,
por meio da disciplina escolar história, remete-nos diretamente a uma

das diversas crises que qualificam nosso presente e interferem na
configuração de nosso quadro de pensamento. Expressões como

“presentismo”, “aceleração da História”, “compressão da memória”,

“fim das utopias”, em voga nos debates intelectuais da atualidade, são
indícios de que os sentidos atribuídos ao tempo presente interferem na
leitura contemporânea do mundo (GABRIEL, 2015a, s/p).

Em suas análises, Gabriel também nota uma permanência da matriz temporal

“tradicional”, associada ao tempo linear, nas aulas e conteúdos de História (GABRIEL,

2012a). No trabalho citado, a autora, a partir do relato de uma professora de ensino

básico, propõe uma problematização sobre essa permanência. Para ela, apesar de todas
as críticas já feitas ao modelo de currículo que organiza cronologicamente os conteúdos
da história, há diferentes perspectivas a serem abordadas acerca do tema, que não

apenas a crítica à linearidade temporal. Ordenar cronologicamente o conteúdo, por
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exemplo, não necessariamente implica a adoção de um tempo histórico linear e

evolutivo, tampouco impede que se traga contribuições da História-problema para as
aulas.

A autora identifica nessa disputa entre modelos de temporalidade associados à

“história narrativa” e à “história-problema”, a mesma dicotomia que se instaurou no
seio da epistemologia da História a partir do século XIX, e que traz sublunarmente

outros tipos de binarização como “narratividade x cientificidade”, “subjetividade x
objetividade” e “interpretação x explicação” (GABRIEL, 2012a, p.14). Tais
perspectivas estabelecem entre si cortes antagônicos que mexem diretamente com os
processos de significação do tempo nas aulas de História.

Gabriel, então, aposta nos diálogos com Paul Ricoeur como forma de encontrar

uma terceira via, preservando o status científico do conhecimento transposto para a
escola, a centralidade da temporalidade na epistemologia da História e as
particularidades da escola enquanto local de produção de saber. A autora então se

propõe a pensar sobre como a teoria ricoeuriana traz potencialidades para pensar sobre o

ensino das temporalidades a partir de três eixos (desafios): o presente como partida, a
aversão à cronologia e o porquê de ensinar História.

No primeiro eixo, a autora problematiza a ideia de que a noção de “presente” é

constantemente mobilizada no ensino de História, como ponto de partida para a

construção da narrativa escolar. A partir do diálogo entre Ricoeur e Koselleck, aponta
para a noção do presente enquanto demanda, que articula “espaços de experiência” e

“horizontes de expectativa”, e propõe questões para pensarmos nos critérios de seleção
e organização dos conteúdos a partir dessas demandas.

No segundo eixo, Gabriel faz uma crítica à tendência, em nome de uma defesa

da história-problema, de se abolir o tempo (em forma de cronologia) das aulas de
História. Mobilizando os conceitos de “conectores” e “representância”1 a partir da obra

de Ricoeur, a autora aponta para uma possibilidade de se trabalhar com os elementos

ligados a marcos temporais da história, e com linhas do tempo, sem mobilizar
conjuntamente sentidos de “progresso” e “linearidade” nesse trabalho.

Por fim, no terceiro eixo a autora busca afirmar a importância do ensino de

História no contexto contemporâneo, de crise de paradigmas, especialmente no que diz
“Conectores” sendo aqueles elementos que ajudam a construção da mediação entre tempo e vivido, ou
seja, a narrativa histórica, tais como calendário, geração, sucessão etc. Já o conceito de “representância”
se refere ao status de construção do conhecimento histórico ao mesmo tempo mediado pela vivência e
ficção, pela objetividade do fazer historiográfico e pela subjetividade da imaginação.
1
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respeito ao papel dessa ciência enquanto estruturadora da apreensão, percepção e

refiguração temporal das crianças e adolescentes. Gabriel aponta para um tempo

caracterizado pela distensão entre “espaço de experiência” e “horizonte de expectativa”,

que leva a uma sensação de presentismo. Esse presentismo tende a esvaziar o sentido do
ensino de História. Trazendo a razão prática de Ricoeur, a autora aponta para a

construção dessa tensão entre passado e futuro como possibilidade de tomada de

responsabilidade pelo professor de História, no sentido de explicitar essa mesma tensão
enquanto elemento estruturante da percepção temporal. Tal é a importância do ensino de
História, e do professor enquanto mediador entre esse conhecimento e seus alunos.

Recentemente, a autora voltou a abordar o tempo histórico enquanto tema

central de um de seus textos, ao questionar os PCNs da década de 1990 quanto às
articulações possíveis sobre os significantes “tempo histórico” e “identidade nacional”
na “definição hegemônica de história do Brasil na educação básica” (GABRIEL, 2015b,

p. 39). Para tal, a autora retoma a noção de “narrativa histórica” de Ricoeur. Sobre a
utilização desse conceito enquanto ferramenta potente para analisar as mobilizações de
sentidos nos currículos de história, diz Gabriel:

(...) a narrativa histórica – como estrutura temporal que organiza a
dispersão de nossas experiências – é intensamente mobilizada nas

políticas de identidade e de diferença por meio de dispositivos
variados que acionam memórias, produzem silêncios, lembranças e

esquecimentos. Nos processos de identificação, passados são
escolhidos, registrados, arquivados, reativados, transmitidos para

reatualizar tradições inventadas e comunidades nacionais imaginadas.
Nesse mesmo movimento, um outro no tempo e no espaço é
produzido, seja como exemplo a ser seguido, seja como meta a ser

atingida – ou seja até mesmo como um antagônico das identidades

narrativas que se quer reafirmar. Seguir seus traços, trazê-lo para o

presente, transformá-lo em objeto de investigação ou do ensino são
ações recorrentes das práticas profissionais de pesquisadores e
professores de História. (GABRIEL, 2015b, p. 39).

Gabriel também aponta, mais uma vez, para a recorrência das críticas ao modelo

chamado “tradicional” de História, que é significado enquanto antagonista no campo do
ensino dessa disciplina, e do qual as recentes propostas curriculares, apoiadas em
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diferentes matrizes teóricas, buscam se distanciar, ao mesmo tempo em que se esforçam

para deslocar sentidos hegemônicos de “tempo histórico” e “identidade nacional”
ligados à essa matriz historiográfica, muitas vezes elencando a “narrativa histórica”
enquanto inimigo a ser combatido.

A autora problematiza essa crítica à “narrativa histórica” enquanto

questionamento a um sentido hegemônico de narrativa, ligado à matriz historiográfica
tradicional, que associa as ideias de “processo” e “progresso”, significando o tempo
histórico enquanto sucessão linear de fatos, que apontam para um fim previsível e

desejado. Para Gabriel, cabe indagar se a própria noção de “processo histórico” está
sendo questionada, ou se é um sentido hegemonizado desse conceito, que o associa a

uma narrativa histórica hegemônica, e a um sentido de tempo histórico como sinônimo
de “progresso”, que é o alvo dessas análises. Para a autora, é necessário salientar que

essa crítica deve ser endereçada a “um sentido particular hegemonizado de narrativa”
(GABRIEL, 2015b, p. 41) que hibridiza os sentidos dos conceitos em questão, e não à

noção de narratividade do conhecimento histórico, que é o que lhe dá inteligibilidade,

ou a uma noção de tempo histórico em cuja cadeia de equivalência possa ser encontrada
a noção de “processo histórico”, caro especialmente à didatização desse conhecimento.

Sobre a análise do documento proposto, Gabriel aponta para a desestabilização

que a proposta de organização temática dos conteúdos causa sob o sentido hegemônico

de tempo histórico ligado à matriz tradicional, o que propõe um avanço nos debates.

Porém, a autora aponta para um risco do reforço do sentido criticado, dada a “ausência
de explicitação de outras opções de reelaboração didática” (GABRIEL, 2015b, p. 51).
Por um lado, a ausência de propostas levaria a uma continuidade na hegemonia do

significante “processo”, dado o contexto de formação e costume dos professores a lidar

com tal premissa, e por outro lado, o uso do tempo braudeliano proposto nos PCNs não
permite a ressignificação desejada.

Ana Maria Monteiro (2012) aborda o tema através do debate sobre como o

“presente” aparece nas aulas de História, ou seja, como os professores articulam, em

suas narrativas, questões e demandas do presente para formular um nexo de
inteligibilidade histórica para seus alunos. Partindo das discussões acerca da

cientificidade do conhecimento histórico, do conceito de “regime de historicidade” e do

entendimento da narrativa histórica enquanto elemento estruturante do discurso
historiográfico (MONTEIRO, 2012, p. 196), a autora parte à análise de trechos de aulas
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de História do ensino básico em busca do “tempo presente” e suas articulações com
essas questões.

Em suas análises, Monteiro aponta para o uso constante do tempo presente na

articulação da fala de vários professores, o que provoca o surgimento de acronias
(RANCIÉRE, 1996, apud MONTEIRO, 2012), heterocronias e anacronias na

construção da narrativa histórica escolar. A autora busca uma argumentação no sentido
de problematizar esses conceitos, especialmente a anacronia, como “o pior pecado que
se pode cometer” para o conhecimento histórico. Em diálogo com Dosse (2005)

argumenta que a utilização desses recursos tem valor didático, e pode auxiliar no
processo de didatização do conhecimento histórico, desde que seja feito com “vigilância

epistemológica, para que sejam evitadas simplificações e distorções” (MONTEIRO,
2012, p. 206).

Dessa forma, a autora, especialmente por retirar exemplos de aulas de

professores considerados “bem-sucedidos”, argumenta que a utilização de referências e

metáforas do tempo presente na construção da narrativa histórica escolar pode ser

frutífera. Como diz Monteiro, “o tempo presente orienta os referenciais teóricos e
encaminhamentos utilizados para a análise. O passado é reconstituído a partir de

demandas curriculares do presente. A metáfora estabelece a possibilidade de
comunicação de sentidos na base da explicação” (MONTEIRO, 2012, p. 209).

Sonia Miranda (2012, 2013) também apresenta importantes reflexões sobre a

questão da temporalidade no ensino de História. A autora tem como disparadoras das
suas reflexões as questões colocadas por sua filha, ao se deparar com a percepção do

aprendizado do tempo. A autora atribui algumas dificuldades apresentadas por ela a
uma falta de clareza no ensino sobre as temporalidades. Diz a autora:

Na base dessa dificuldade, por certo, localiza-se o fato de que o
tratamento conceitual da temporalidade histórica é, por vezes,

escamoteado e diluído em meio a outros componentes tidos como

‘mais importantes’, talvez por se remeterem à esfera do tangível,
avaliável por meio de medidas diretas, quantificável por meio de
testes

estandardizados

e,

consequentemente,

disciplinarização (MIRANDA, 2012, p. 39).
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A autora alerta para uma difícil construção da noção de tempo nos alunos do

ensino fundamental e médio, e que não é mediada apenas pela escola. Em diálogo com

Bakhtin (2006), Miranda atenta para um tempo representado por “signos que demandam

múltiplos processos sociais de mediação e a interveniência da linguagem em sua
ampla rede de significações e sentidos” (MIRANDA, 2012, p. 43). Para ela, isso

dificulta a apreensão do tempo para as crianças, pois essa ideia não pode ser associada a
algo concreto. O calendário não é o tempo, o relógio não é o tempo. Diz Miranda:
Palavras

como

calendário,

duração,

sequência,

modernidade,

simultaneidade, estrutura, conjuntura, longa ou curta duração –

portanto em uma gama maior de exemplos mais próximos daquilo que
nos afeta enquanto professores de História – a associação cognitiva
em questão demanda outras mediações que vão muito além da

explicação de uma definição que não se vincula a um objeto concreto,
mas a uma categoria emanada de uma construção cultural altamente
complexa e que, por essência, ancora-se em uma perspectiva dedutiva
e generalizadora, e não indutiva (MIRANDA, 2012, p.43).

Ao chamar a atenção para a complexidade da construção cultural do conceito de

“tempo”, a autora busca afirmar a necessidade de uma educação para a compreensão

desse conceito, com orientações claras e procedimentos didáticos planejados para esse

fim. Da mesma forma, encarar o tempo enquanto construção social faz com que ele só
possa ser plenamente entendido em seu contexto cultural, e na interação com outras
pessoas/ sistemas de tempo.

Assim,

é

somente

no

processo

de

interação

social

e,

consequentemente, na clareza quanto aos efeitos pedagógicos de um
trabalho sistêmico, envolvendo o tratamento das categorias temporais

em diversas circunstâncias e recortes históricos, que os signos
linguísticos derivados das noções temporais podem se apresentar para

os diversos estudantes, de modo consistente, em sua dimensão de

Linguagem e ser capazes de produzir atividade de pensamento e
deslocamentos conceituais entre diversas situações nas quais a
temporalidade

seja

convocada

(MIRANDA, 2012, p.45).
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Por essas razões, Sonia Miranda aponta o ensino para a compreensão das

temporalidades como o grande desafio dos professores de História em seu cotidiano. E

elenca mais uma questão para tornar ainda mais complexa a intricada questão do tempo
histórico enquanto objeto de ensino: o presentismo.

Miranda, em diálogo com Sarlo (2000), atenta para uma condição de “saturação

do instante presente” (MIRANDA, 2012, p. 60) provocada pela emergência da cultura
digital. Para a autora, as crianças e jovens, imersos nessa cultura, vivem em uma
sensação de presente contínuo, e têm grande dificuldade em enxergar e construir

algumas categorias históricas ligadas à noção do tempo, especialmente a de “mudança”.

Além disso, a simultaneidade com a qual as crianças em idade escolar assistem aula,
trocam mensagens de texto e ouvem música provoca, para a autora, uma sensação de

fugacidade da informação, e que afeta também a capacidade de problematizar questões
temporais e questionar e problematizar a História.

Miranda também argumenta que essa sensação de dilatação do tempo presente

passa pela imensa velocidade com a qual as tecnologias avançam. A autora destaca que
a sensação de “novidade” trazida pela tecnologia tem sido fator crucial na construção da

sensação temporal em jovens. A autora argumenta, em diálogo com Lipovetsky (1989),
que isso causa uma sensação de efemeridade e sedução enquanto princípios

estruturantes da vida dos jovens na contemporaneidade digital (MIRANDA, 2013, p.
244), o que dificulta a formação de uma consciência temporal histórica relacionada ao
tempo de longa duração e à continuidade dos fenômenos.

Miranda não foi a primeira ou a única a abordar o tema do presentismo. O

professor norte-americano Douglas Rushkoff (2013) classifica o atual momento como
um “choque de presente”. Diz o autor:

Nossa sociedade se reorientou para o momento presente. Tudo é ao
vivo, em tempo real, e sempre ligado. Não é apenas uma aceleração,
apesar de muito em nossos estilos de vida e tecnologias tenha
acelerado a velocidade na qual tentamos fazer as coisas. É mais como

uma diminuição de qualquer coisa que não esteja acontecendo agora –
e uma investida violenta de tudo que supostamente está (RUSHKOFF,
2013, s/p, tradução livre) 2.

O livro de Douglas Rushkoff utilizado nesse trabalho, “Present Shock: When Everything Happens
Now” (“Choque de presente: quando tudo acontece agora”) foi comprado, acessado e lido através de um
Kindle, um dispositivo de leitura digital. Os livros digitais nessa plataforma não são organizados em
2
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Em sua análise, o autor aposta em como a sensação de compressão temporal fez

a sociedade se desconectar do passado e se concentrar em narrativas sobre o futuro, o
que ele chama de “futurismo” (RUSHKOFF, 2012, s/p). Ele exemplifica essa assertiva

com elementos da cultura contemporânea: desenhos animados, filmes, livros, e tantas

outras obras de ficção sobre o futuro que têm maior audiência do que narrativas sobre o
passado (RUSHKOFF, 2013, s/p).

O autor aponta também para uma diferente forma de leitura através das

plataformas digitais, que nos leva a uma diferente percepção e posição em relação à
localização temporal. Diz o autor:

Nossas tecnologias analógicas nos ancoraram temporalmente de

formas que as tecnologias digitais não fazem. Em um livro ou

pergaminho, o passado está à esquerda, e o futuro está à nossa direita.

Nós sabemos onde estamos no tempo linear pela nossa posição no

papel. Enquanto o livro, com suas páginas organizadas, é um pouco
mais sequencial que um pergaminho, os dois são mais temporalmente
orientados que uma tela de computador. Qualquer tela de programa

que pudermos ter aberta no momento é uma versão digital do agora,
sem contexto ou lugar em uma linha do tempo. O futuro em um blog
não é para um dos lados, mas para cima – no material ainda não

postado. O passado não está para o outro lado, mas para baixo, em e
entre posts anteriores. Ou ali, no próximo link em hipertexto. O que

vem depois não se desvela com o tempo, mas é selecionado como
parte de uma sequência (RUSHKOFF, 2013, s/p, tradução minha).

Tal premissa vai ao encontro do exposto por Nascimento (2014), já citado nessa

pesquisa. Como enfrentar o desafio de educar leitores que estão lendo de forma cada
vez mais diferente/ imprevisível? Que configuram textos inimagináveis, conexões
múltiplas e incontáveis, que ressignificam ao mesmo tempo em que significam saberes?
Como ensinar História em tempos de “presentismo”?

Monteiro (2013) e Gabriel (2013) também lidam com esse tópico. Monteiro

dialoga com Harthog (2003), na busca da compreensão de que “regime de
historicidade” se constrói em tempos de presentismo. A autora aponta para uma
páginas, mas em posições. Daí a dificuldade em citar a página na qual se encontra o trecho citado. Mais
um desafio da cultura digital que se apresenta, já que as regras formais de citação não versam sobre como
citar artigos em formato de leitura digital.
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preponderância do presente no atual regime de historicidade, e para o medo de um
futuro “cada vez mais improvável” (MONTEIRO, 2013, p. 200)3. Citando Harthog,

afirma que, no presentismo, o tempo presente se coloca como “ao mesmo tempo, tudo
(não há nada além do presente) e quase nada (a tirania do imediato) ” (HARTHOG,

2003, apud MONTEIRO, 2013, p. 200). Dessa maneira, novas questões se colocam para
o historiador, sobre a epistemologia da História do tempo presente, e do presente na
mesma História. Que tempo ensinar em tempos de presentismo?

Gabriel (2013) corrobora tais pensamentos. Também em diálogo com Harthog e

sua “crise do regime moderno de historicidade” (HARTHOG, 2007, apud GABRIEL,

2012b, p. 217), Gabriel explicita como essa sensação de “um presente que se eterniza”
desloca os sentidos de “tradição” e “utopia”, desestabilizando significantes
hegemônicos na percepção do tempo até então, e levando a um quadro de incertezas

políticas e epistemológicas na leitura do mundo (GABRIEL, 2012b, p. 218). Diz a
autora:

Do ponto de vista político, essa pluralidade de articulações possíveis

insere na disputa fluxos culturais que carregam e reforçam as ideias do

que tem sido chamado de presentismo, cuja marca consiste em um
achatamento da linha de tensão entre passado e futuro. [...] O presente

hipertrofia-se alimentado pelo consumo desenfreado, pelos recursos

das mídias que rapidamente tornam “bens, acontecimentos e pessoas,
obsoletos” (HARTHOG, 2003:27). Sem possibilidades nem de sonhos
nem de lembranças, o que nos restaria seria viver o aqui e o agora
(GABRIEL, 2012b, p. 218-9).

A questão do presentismo insere nesse debate a importância da reflexão sobre

como a emergência da cultura digital traz novos significantes para essa disputa sobre as

possibilidades de significação da temporalidade. Além disso, promove não só uma

sensação de aceleração ainda maior, mas também proporciona diferentes formas de
perceber, sentir e viver o tempo. Sobre a temporalidade dos aparatos digitais, diz-nos
Sarlo:

MIRANDA (2013) também atenta para a mesma ideia, ao relatar diálogo sobre a obra de Elton John
com uma criança. A menina, ao ser questionada sobre como a música desse autor seria ouvida por
gerações daqui a 100 anos, diz que “dentro de 100 anos, a humanidade já terá desaparecido por causa dos
atuais desastres ambientais, portanto, não haverá ninguém mais para ouvir Elton John” (MIRANDA,
2013, p. 242).
3
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O tempo é a nova qualidade dessa sintaxe de objetos. O controle

remoto, o fax e o modem produzem outra textura do tempo,
desconhecida há duas décadas. Não se trata apenas do sentimento de

necessidade urgente de ter mais imagens, mas sim da velocidade com
que elas seguem umas às outras, refletindo-se e se atropelando. Hoje o
tempo é mais fluído (SARLO, 2005, p. 95).

Se Sarlo pensava sobre controles remotos, fax e modem, que outras texturas de

tempo são possíveis agora que esses três artefatos são cada vez mais uma marca do

passado? Que outras significações temporais virão em tempos cada vez mais próximos
de realidade virtual ao alcance das mãos? Qual o papel da História, e do ensino dessa

disciplina, nessas constantes refigurações de sentidos de tempo, nesse presentismo que
parece só se avolumar? Como diz Costa:

As noções de passado, presente, futuro, sucessão, ritmo, duração,
processo, assim como outros vocábulos ligados a esse universo

semântico, tais como, calendário, cronologia, linha do tempo,
sequência,

ordenação,

simultaneidades,

continuidades,

transformações

e

descontinuidades,

permanências

podem

ser

modificadas pela dinâmica da cibercultura. Afinal, “o que entender
por historicidade quando algumas garantias acerca dos sentidos

atribuídos à nossa orientação temporal são gravemente abaladas em
nosso presente”? (COSTA, 2015b, p. 160).

As propostas de equacionamento para as “demandas do nosso presente”

(GABRIEL, 2013) estão também na fala de boa parte das autoras supracitadas. Em

quase uníssono, a reafirmação da cientificidade do conhecimento histórico, da
especificidade do construto “saber histórico escolar”, e da centralidade da reflexão sobre
o tempo histórico está presente nas falas de Miranda (2013), Monteiro (2013) Gabriel

(2008, 2012a, 2012b, 2013, 2015a, 2015b) e Costa (2015) como possíveis condições
para equacionamento do “presentismo”. Reafirmar o ensino de História enquanto
espaço de se pensar e aprender sobre o tempo, assim como as noções e conceitos que o
tornam inteligível, é fundamental.

Como diz Durval Muniz de Albuquerque Júnior:
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A História tem a importante função de desnaturalizar o tempo

presente, de fazê-lo diferir em relação ao passado e ao futuro, no
mesmo momento em que torna perceptível como essas temporalidades

se encontram, como elas só existem emaranhadas, articuladas em cada
instante que passa, em cada evento que ocorre. A história serve para

que se perceba o ser do presente, como devir, como parte de um
processo marcado por rupturas e descontinuidades, mas também por

continuidades e permanências (ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2012, p.
30-1).

É nesse quadro, portanto, que se insere esse artigo. Devemos buscar

compreender que novos sentidos o tempo toma através das mediações via recursos

digitais. Para além disso, nessa “novidade”, é uma procura por valores que são
intrínsecos à historicidade do conhecimento. Não apenas que o tempo apareça, mas que

ele seja problematizado, ele mesmo historicizado. É uma busca pela garantia da

cientificidade do conhecimento histórico, após seu processo de didatização e inserção
no digital. Essa é uma busca pela reafirmação do campo, pela centralidade do tempo,
pela centralidade da História. Pela especificidade e importância de seu ensino.

Termino essas reflexões concordando com a colocação de Araújo (1998), que

dão contundência a essa assertiva:

Ninguém inventa o conceito de tempo por si só, o indivíduo aprende
desde sua infância esse conceito, assim como a instituição social do

tempo, que lhe está unida e lhe é indissociável. O tempo é um meio

elaborado pelos homens para se orientarem, logo é uma invenção
humana. Portanto, se não houvessem homens e seres vivos no mundo,
não haveria tempo, e tampouco, calendários e relógios (ARAÚJO,
1998, p. 3).

Acrescento eu: nem hipertextos, hiperlinks pdfs, e outras ferramentas e suportes

digitais.

Fechamentos contingentes – caminhos para continuar a reflexão.

Todos usam a internet. Eu também. Todos falam sobre a Internet. Eu
também. Em tal tópico, o risco de ser banal é muito grande. Eu decidi
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correr esse risco porque a revolução tecnológica que está ocorrendo
perante nossos olhos e que modificou profundamente a nossa

existência, mesmo nos aspectos mais triviais do dia-a-dia, deve ser
analisada em suas implicações (GINZBURG, 2010, s/p).

Na palestra que ilustra a epígrafe desse fechamento contingente, Carlo Ginzburg

atenta para as ambivalências da revolução digital. Segundo esse autor, ao passo que ela

é potencialmente libertadora e democrática, para dominar seus instrumentos e códigos é

preciso dispor de um privilégio cultural, diretamente associado ao privilégio social. Para

o historiador, dessa maneira, a internet acaba reforçando aquelas barreiras que promete
quebrar, o que sublinha ainda mais o significado da palavra “potencial” nessa rede.

Compreendendo a internet como a rede que conecta diversos tipos de aparelhos

e interfaces, e essa conexão como a teia que entrelaça pessoas e conhecimentos na

formação de todo o sistema que forma e sustenta a “cultura digital”, acrescento ao
argumento de Ginzburg: essa duplicidade ambivalente da internet é a ambivalência

desse mesmo sistema. As novidades trazidas pela velocidade da revolução tecnológica
nas últimas duas décadas (quem diria que eu, um menino que ganhara seu primeiro
computador aos dez anos, andaria no bolso, com um aparelho de capacidade muito

maior, vinte anos depois) são permeadas por potencialidades técnicas e humanas que
esbarram constantemente nos seus próprios limites.

Essa característica dupla potência/ limite é o marco mais relevante da

emergência da cultura digital. O próprio Ginzburg (2010) afirma que todo o poder do

Google não é nada sem uma boa pergunta. Tal premissa pode ajudar a pensar nas
questões trazidas por essa mesma duplicidade. Se acreditamos que a escola está em crise

em nosso presente e sua relação com a cultura digital é fundamental para a compreensão
desses tempos difíceis, o que podemos esperar do futuro? Acredito que, se não nos
debruçarmos sobre essa questão, a “crise” tende a ser “solucionada” ou domesticada
pela hegemonização de sentidos particulares de escola que tendem a sobrepor e
supervalorizar as tecnologias em detrimento da prática escolar.

Se não afirmarmos a escola e o papel do professor como essenciais na relação

com o conhecimento dito válido e necessário estamos abrindo espaço para aqueles que

afirmam (e têm interesses) que tal espaço e tais profissionais sejam cada vez menos
necessários diante do “avanço tecnológico”.
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Da mesma forma, é necessário ressaltar a característica ambivalente entre

potencialidades e limites da cultura digital. Só que dessa vez, para o Ensino de História

em específico. Ao passo que, por um lado, aplicativos, programas, interação, multimídia
e outros recursos digitais potencializam formas concretas, lúdicas e diferentes de lidar
com a construção do tempo e seus conceitos auxiliares, por outro, se tal trabalho não for

feito com clareza teórica e sólido planejamento pedagógico, acaba esbarrando em suas

próprias potências e reafirmando aquilo o que queria desestabilizar. E isso reforça ainda

mais a importância desse debate, da formação sólida do professor de História para lidar
com os dilemas do tempo, além da especificidade e cientificidade desse conhecimento.
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Resumo: O processo de reforma psiquiátrica despertou a mudança de condutas e

reflexões acerca da assistência da saúde mental no Brasil. A percepção de uma
psiquiatria tradicional com foco em um modelo biológico, voltado para o isolamento e

tratamento de patologias baseado na exclusão do paciente com sofrimento psíquico da
sociedade, apesar de ter evoluído com as conquistas da luta antimanicomial e maior

entrada da saúde mental nas diretrizes curriculares da formação médica, ainda está
enraizada em conceitos e origens estereotipadas, rotulando e ligando a abordagem e o
acolhimento do paciente com transtorno mental a um imaginário de preconceitos com

forte influência do senso comum, com amplo desconhecimento do histórico e evolução
política e social da saúde mental, assim como de conceitos básicos do atendimento

desses pacientes. Na tentativa de ampliar a discussão sobre a percepção dos estudantes

de medicina em relação a conceitos de saúde mental, o grupo de estudos da liga
acadêmica de saúde mental criou nova metodologia para debates em saúde mental, com

análises de filmes e personagens literários, refletindo sobre estigmas e definições em
saúde mental, assim como propostas de modificação do ensino nas escolas médicas.
Palavras-chave: Saúde Mental; Educação; Psiquiatria

CineLoucura: the use of active methodologies with Medicine students
to the debate about basic concepts and perceptions in Mental Health
Abstract: The process of psychiatric reform has led to changes in behavior and

reflections about mental health care in Brazil. The perception of a traditional psychiatry

focusing on a biological model, focused on the isolation and treatment of pathologies

based on the exclusion of the patient with psychological suffering from society, despite

having evolved with the achievements of the anti-asylum and mental health in the
curriculum guidelines of medical education, is still rooted in stereotyped concepts and
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origins, labeling and linking the approach and reception of the mentally ill patient to an
imaginary of prejudices with a strong influence of common sense, with a lack of
knowledge of the historical and political evolution and mental health, as well as basic

concepts of the care of these patients. In an attempt to broaden the discussion about

medical students' perceptions of mental health concepts, the study group of the mental
health academic league has developed a new methodology for mental health debates,

with analyzes of films and literary characters, reflecting on Stigmas and definitions in
mental health, as well as proposals for modifying teaching in medical schools.
Keywords: Mental Health; Education; Psychiatry

Discussão
exclusão de pacientes em sofrimento psíquico do convívio em meio social
ocorre desde a época da Idade Média, através da institucionalização de

pessoas diagnosticadas com transtornos mentais, com relatos de expulsão de

loucos de cidades, marcando um processo chamado de “institucionalização da loucura”.

Durante o século XVIII, a figura do hospital ganha espaço como símbolo terapêutico, e
o médico adquire papel importante como personagem responsável por organizar

sistematicamente o ambiente hospitalar. Amplia-se assim a ideia de liderança do médico
no hospital psiquiátrico como o responsável pelo controle de liberdade e pelo
diagnóstico da doença mental, isolando o paciente em sofrimento psíquico em um

ambiente objetivando a observação do doente longe de influências externas, separandoo do convívio e das relações do meio social. Durante a “institucionalização da loucura”,

o indivíduo perde sua identidade e função no meio social, ao se tornarem bloqueados o

desenvolvimento de suas potencialidades e ignorados sentimentos e vontades
individuais por motivos específicos. Ocorre um processo de desamparo social,

rompendo relações interpessoais e familiares, ocultando a individualidade do sujeito e
reprimindo as particularidades do paciente. O símbolo do hospital psiquiátrico foi se

firmando na história como um “depósito de loucos”, retirados de seu meio social e
depositados sob o rótulo diagnóstico da loucura categorizada, onde a segregação e
afastamento da comunidade firmam-se como atitudes tomadas por temores ou

desconhecimento do que significaria a definição de loucura e sua relação com o
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conceito de normalidade social. A rejeição do convívio com o paciente com transtorno

mental e o estigma que permeia a assistência em psiquiatria são alvos de programas e
propostas de reforma do modelo institucional de atenção à saúde desse paciente. A idéia

de re-inserção do paciente no meio social, ampliando o direito de liberdade, dignidade e

potencializando novas relações afetivas e emocionais, com o ambiente e seus atores,

ganha espaço e se desenvolve com ações de redução de leitos psiquiátricos, criação de
programas de retorno do paciente ao convívio com familiares, criação de residências

terapêuticas, ampliação de projetos que envolvam o paciente com o desenvolvimento de
suas potencialidades e habilidades individuais, além da criação e ampliação da rede de

saúde mental com foco no trabalho de uma equipe multiprofissional em Centros de

Atenção Psicossocial (CAPS). Porém, mesmo com toda a evolução da luta por direitos e
mudanças na assistência ao paciente psiquiátrico, o estigma, o preconceito e o temor em
relação ao contato com a doença mental estão presentes e camuflados em ações e
discursos

preconceituosos,

confusos

e

contraditórios

dentro

da

sociedade,

principalmente entre profissionais da saúde (MARTINHAGO; OLIVEIRA, 2015).

A definição de doença mental e distinção do transtorno com o padrão de

normalidade é um desafio histórico da psiquiatria, travado com grande força com a
construção de um compêndio oficial contendo todas as doenças mentais e seus critérios

diagnósticos: o Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM). O

manual causa um impacto direto no rótulo estabelecido na vida de milhares de pacientes

que procuram o atendimento da psiquiatria com um sofrimento de natureza psíquica,
podendo resultar em angústias e fortes mudanças de rotina de vida com apenas uma

informação médica de suspeita ou diagnóstico de transtorno mental, envolvendo toda a

família e a sociedade em que vive e muitas vezes responsável por – apesar da evolução
do processo de desinstitucionalização e das conquistas da luta antimanicomial – criar

uma exclusão interna por pessoas que convivem em sociedade, baseada em estereótipos
construídos, preconceitos e medo do desconhecido em relação à doença mental.

Observa-se, com isso, uma evolução rumo à superação da exclusão e isolamento
institucionalizado da idéia da loucura, que permeia a vida do paciente com transtorno

mental, contrastando com um fenômeno de exclusão social camuflada e sutil, por
desconhecimento, medo e constituição de um imaginário confuso e preconceituoso
acerca dos transtornos mentais (LIEBERMAN; OGAS, 2016).

A exclusão resultante de um processo histórico de estigma da loucura também

provém de uma associação da doença mental com um conceito de anormalidade, ligado
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à quebra da sociabilidade, como algo que precisasse ser resgatado e modificado para a
volta a uma situação de padrão social conhecida convencionalmente, histórica e

socialmente como “normalidade” (ALMEIDA et al., 2015). A partir dessa ideia, o que
torna uma pessoa com transtorno mental diferente do padrão imposto pela sociedade,
independente de ela estar ou não sendo acompanhada por serviço de saúde mental, é

alvo de atenção, temores e destaque como desvio social, levando a rótulos e estigmas

que excluem indiretamente e comprometem a qualidade de vida, a dignidade e o
respeito ao papel desse paciente como cidadão (SILVA et al., 2015).

A Política Nacional de Saúde Mental, implantada em 2001 com a Lei nº 10.216,

baseada na Reforma Psiquiátrica, modifica a atenção à saúde mental no Brasil,
introduzindo um novo olhar para práticas em saúde mental, baseada na atenção

psicossocial. Assim, o contexto de vida e a história individual de cada paciente são

considerados junto à avaliação clínica, aproximando o psiquiatra de uma análise
holística e investigatória do contexto do paciente, estudando a manifestação do

sofrimento mental inserido em uma condição de vida particular daquele indivíduo
(ALMEIDA et al., 2014).

A Reforma Psiquiátrica firmou-se como um processo de mudanças para a

criação de formas de garantir os direitos do paciente com transtornos mentais, que
objetivam modificar relações com a ideia de loucura, louco e transtorno mental, e a
criação de relações de troca e solidariedade. Porém é necessário primeiramente
mobilizar esforços para transformar a forma de se entender a loucura, a figura do louco

e do modelo manicomial, para uma forma de pensar livre de estereótipos e libertadora
para o olhar, a abordagem e o tratamento do paciente psiquiátrico, com foco no cuidado

em saúde mental de uma forma humana e integral (TAVARES; CORTEZ; MUNIZ,
2014).

Lima e colaboradores, em estudo exploratório descritivo realizado em 2013

sobre a percepção de uma equipe na assistência de pacientes com esquizofrenia,

evidenciaram que os profissionais de saúde participantes da pesquisa possuem
percepções desorganizadas sobre a relação com os pacientes esquizofrênicos, tendo
como causa o despreparo teórico e metodológico para estabelecer uma relação efetiva
com esses pacientes, tendo grande carga do senso comum influenciando a interpretação

dessa relação. É de grande importância a identificação de fatores e aspectos que
influenciam diretamente a percepção do profissional de saúde frente ao contato e
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relação com o paciente psiquiátrico, influenciando a conduta e a relação médicopaciente (LIMA; GARCIA; TOLEDO, 2013).

Machado e Pereira realizaram um estudo em 2013 sobre a percepção dos

profissionais de saúde, membros de uma Unidade de Saúde da Família, sobre a doença
mental, identificando a reprodução de preconceitos sociais frente à abordagem e contato

com os pacientes com transtorno mental e ideias biologicistas. Tal estudo indicou uma
necessidade de maior capacitação do profissional de saúde para lidar com pacientes em

sofrimento psíquico, transformando ideias pré-formadas baseadas em estigmas e senso

comum, mesmo em um grupo de profissionais com formação na área de saúde
(MACHADO; PEREIRA, 2013). Tal fenômeno precisa ser investigado na gênese da

educação e formação desse profissional de saúde, identificando aspectos necessários
para uma maior abordagem e intervenção visando à redução de pensamentos e práticas

da psiquiatria tradicional com foco na medicalização da doença e centralização da figura
do psiquiatra e da internação como únicas vias relevantes de tratamento desse paciente.

Assim, a educação médica, e de profissionais de saúde em geral desafia, trazendo à tona
demandas práticas e teóricas acerca de uma formação ampla englobando conceitos além
da formação tradicional, possibilitando uma análise crítica do contexto histórico-cultural

e da conjuntura atual que envolve o campo da saúde mental, capacitando e preparando o

estudante de medicina para a libertação de amarras preconceituosas, visando a

moldagem de um profissional generalista capaz de abordar, acolher e atender às
demandas dos pacientes com transtornos mentais (GONÇALVES, 2013).

A prática médica, apesar de todas as conquistas do processo da Reforma

Psiquiátrica e da Luta Antimanicomial, continua com grande conteúdo e furor no
modelo

da

psiquiatria

tradicional,

enraizado

no

modelo

hospitalocêntrico-

medicamentoso, criando novos desafios a serem superados rumo a rupturas de
reproduções da lógica manicomial, influência de indústrias farmacêuticas e soberania do
corporativismo da medicina biologicista (PEREIRA; COSTA-ROSA, 2012).

O modelo econômico vigente na sociedade brasileira, acentuadamente

excludente e desigual, está intimamente associado às dificuldades enfrentadas durante a
Reforma Psiquiátrica. A desconstrução de uma cultura manicomial fortemente

impregnada na mente de estudantes e profissionais de saúde é uma tarefa árdua e
complexa, porém tal fato não deve limitar o trabalho contínuo de modificação de
percepções e capacitação baseada em debates e reflexões conjuntas (SOUZA; LUIS,

2012; SPADINI; SOUZA, 2011). A Universidade possui papel central na luta contra o
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enraizamento de ideias da psiquiatria tradicional manicomial, pois a mesma é

responsável pela formação de profissionais diretamente responsáveis pela história e
desenvolvimento da Reforma Psiquiátrica. Deve-se lutar contra o afastamento do
contato com pacientes em sofrimento psíquico, capacitando e abrindo espaços de

debates e reflexões dentro do currículo de formação médica, de modo a desconstruir
preconceitos e ideias errôneas que alimentam o processo de exclusão e ruptura da
integração social do paciente com transtorno mental (CALGARO; SOUZA, 2009;
MORAES, 2008; PAIVA; YAMAMOTO, 2007).

Cordioli e colaboradores dissertaram sobre a importância do vínculo familiar e

elo de amizades para o trabalho de re-inserção do paciente com transtorno mental na

sociedade, apontando para a importância da investigação psicossocial e da história
individual de cada paciente, traçando metas para a melhor recuperação e integração do

paciente na comunidade, a partir de um estudo qualitativo realizado em 2004 que
trabalhou a percepção dos internos de um hospital em Florianópolis. Tal consciência da

importância da visão holística do paciente psiquiátrico para sua abordagem, recuperação
e retorno ao convívio em comunidade é essencial como frente de luta contra as raízes
manicomiais históricas de construção da psiquiatria tradicional (CORDIOLI;
BORENSTEIN; RIBEIRO, 2006).

Um estudo realizado em Goiânia para avaliar a percepção de trabalhadores de

saúde mental sobre a Reforma Psiquiátrica mostrou índices elevados de indivíduos que
apenas ouviram falar sobre a reforma, mas possuíam uma visão reducionista e limitada a
mudanças de práticas assistenciais, restringindo-se a aspectos técnicos (RABELO;
TORRES, 2006).

Considerando a história da psiquiatria no Brasil, a chegada da Família Real

marcou o início da atenção específica ao paciente com transtorno mental. Durante esse
período, as mudanças econômicas e sociais do contexto da época determinaram a

retirada do doente mental de seu ambiente de convívio social para isolar este indivíduo,
para recolher das ruas o que era taxado como diferente do padrão de normalidade

populacional da região e que poderia comprometer a paz, a ordem e o progresso social

(GARCIA; JORGE, 2006). Nessa lógica, foram criados os primeiros hospícios

brasileiros, dentro de um pensamento manicomial excludente, gerando mais temor e
aversão aos que eram retirados da convivência daquele meio, alimentando um processo
de justificativa para a rotulação da loucura como mal a ser enfrentado por meio da

proteção da vida pacífica do bom cidadão brasileiro, principalmente da elite da época
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(SILVEIRA; BRAGA, 2005). Essa ideia histórica e culturalmente formada permeia a

mente de muitos estudantes e profissionais da área de saúde e se não trabalhada de

forma estruturada e direcionada vai se perpetuar progressivamente, impedindo a
libertação completa de estigmas e preconceitos históricos que comprometem fortemente
a qualidade de vida e a assistência ao paciente com transtorno mental (SOININEN et al.,
2014; AOSANI; NUNES, 2013).

As mudanças na assistência ao paciente com transtorno mental na visão de

atuação da psiquiatria estão intimamente relacionadas a um trabalho de intervenção e

debate junto à universidade, criando espaços de capacitação, reflexão e discussão sobre

aspectos históricos e conceitos fundamentais na psiquiatria, de forma crítica e de

intervenção na qualificação do profissional de saúde, em sua formação generalista. As
faculdades de medicina possuem, portanto, papel fundamental na criação de projetos de

transformação da realidade que permeia a assistência e o ensino da saúde mental nas
escolas médicas, promovendo a formação de atores engajados na luta contra a quebra de

preconceitos e estigmas em saúde mental e ao incentivo de participação do militante
junto ao processo de transformação e quebra de raízes manicomiais e tradicionais da

psiquiatria. Busca-se, assim, a continuidade do processo de reforma na produção de
mais espaços sociais de atuação e valorização dos pacientes considerados loucos,

quebrando muros institucionais e preconceituosos para rever crenças e valores
estigmatizantes (RAMOS-CERQUEIRA et al., 2009; BOTTI; COTTA; CÉLIO, 2006;
BARROS et al., 1999).

Com a evolução do processo da Reforma Psiquiátrica e a necessidade de ampliar

o contato do acadêmico de medicina e dos demais cursos da área de saúde com os
desafios dentro do campo da saúde mental, tem-se a idéia de trabalhar em uma
mobilização acadêmica para estruturar novas metodologias que utilizem uma linguagem
diferenciada e levem um debate lúdico, ativo e de espaço aberto de participação

englobando conceitos e reflexões da psiquiatria moderna e da evolução da mesma
inserida dentro do espaço da saúde mental como um todo. A utilização de filmes,

documentários e entrevistas foi pensada como um canal de análise, permitindo uma
abordagem diferente de palestras e simples transmissão de conhecimento de forma
passiva sobre temas da psiquiatria como transtornos mentais, aspectos de diagnóstico e

tratamento, histórico de evolução da psiquiatria, lutas em saúde mental, conquistas de
direitos do paciente em sofrimento psíquico. A análise de personagens de filmes é uma

forma também de mostrar e debater como os transtornos mentais e temas da psiquiatria
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estão sendo explorados pela mídia, pela indústria do cinema e realizar uma reflexão
sobre o que pode ser relacionado com a realidade e o que ainda possui estereótipos ou
pontos de presença das ideias da psiquiatria tradicional.

Da Teoria à Prática da “Loucura Comentada” – Processo de Formação
de Grupos de Estudos e Oficinas em Saúde Mental

A Liga Acadêmica de Saúde Mental, fundada em 2012 por um grupo de

acadêmicos de medicina de uma universidade privada do Rio de Janeiro, é uma
organização que proporciona atividades extracurriculares envolvendo a temática da

saúde mental e é composta por estudantes de diversos cursos da área de saúde. Porém

no início de sua formação, as atividades acadêmicas eram restritas apenas a palestras
informativas e unidirecionais, onde o aluno não participava diretamente da construção e

do debate sobre os temas de saúde mental expostos durante os espaços de ensino. Tal
postura de ação da liga acadêmica englobava apenas médicos, professores e palestrantes

com formação em destaque em psicologia e psiquiatria para ministrar aulas expositivas,
onde os acadêmicos eram apenas ouvintes e não contribuíam para a evolução e abertura

de discussões de conceitos e temas em saúde mental. A partir disso, foi posto em foco a
necessidade de uma participação ativa dos estudantes e da abertura de espaços

reflexivos, onde qualquer acadêmico da área de saúde pudesse compor debates dentro

da liga e não apenas os membros fundadores e os inscritos por meio da equipe

organizadora. Os primeiros temas debatidos na estruturação de um grupo de estudos em
saúde mental como espaço ampliado de debates foram Reforma Psiquiátrica, Luta Antimanicomial, saúde mental dos estudantes de medicina, saúde mental na atenção básica e
ampliação

do

estudo

de

saúde

mental

no

currículo

médico,

arteterapia,

psicofarmacologia, exame psíquico e saúde mental na atenção básica. Eram

disponibilizados artigos científicos sobre o tema em foco no debate mensal, e os
acadêmicos estudariam e levariam pontos-chave para o debate posterior do grupo de

estudos. Em círculos, cada estudante comentava sobre os trechos mais marcantes dos
artigos, discutindo visões e colocando pontos a serem questionados ou enfatizados sobre
o tema. Com o crescimento da frequência e do número de participantes do grupo foi

proposta a criação de metodologias ativas e diferenciadas para a troca de conhecimento

e opiniões assim como busca ativa pelo conhecimento em saúde mental. Fundou-se
então o CineLoucura, um projeto de extensão criado por 2 acadêmicos e um professor

orientador, membros da liga acadêmica de saúde mental, ao questionarem a forma com
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a qual os conceitos e informações em saúde mental eram transmitidos aos alunos, dentro
e fora das disciplinas de psiquiatria e psicologia médica, onde os acadêmicos apenas
teriam contato no ciclo clínico e início do internato.

CineLoucura: a Análise Reflexiva de Personagens e Histórias em um
Contexto Psicossocial de Abordagem da Saúde Mental

A partir de reflexões e debates que colocaram em foco a necessidade de

metodologias ativas para uma maior participação do estudante no processo de aquisição

e construção do conhecimento em saúde mental, evitando a limitação apenas expositiva
de aulas unidirecionais, foi proposta uma lista de filmes que abordassem diversos temas

da psiquiatria, psicologia e de saúde mental em sua forma ampla. Dentre os filmes
exibidos e discutidos durante o projeto foram incluídos os filmes O Lado da Vida e o

filme Mr. Jones, ambos que também, após a boa adesão e conclusão do debate foram
inseridos como discussão dentro da disciplina de psiquiatria partindo de uma atividade
da monitoria da matéria, com uma análise comportamental e de inserção social do

paciente com transtorno bipolar, assim como a forma de acolhimento da sociedade em

relação aos períodos de crises desses pacientes, fazendo uma ponte com características
que correspondem aos estereótipos socialmente, culturalmente e historicamente

impostos. Outros filmes exibidos são Cisne Negro, A Menina no País das Maravilhas,
Um Estranho no Ninho, The Bling Ring – A Gangue de Hollywood, Geração Prozac,

Ninfomaníaca, Melhor é Impossível, Ilha do Medo, Para Sempre Alice, As Vantagens
de Ser Invisível, Uma Mente Brilhante, Nise – O Coração da Loucura, e Patch Adams –

O Amor é Contagioso. Os filmes eram previamente assistidos por estudantes que
selecionavam, junto a professores de saúde mental, momentos da conduta do paciente
com transtorno mental e de interações polêmicas, assim como a representação da

sintomatologia do transtorno e momentos de crises desses pacientes. Episódios como
internações psiquiátricas, retorno para a casa e receptividade e preconceito da sociedade
em relação à presença daquele paciente no meio social em convívio familiar eram os
pontos mais debatidos e pausados. Em algumas sessões, ao final de todo o filmes os

personagens eram listados e cada acadêmico era responsável por fazer uma análise
psíquica e comportamental de como aquele paciente foi trabalhado durante o filme, o

que correspondia à realidade da psiquiatria, o que foi representado de forma errônea e
possíveis motivos dessa representação. As sessões de cinema com debates acontecem

mensalmente, coordenadas por professores e alunos, que pausam os filmes e
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documentários em momentos específicos, abrindo espaço para uma análise

contextualizada das ações, do perfil de cada personagem, do histórico em que ele estava
inserido e de comparações com a realidade. Posteriormente os alunos presentes são
convidados a expor opiniões e a falar sobre os aspectos e temas expostos nas cenas

abordadas do filme. Ao final do filme é feita a rodada da pipoca, com um grande círculo
onde é exposto um texto complementar escolhido pelo professor em parceria com os

alunos organizadores sobre o tema abordado no filme. Informações sobre a história de

luta e evolução da saúde mental no Brasil e no mundo são introduzidas durante todos os
debates, captando ideias do senso comum que ainda estariam presentes no imaginário

dos acadêmicos, assim como estereótipos relacionados ao contato com o paciente com

transtorno mental e a condutas de abordagem e tratamento de transtornos mentais
diversos, além de formas de acolhimento e tratamento alternativo e de associação à
psicofarmacologia. O espaço para a fala é comandado pela rodada da pipoca, onde um
balde contendo vários sacos de pipoca é distribuído no círculo e os acadêmicos ao

pegarem seu saco de pipoca individual do balde iniciam a fala sobre opiniões, reflexões

e críticas sobre aspectos abordados dos temas e dos filmes expostos. A utilização do
balde de pipoca para o início das falas foi uma forma pensada pelos acadêmicos da
organização de aliar um símbolo de algo relacionado ao lazer, como o ato de ver um

filme no cinema comendo pipoca, com a possibilidade de associação desse lazer ao
debate acadêmico, quebrando o enrijecimento e a formalidade de aulas tradicionais.

Também foi uma forma diferente encontrada para organizar a ordem e o momento das
falas dos alunos interessados em contribuir com opiniões, ideias, reflexões e dúvidas.

Ao final do projeto CineLoucura é construído um documento com todos os pontos
debatidos, conclusões e metas retiradas do espaço de debate para promoção de
melhorias e evolução do ensino de saúde mental na educação médica da universidade.

Esse documento é utilizado dentro da monitoria de psiquiatria e dentro do Centro
Acadêmico de Medicina da instituição para fins de registro histórico de todas as

construções e contribuições retiradas de ações estudantis para a modificação de formas
de ensino dentro da escola médica. A finalidade do documento é captar o produto final

do espaço de discussão, para que não seja perdido e sirva de embasamento para ações e

programações futuras, dentro do projeto, via material para liga acadêmica e

principalmente para auxiliar na visão da monitoria e da disciplina como forma auxiliar
de coletar os principais pontos que devem ser abordados junto aos alunos para quebrar

estereótipos ainda existentes dentro do campo da psiquiatria, enfatizar um ensino mais
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focado em temas pouco compreendidos pelas raízes do senso comum existentes, no
momento do contato inicial do aluno com a psiquiatria dentro da prática médica, assim

como captar percepções dos estudantes de medicina de diversos períodos sobre
conceitos, condutas e ações em saúde mental.
Considerações Finais

A problematização de temas, motivando o acadêmico a debater e propor

soluções e metas a serem superadas, abre espaço para uma participação ativa e maior
construção do processo de formação médica em um ambiente de produção de

conhecimento baseado no contato através de diversos métodos de aprendizagem que

evidenciem e valorizem a exposição de informações com base em um contexto histórico
e social, além de capacitação adequada para a desconstrução de conceitos errôneos e

percepções estereotipadas dos transtornos mentais e do paciente em sofrimento
psíquico. A ruptura de padrões e idéias da psiquiatria tradicional e do modelo

manicomial ocorre com a criação de grandes desafios, que apesar de atuais devem ser
embasados e conhecidos amplamente em seu contexto histórico, proporcionando
vivências e espaços coletivos de debate e reflexão, buscando assim uma nova forma de
educação e formação de profissionais de saúde voltados ao tratamento do paciente com

transtorno mental de uma forma holística e ampliada. As organizações acadêmicas de
estudantes com criação de projetos de extensão vinculados aos propósitos de educação e

debates da formação do estudante na aérea de saúde mental são estratégias de ensino
complementar que, se fundamentadas em uma base ampliada de discussão e

engajamento social na luta da quebra de modelos tradicionais e a favor de mudanças na
estruturação do currículo médico são ferramentas essenciais e importantes para a

ampliação de novas formas e metodologias educativas dentro da formação do
profissional de saúde.
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O Uso do Software Excel no ensino da
Matemática

Resumo: Este trabalho refere-se ao planejamento e aplicação de atividades voltadas ao
processo de ensino e aprendizagem da matemática, cujas atividades foram aplicadas com alunos

do 5º Ano do Ensino Fundamental, da cidade de Santa Maria/RS. O objetivo do trabalho é
analisar as contribuições obtidas com o uso das Tecnologias da Informação e Comunicação
(TICs) à aprendizagem da matemática, em particular à estatística. Além disso, visa promover o

ensino da estatística como conteúdo importante à formação crítica e reflexiva dos alunos.

Contribuindo de forma ativa na prática pedagógica melhorando a aproximação e o desempenho

dos estudantes no que tange ao estudo da matemática e das tecnologias educacionais, em
especial o uso do Software Excel. A estatística está presente à nossa volta, nos boletins
meteorológicos, nas pesquisas de opinião, nas reportagens esportivas, nos jornais. Porém, o

ensino da estatística como conteúdo da disciplina de matemática geralmente não é desenvolvido
na Educação Básica, mesmo constando nos PCN do Ensino Fundamental, orientações de que tal

conteúdo deva ser ministrado. Desta forma, cabe ao professor buscar especializar-se e levar para
a sala de aula os recursos que o mundo tecnológico oferece.

Palavras-chave: Ensino da Matemática; Tecnologias da Informação e Comunicação.
Software Excel.

The usage of Excel Software in the Mathematics teaching
Abstract: This work refers to the planning and application of activities aimed at the teaching
and learning process of Mathematics, whose activities were applied to students of the 5th Year

of Elementary School, in the city of Santa Maria / RS. The objective of this work is to show the

contributions obtained through the use of Information and Communication Technologies (ICTs)

to mathematical learning, in particular to Statistics. In addition, it aims to promote the teaching
of Statistics as an important content for the critical and reflective formation of students.
Contributing in a reflexive and active way in the pedagogical practice improving the

approximation and the performance of these students in what concerns the study of Mathematics
and Educational Technologies, especially the use of Excel Software. Statistics are all around us,
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in weather reports, in opinion polls, in sports reports, in newspapers. However, the teaching of

Statistics as content of the Mathematics Discipline is not usually developed in Basic Education,
even though it is stated in the Basic Education NCPs that such content should be taught. In this

way it is up to the teacher to seek to specialize and bring to the classroom the resources that the
technological world offers.

Keywords: Mathematics Teaching; Information and Communication Technologies; Excel
Software.

Introdução

s mudanças ocasionadas pelo desenvolvimento acelerado das Tecnologias da
Informação e Comunicação (TICs) são inúmeras. Um exemplo é a
quantidade de informações que nos chegam a todo o momento, exigindo de

nós a capacidade de filtrar as informações relevantes e confiáveis. A educação
matemática exerce um papel importante na formação de educandos críticos e aptos a
tomar decisões.

O computador, fruto da revolução tecnológica dos últimos tempos, constitui uma

importante ferramenta de auxílio na prática pedagógica docente, almejando realizar e
inovar em seus métodos de ensino (PACHECO e BARROS, 2016). A união entre os
meios de comunicação e os computadores está permeando novas ações pedagógicas,

que colocam os professores a rever seus paradigmas de educação (JUCÁ, 2006).
Segundo Valente (1993), o computador tem sido utilizado tanto para estudar na sala de
aula quanto para entender qualquer outro assunto.

Para Mercado (2002), com as TICs pode-se aprender de forma diferenciada,

desenvolvendo habilidades distintas, articulando o conteúdo curricular de outras
maneiras, transformando as relações entre professores, alunos e tarefas escolares. O uso
da tecnologia no ensino da matemática pode levar o educando a ter mais contato com
essa ciência, evitando os cansativos cálculos e assim oportunizar o raciocínio, a
criatividade e a interpretação (MACEDO e SILVA, 2016).

Segundo Demo (1998), a relevância das tecnologias é ainda maior em

disciplinas consideradas “chatas e complicadas”, facilitando a compreensão de

exercícios e demonstrações rigorosas; e também propiciar experiências mais atraentes.

Perante o exposto, o computador surge como uma alternativa capaz de ajudar tanto o
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aluno como o professor nas tarefas que exigem mais criatividade, concentração e

dedicação. Para Tajra (2001, p. 61), a informática no cenário educacional torna os
alunos mais motivados, curiosos e investigativos. Além de que, segundo Mercado

(2002), as diferenças entre a escola e as demais atividades sociais das quais os alunos
participam são amenizadas.

A alfabetização tecnológica nos dias atuais é uma necessidade latente, segundo

Borba e Penteado (2005), devido à presença das máquinas em quase todas as atividades

humanas. Neste sentido, pretende-se com o presente trabalho mostrar as contribuições
do uso das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) à aprendizagem
matemática, em particular a estatística.

O presente trabalho tem como objetivo analisar o uso do programa do Software

Excel no ensino da matemática. Pretende-se apresentar o software aos discentes e

verificar se estes já o conhecem; e se é interessante o uso dessa ferramenta no ensino de

alguns conceitos matemáticos, em especial na aplicação do conteúdo de estatística do 5º
ano do ensino fundamental.

Matemática e o uso do Excel

Não há como pensar em educação matemática sem a inserção da informática,

que é fundamental no desenvolvimento de trabalhos práticos, imediatos e que

necessitam de uma boa visualização. D’Ambrósio (1988) apresenta três exemplos de
situações que podem ser favorecidas com a utilização do computador: o tratamento
estatístico de dados, as explorações geométricas e a manipulação de funções.

O uso da informática em prol do processo de ensino e aprendizagem da

matemática é incentivado pelos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) para o Ensino
Fundamental (1997). Assim como as Orientações Curriculares (2006, p.89) preveem a

utilização das planilhas eletrônicas como recurso tecnológico voltado à aprendizagem.
Além disso, conforme Tajra (2001), as planilhas possibilitam a realização de cálculos de

uma forma rápida, a partir de dados informados e, posteriormente, a elaboração de

gráficos em formatos de: barras, linhas, pontos, pizza e outras modalidades que
facilitam a visualização das informações.

O uso do Excel não será um fim, mas sim o meio para se chegar ao objetivo

esperado, com direcionamentos claros do que se pretende alcançar. Para isto, é

necessário envolver conceitos matemáticos já estudados e colocar situações que se
adequem à realidade do aluno.
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Metodologia

As estratégias utilizadas foram: a pesquisa de campo (empregada em dois

momentos) e o uso das Tecnologias de Informática (em particular o programa Microsoft

Excel). A aplicação das estratégias ocorreu em um Colégio Municipal da cidade de
Santa Maria/RS com alunos do 5° ano do Ensino Fundamental. A turma era composta

por 26 alunos com idade média de 10 anos, durante o mês de outubro de 2016. O
primeiro encontro com os alunos foi destinado à conversação sobre os diferentes tipos

de pesquisa encontrados no dia a dia, noções sobre interpretação de gráfico, construção
de tabela, leitura e escrita e a utilização de recursos na informática com o Excel.

No segundo encontro foi apresentada aos alunos a pintura do autor Ricardo

Ferrari (2004), com o título “Memória de Infância” (Figura 1). Logo após houve uma
conversa com os alunos sobre a pintura, onde foram instigadas as perguntas:


O que as crianças estão fazendo?



Quais as brincadeiras que você mais gosta de brincar?




Onde as crianças estão? Quantas crianças existem na imagem?
Quais as brincadeiras você prefere brincar na escola?

Figura 1 – Memória de Infância

Fonte: Ricardo Ferrari (2004)

Num segundo momento os alunos foram divididos em quatro grupos. Cada

grupo fez uma lista com os nomes de suas brincadeiras preferidas. O registro foi feito
no caderno com as seguintes instruções:



Converse no seu grupo sobre as suas brincadeiras preferidas; e
Faça uma lista das brincadeiras preferidas pelo seu grupo.
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Ao término da proposta, os alunos reuniram-se e discutiram suas listas e

brincadeiras preferidas. Logo após foi distribuída uma folha milimetrada para cada
aluno e proposto que fizessem primeiramente uma tabela, contendo os dados de seus

registros e posteriormente um gráfico de barras referentes à tabela. Assim, os alunos
puderam verificar a capacidade que um gráfico dispõe de apresentar dados de forma

sintética. Os alunos ficaram encantados com os resultados dispostos em gráficos,
notando que a visualização era melhor compreendida, ficando evidente qual brincadeira
cada grupo gostava mais.

No terceiro encontro os alunos puderam construir seus gráficos através do

programa Microsoft Excel. Para tanto, a professora levou os alunos para o laboratório de

informática da escola e o encontro foi destinado à tabulação dos dados e seus

respectivos gráficos. Esta atividade promoveu a capacitação e o interesse dos alunos na
construção de gráficos.

No último encontro ocorreu a elaboração e apresentação do relatório de

pesquisa. O referido relatório deveria conter: o tema da pesquisa, os integrantes do
grupo, as tabelas, os gráficos, a interpretação dos resultados e as conclusões. Neste

relatório, os alunos tiveram a oportunidade de expor os resultados encontrados na

pesquisa, além de relatar o que aprenderam com as atividades desenvolvidas no projeto
e apresentar suas opiniões acerca das mesmas. Feito o relatório, procedeu-se à

apresentação deste aos demais grupos. Essa atividade foi fundamental para verificar o
aprendizado dos alunos no decorrer dos encontros.
Análise e discussão dos resultados

As atividades desenvolvidas mostraram que o uso de computadores no ambiente

escolar motiva os alunos para a aprendizagem da matemática, em especial a estatística.
Neste âmbito, vale lembrar que é comum o fato de muitos alunos não gostarem da

disciplina de matemática, o que leva esses alunos a criarem um bloqueio em relação à

disciplina. O uso das TICs no ambiente escolar facilita o processo de ensino e

aprendizagem. Com a utilização da planilha Excel, percebeu-se que esta facilitou a
construção e visualização dos gráficos, além de desenvolver a criatividade dos alunos

que usaram de todas as ferramentas disponíveis no ambiente Excel para personalizar

seus gráficos, por exemplo: mudaram as cores, a posição da legenda, o estilo, a fonte e a
denominação dos eixos.
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A elaboração das tabelas e dos gráficos manualmente também foi de grande

importância para a aprendizagem. A distribuição dos alunos em grupos e a discussão em
torno do assunto proposto os motivaram na realização do trabalho.

Após a aplicação da atividade, foi possível verificar o grau de satisfação dos

alunos quanto às aulas e suas opiniões a respeito do uso do software Excel. Para tanto,
mesmo os alunos fazendo os referidos relatórios, aplicou-se um pequeno questionário
composto de quatro questões, onde eles apenas responderam “sim” ou “não”.
Questão 1. Você tem computador, tablet ou notebook em casa?

Questão 2. Você já conhecia o software Excel, antes dessas aulas?

Questão 3. Você já tinha utilizado em alguma atividade, antes dessas aulas, esse

software?

Questão 4. Gostaria de utilizar e conhecer outros softwares educacionais para

aprender diversos conteúdos e disciplinas?

Gráfico 1 – Opinião dos Alunos conforme questionário aplicado

Fonte: Dados do questionário aplicado aos alunos

As quatro primeiras questões são de caráter informativo, que têm como base

informar se os estudantes têm, conhecem ou já utilizaram o Excel. Como mostra no
Gráfico 1, 78,5% dos estudantes responderam “sim” à questão 1 e 21,5% dos estudantes

responderam “não”, indicando que não possuem computador. Na questão 2, apenas 32%
do total de estudantes conheciam o Excel, valor que mostra que existe um percentual

alto de estudantes – 68% – que tem computador, tablet ou notebook em casa e não
conhecem ou não procuram saber para que serve o software. A questão 3 mostra que
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100% dos estudantes nunca tinham utilizado o Excel em alguma de suas atividades no
seu dia a dia, seja na escola ou em casa.

Na questão 4 fica evidente que a grande maioria dos alunos gostaria de conhecer

e utilizar outros softwares educacionais, o que ressalta que o trabalho proposto
utilizando o Excel como ferramenta didática proporcionou satisfação e motivação aos
estudantes.

Conclusão

A utilização da planilha Excel trouxe contribuições significativas no processo de

aprendizagem dos conceitos primários da estatística, na disciplina de matemática. Foi

possível constatar que todos os alunos se mostraram motivados e aprenderam o
conteúdo de forma lúdica e criativa.

Os estudantes nunca haviam utilizado nenhum software, planilhas eletrônicas ou

até mesmo a sala de informática para o aprendizado de matemática. O resultado do
trabalho e do testemunho dos alunos reforça a importância da combinação da pesquisa

exploratório-investigativa com o uso da tecnologia no processo ensino-aprendizado.

Todos os alunos se mostraram contentes com os resultados e conseguiram visualizar os
resultados de uma forma simples, porém lúdica e criativa, onde o aluno era o construtor
do conhecimento.

A estatística está presente à nossa volta, nos boletins meteorológicos, nas

pesquisas de opinião, nas reportagens esportivas, nos jornais. Porém, o ensino de
estatística como conteúdo da disciplina de matemática, geralmente não é desenvolvido

na Educação Básica, mesmo constando nos PCN do Ensino Fundamental, orientações
de que tal conteúdo deva ser ministrado. Desta forma, cabe ao professor buscar
especializar-se e levar para a sala de aula os recursos que o mundo tecnológico oferece.
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Análises e perspectivas da Educação a
Distância no Ensino Superior Brasileiro

Resumo: O artigo tem o propósito de introduzir a temática da educação a distância,
conceituando-a e elucidando seu processo histórico, seus fundamentos e sua relação intrínseca

com as tecnologias contemporâneas de informação e comunicação. Inicialmente é apresentado o
panorama da educação a distância no Brasil e as perspectivas atuais da área, assim como a

importância do sistema Universidade Aberta do Brasil. Em seguida, são discutidas as
potencialidades pedagógicas dos ambientes virtuais de aprendizagem e dos recursos
educacionais abertos. Dando continuidade, o artigo reflete sobre a necessidade da autonomia

curricular e estudo autônomo dos estudantes da educação superior que optam pela graduação

por meio da modalidade a distância. Por fim, o artigo aborda questões relevantes acerca da

aprendizagem colaborativa na educação a distância, com base nas comunidades virtuais e redes
de conhecimento, assim como reconhece as contribuições significativas da linguagem digital e
letramento digital para o processo de ensino-aprendizagem realizado a distância.

Palavras-chave: Educação a Distância; Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC);
Recursos Educacionais Abertos (REA).

Analysis and Perspectives of Distance Education in Brazilian Higher
Education
Abstract: This paper aims to introduce the theme of distance education, conceptualizing it and

elucidating its historical process, foundations, and its intrinsic relation with the contemporary
information and communication technologies. Initially, the panorama of distance education in
Brazil is presented, as well as the importance of the Open University system in Brazil and the

current perspectives of the area. Next, the pedagogical potentialities of virtual learning
environments and open educational resources, also known as open educational resources, are
discussed. Continuing, the article reflects on the need for curricular autonomy and autonomous

study of students of higher education who opt for graduation through the distance modality.
Finally, the article addresses relevant questions about collaborative learning in distance
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education, based on virtual communities and knowledge networks, as well as recognizing the

significant contributions of digital language and digital literacy to the distance teaching-learning
process.

Keywords: Distance Education; Information and Communication Technologies (ICT); Open
Educational Resources (OER).

Introdução

s estudantes ingressantes em cursos de graduação da Educação a Distância

(EaD) precisam se apropriar de conceitos e características fundamentais da
modalidade de ensino-aprendizagem a distância. É essencial que os

estudantes percebam as diferenças e particularidades das modalidades presencial,

semipresencial e a distância, a fim de que possam autoavaliar-se, sendo capazes de fazer

um diagnóstico quanto ao perfil adequado para continuidade dos estudos em um
ambiente de EaD. O presente artigo esclarece que, embora tenha crescido o número de

instituições com ofertas de cursos na modalidade a distância, o Brasil ainda está em fase
de transição e aprimoramento das práticas pedagógicas no contexto da EaD.

Este estudo reflete acerca das perspectivas atuais da EaD, apresentando o

panorama geral da modalidade a distância no Brasil com base no censo realizado pela

Associação Brasileira de Educação a Distância (ABED). O artigo também expõe o
sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB), este que, por sua vez, visa expandir e
interiorizar a oferta de cursos e programas de educação superior a distância no Brasil.

Dando prosseguimento, o trabalho retrata a importância dos ambientes virtuais de apoio
à aprendizagem; as facilidades dos recursos educacionais abertos; a relevância do
estudo autônomo para o sucesso em cursos de EaD; e a importância da aprendizagem
colaborativa e linguagem digital para os docentes e estudantes da EaD.

Atualmente, há no cenário mundial uma crescente necessidade das instituições

educacionais em implementar e melhorar as práticas e metodologias da EaD. Isso se
deve ao fato de a educação on-line flexibilizar os processos de ensino-aprendizagem,

disseminar informações entre o corpo docente e discente, além de expandir as

universidades. A busca por uma educação além do limite espaço-tempo, que visa
transformar e evoluir o processo tradicional de aprendizagem, é uma das propostas da
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EaD, afirma Moran (2014). Por meio de plataformas on-line, que possibilitam um
ensino mais interativo e autônomo, a EaD se destaca por seus formatos variados, sem

afetar o aprendizado do aluno ou interferir na identidade e valores da instituição
responsável pela oferta de cursos na modalidade a distância.

O conceito de Educação a Distância, formalizado pela Secretaria de Educação

Superior (SESu) do Ministério da Educação (MEC), está presente no Decreto nº 5.622,
de 19 de dezembro de 2005, que regulamenta o Art. 80 da Lei 9394/96 – Diretrizes e

Bases da Educação Nacional (LDB). De acordo com o MEC, a EaD é definida como
sendo a modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos processos

de ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de meios e tecnologias de informação

e comunicação, com estudantes e professores desenvolvendo atividades educativas em
lugares ou tempos diversos (BRASIL, 2005).

As plataformas computacionais de suporte ao ensino e aprendizagem por meio

da internet surgiram a partir da década de 90 como potencializadores da EaD. Como
consequência, surgiu o termo e-learning, ou aprendizagem eletrônica, para especificar a
EaD realizada por meio de tecnologias contemporâneas de comunicação e informação.

Segundo Bezerra (2009), existe uma tênue diferença conceitual entre a EaD e o elearning, já que a EaD pode ser realizada sem o suporte eletrônico, enquanto que o e-

learning necessita deste. Vale ressaltar que é comum o uso do termo EaD como

sinônimo de e-learning. Nesse caso, o termo EaD passa a designar a modalidade de
ensino a distância independentemente da tecnologia que a suporta. Neste artigo optou-se

por utilizar o termo Educação a Distância de forma genérica, tanto para especificar a

EaD tradicional (sem o suporte eletrônico) quanto o e-learning (com suporte
eletrônico).

Moran (2002) também destaca que ao utilizar a expressão “ensino a distância”

a ênfase é dada ao papel do professor, como alguém que ensina a distância, sendo

preferível utilizar a palavra “educação”, ao invés de “ensino”, já que a primeira é mais

abrangente. Por isso, neste artigo utiliza-se a termo educação a distância. Existem três
modalidades de educação, são elas: presencial, semipresencial e a distância, também
conhecida como on-line ou virtual. A educação presencial refere-se aos cursos

regulares, em qualquer nível, ou seja, é o ensino convencional, por meio do qual
professores e alunos encontram-se sempre em um local físico, a sala de aula. Já a

educação semipresencial acontece em dois momentos distintos: uma parte em sala de
aula tradicional e outra a distância, auxiliada pelas plataformas computacionais.
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Diferentemente das modalidades anteriores, na educação a distância há, ou não,

momentos presenciais, contudo o processo de ensino-aprendizagem acontece

fundamentalmente com professores e alunos separados espacial e/ou temporalmente,
mas podendo estar juntos através de tecnologias de comunicação.

Moran (2002) afirma que a educação a distância pode ser implementada nos

mesmos níveis do ensino regular, isto é, no ensino fundamental, médio, superior e na

pós-graduação, embora seja mais adequada para a educação de adultos, principalmente

para aqueles que já têm experiência consolidada de aprendizagem individual e de
pesquisa, como acontece no ensino de graduação e pós-graduação lato sensu.

Os conceitos de presencial e virtual se alteram em virtude do surgimento de

novas tecnologias de informação e comunicação. É perceptível que a EaD conseguiu
transpor os modelos predominantemente individuais (um para um, 1:1) para os modelos

sociais, ou seja, das mídias unidirecionais (um para muitos, 1:n) – a exemplo dos
materiais impressos, televisão e rádio – para mídias mais interativas (muitos para
muitos, n:n). Ao possibilitar a interação de pessoas distantes fisicamente, a EaD

favorece um maior intercâmbio de saberes, de colaboração e construção do

conhecimento. Atualmente, em virtude dos avanços da EaD, tem-se a possibilidade de
aulas a distância com interação on-line e aulas presenciais com interação a distância.

No ambiente educacional deve-se prezar pelo ritmo de estudo e progresso

inerente de cada estudante, proporcionando interações sociais entre os envolvidos,

dispondo de diversas ferramentas de avaliação e acompanhamento do processo de
ensino-aprendizagem. O uso de plataformas adaptativas auxilia os docentes nesse

processo, já que tais plataformas possibilitam um ensino mais personalizado e
direcionado ao perfil de cada estudante. As instituições de ensino precisam oferecer
cursos de qualidade, integrando diferentes tecnologias e propostas pedagógicas

inovadoras, dispondo de momentos presenciais e on-line, com foco na aprendizagem
significativa, alerta Moran (2002).

Panorama da Educação a Distância no Brasil

Dentre as instituições educacionais com ofertas de cursos na modalidade a

distância, ABED (2016) afirma que 64% das instituições estão sediadas nas capitais dos
estados brasileiros e 36% nos interiores, com concentração de 42% no Sudeste, seguida
pelo Sul (21%), Nordeste (18%), Centro-Oeste (13%) e Norte (6%). Das 368

instituições analisadas pelo Censo da EaD, 79 das instituições (21,5%) também atuam
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fora de seu estado de origem, com dezenas de polos por instituição. No Brasil, os cursos

são ofertados em todos os níveis e áreas de conhecimento, com destaque para ofertas de
cursos de extensão. Destacam-se as áreas de Ciências Sociais Aplicadas, com 608
ofertas de cursos regulamentados totalmente a distância, enquanto entre os cursos

semipresenciais a preferência é pelas Ciências Humanas. As instituições contam, em
média, com 1.000-5.000 estudantes.

Ainda de acordo com ABED (2016), a EaD exige inovação e infraestrutura

tecnológica/administrativa, além de apoio ao estudante em níveis mais elevados, em
comparação à modalidade presencial. Em relação ao perfil dos estudantes, 53% dos

estudantes da EaD são mulheres, com 50% entre 31-40 anos. Aproximadamente 70%

das instituições privadas e públicas federais contam com estudantes que, em sua
maioria, estudam e trabalham.

A maioria das matrículas em cursos a distância e semipresenciais (b-learning1)

encontra-se nas licenciaturas, totalizando aproximadamente 700 mil estudantes. O
Censo da EaD 2015/2016 contabilizou mais de 5 milhões de estudantes, sendo 1,1

milhão em cursos regulamentados totalmente a distância e semipresenciais, e
aproximadamente 4 milhões em cursos livres. No Censo atual, 2015/2016, tem-se 1,2

milhão de estudantes a mais do que no Censo 2014/2015, ou seja, houve um aumento de
23,4% de estudantes matriculados em cursos a distância no Brasil.

Em se tratando das taxas de evasão reportadas nos cursos a distância, ABED

(2016) registra uma evasão de 26% a 50% – alertando que a desistência dos estudantes

da EaD é maior que nos cursos presenciais. As instituições apontam o fator “tempo”
como o mais influente no fenômeno da evasão, seguido do fator “finanças”.

Segundo ABED (2016), houve um aumento de 60,3% no número de tutores e

59% no número de docentes em relação ao Censo da EaD anterior. A faixa salarial mais

praticada para ambos os profissionais é de R$ 31,00 a R$ 45,00 a hora/aula. A maior

parte dos conteúdos textuais, áudio/vídeo e recursos tecnológicos é produzida pelas
próprias instituições de ensino. Também são utilizados conteúdos gratuitos, a exemplo
dos Recursos Educacionais Abertos, abordados na terceira seção deste artigo.

Blended learning, ou b-learning, é derivado do e-learning, e refere-se a um modelo de formação
educacional cuja maior parte dos conteúdos é ensinada/transmitida em curso a distância, normalmente
pela internet. Entretanto, inclui também momentos presenciais. Por isso a origem da designação blended,
que significa misturado, combinado, ou seja, aprendizagem combinada, misturada, semipresencial ou
híbrida.
1

211

Acesso Livre n. 7 Jan-Jun 2017

Para ABED (2016), a EaD administrada por instituições privadas vem se

configurando um negócio rentável nos últimos anos no Brasil. A maioria das

instituições apresenta níveis de investimento, rentabilidade e matrículas estáveis.
Contudo, 25% das instituições preveem aumento de investimentos nos próximos anos;

20,5% pretendem manter os investimentos; e 6,3% pretendem reduzi-los. Os
investimentos são destinados principalmente a conteúdos (40,58%), tecnologias e
inovação (37,01%), novos cursos (36,71%), e capacitações (25,02%).

A maioria dos cursos de EaD no Brasil possui entre 30 e 50 estudantes, sendo

comum a oferta de atendimento presencial e/ou on-line (ABED, 2016). Mais de 60%

das instituições optam pelos ambientes de aprendizagem de software livre customizados
pelas próprias instituições, a exemplo do Moodle, abordado na terceira seção deste
artigo.

No que se refere à oferta de cursos totalmente a distância, por nível acadêmico,

o Censo da EaD 2015/2016 afirma que a maioria dos cursos oferecidos foi de

“especialização”, o que reforça o papel da EaD na oferta de formação continuada. Entre
os cursos semipresenciais, a maior parte da oferta de cursos, por nível acadêmico,
concentra-se no bacharelado, conforme ilustra o Gráfico 1.

Gráfico 1 – Oferta de cursos semipresenciais por nível acadêmico

Fonte: ABED (2016)

A EaD cresce a uma média de 20% ao ano, o que indica que há uma

consolidação da área, constata Moran (2014). Aumenta-se a receptividade dos cursos

profissionalizantes e o número de instituições públicas atuando na EaD, além das
universidades. As instituições estão ampliando a oferta de capacitação, de formação
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continuada através da EaD. Há uma popularização maior da EaD com a oferta dos
Massive Open Online Course (MOOC), ou cursos massivos on-line gratuitos, que

permitem que qualquer pessoa possa aperfeiçoar sua formação com os melhores
professores das principais universidades do mundo.

Apesar dos avanços alcançados na EaD, ainda existe preconceito por parte da

comunidade acadêmica e da sociedade. Muitas pessoas apresentam resistência ao

método por não conhecerem de perto a EaD e por nunca terem feito um curso a
distância. Outros não se adaptam aos ambientes virtuais, nem têm familiaridade com
ferramentas digitais. Há uma crença também de que sem o contato físico haja uma perda

profunda de comunicação. E há uma crítica à massificação de algumas instituições que
crescem muito rapidamente, sem dar atenção personalizada aos estudantes – muitos
alunos para cada tutor, com formação deficiente de docentes e tutores mal remunerados,
além de materiais didáticos de baixa qualidade. Cursos com projetos pedagógicos

inadequados comprometem a credibilidade da EaD e reforçam o preconceito existente,
complementa Moran (2014).

Para tornar-se um bom estudante da EaD e obter sucesso no curso, necessita-se

de disciplina, perseverança e organização. Percebe-se que alguns estudantes abandonam
o curso nos primeiros meses de aula, por não se adaptarem ao ritmo mais individual e à

gestão coerente do tempo – fatores essenciais para que o estudante conclua o curso e

ingresse no mercado de trabalho com boa remuneração. Muitos estudantes ainda não

estão preparados para gerenciar suas atividades em tempos flexíveis, sem supervisão
direta de professores, já que foram acostumados a terem professores como apoio visível,
esperando passivamente pela informação pronta.

É importante destacar que não são apenas estudantes que têm dificuldades em se

adaptar à EaD, mas também há professores que não se moldam a essa forma de ensino.

Não basta reproduzir as técnicas praticadas no ensino presencial para que os professores
se considerem aptos a atuar na EaD. Eles precisam adquirir a competência de gerenciar

fóruns, atividades digitais, além de serem proativos com alunos silenciosos. Contudo,
deve-se compreender que não se prepara bons estudantes com profissionais
desmotivados e mal remunerados. Por isso, é necessário valorizar os profissionais da
educação.

Os professores devem ter uma postura de orientadores, podendo utilizar formas

inovadoras e criativas de ensino-aprendizagem, a exemplo da Sala de Aula Invertida, do

inglês Flipped Classroom. Sala de Aula Invertida é o nome que se dá ao método que
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inverte a lógica de organização da sala de aula. Nesse novo método, os alunos aprendem
o conteúdo em suas próprias casas, em seu próprio ritmo, por meio de videoaulas ou

outros recursos interativos. Assim, a sala de aula é usada para a realização de exercícios,
atividades em grupo e realização de projetos. O professor aproveita para tirar dúvidas,

aprofundar o tema e estimular discussões. É um método que valoriza o aprendizado no
ritmo de cada aluno, por meio do qual o professor pode dar atenção mais
individualizada.

Para Moran (2014), os fatores que mais motivam os estudantes a participarem

de cursos a distância são: a facilidade de adaptação dos estudos ao ritmo e tempo de

cada um, a possibilidade de mais autonomia e a oportunidade de desenvolver
competências digitais – fundamentais para a inserção no mercado de trabalho e na

sociedade da informação. Atualmente, é possível fazer cursos com bons professores e
bons materiais didáticos, conciliando a vida profissional, familiar e acadêmica.

A EaD está afetando profundamente a educação tradicional/presencial.

Verifica-se cada vez mais que os cursos presenciais utilizam recursos dos ambientes
virtuais de aprendizagem e atividades on-line. Essa integração de aulas intercaladas com

momentos presenciais e on-line é conhecida por blended learning, ou ensino
semipresencial.

A tendência na educação brasileira em relação ao processo de ensino-

aprendizagem a distância é bastante significativa e promissora. A EaD está se

consolidando como boa opção para a formação continuada, aceleração profissional, e

também para quem busca conciliar estudo e trabalho. Apesar de ainda haver resistências

e preconceitos, aumenta a percepção de que um país do tamanho do Brasil, com seus
problemas de mobilidade urbana, só pode conseguir superar sua defasagem educacional
por meio do uso intensivo de tecnologias em rede, da flexibilização dos tempos e
espaços de aprendizagem, e da gestão integrada de modelos a distância e presenciais.

Moran (2014) afirma que a tendência para os próximos anos é de que aumente

o número de instituições que atuam na EaD. A ampliação da EaD trará como
consequência um novo cenário para o Brasil, muito mais rico de oportunidades de

aprendizagem, de melhoria profissional, de inovação para as organizações e de
diminuição do déficit educacional e da desigualdade social. Para o pesquisador, as

instituições que obterão melhores resultados com a EaD serão as que implantarem
modelos que equilibrem economia e inovação, melhorando os processos gerenciais e
acadêmicos.
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Visão Geral da Universidade Aberta do Brasil (UAB)

O sistema UAB é um programa do Ministério da Educação criado em 2005

com o objetivo de democratizar, expandir e interiorizar a oferta de ensino superior

público, gratuito e de qualidade aos municípios brasileiros que não oferecem cursos de
formação superior ou cujos cursos ofertados não sejam suficientes para atender à
demanda.

Para isso, o sistema UAB tem como base fortes parcerias entre as esferas

federal, estadual e municipal de governo. É um sistema integrado por universidades
públicas que, por meio do uso da metodologia da EaD, oferece cursos de nível superior

para camadas da população que têm dificuldade de acesso à formação universitária. O
público em geral é atendido, mas os professores que atuam na educação básica têm

prioridade de formação, seguidos dos dirigentes, gestores e trabalhadores da educação
básica dos estados e municípios.

O sistema UAB foi instituído pelo Decreto nº 5.800, de 8 de junho de 2006,

que determina que o sistema seja voltado para o desenvolvimento da modalidade de

educação a distância, com a finalidade de expandir e interiorizar a oferta de cursos e
programas de educação superior no país. Segundo o website da UAB, o sistema fomenta

a modalidade de educação a distância nas instituições públicas de ensino superior, bem

como apoia pesquisas em metodologias inovadoras de ensino superior respaldadas em

tecnologias de informação e comunicação. Além disso, incentiva a colaboração entre a
União e os entes federativos e estimula a criação de centros de formação permanentes
por meio dos polos de apoio presencial em localidades estratégicas.

Assim, o sistema UAB propicia a articulação, a interação e a efetivação de

iniciativas que estimulam a parceria dos três níveis governamentais (federal, estadual e
municipal) com as universidades públicas e demais organizações interessadas, enquanto

viabiliza mecanismos alternativos para o fomento, implantação e execução de cursos de
graduação e pós-graduação de forma consorciada.

Ao plantar a semente da universidade pública de qualidade em locais

longínquos e isolados, o governo incentiva o desenvolvimento da população de
municípios com baixo Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) e Índice de

Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB). Desse modo, funciona como um eficaz
instrumento para a universalização do acesso ao ensino superior e para a requalificação

do professor em outras disciplinas, fortalecendo a escola no interior do Brasil,
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minimizando a concentração de oferta de cursos de graduação nos grandes centros
urbanos e evitando o fluxo migratório para as grandes cidades.

Os objetivos do sistema UAB estabelecidos pelo Decreto 5.800/06 são: (I)

Oferecer, prioritariamente, cursos de licenciatura e de formação inicial e continuada de

professores da educação básica; (II) Oferecer cursos superiores para capacitação de

dirigentes, gestores e trabalhadores em educação básica dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios; (III) Oferecer cursos superiores nas diferentes áreas do

conhecimento; (IV) Ampliar o acesso à educação superior pública; (V) Reduzir as
desigualdades de oferta de ensino superior entre as diferentes regiões do país; (VI)

Estabelecer amplo sistema nacional de educação superior a distância; (VII) Fomentar o

desenvolvimento institucional para a modalidade de educação a distância, bem como a
pesquisa em metodologias inovadoras de ensino superior apoiadas em tecnologias de
informação e comunicação.

O Sistema UAB funciona como articulador entre as instituições de ensino

superior e os governos estaduais e municipais, com vistas a atender às demandas locais

por educação superior. Essa articulação estabelece qual instituição de ensino deve ser
responsável por ministrar determinado curso em certo município por meio dos polos de
apoio presencial. Feita a articulação entre as instituições públicas de ensino e os polos

de apoio presencial, o sistema UAB assegura o fomento de determinadas ações de modo
a garantir o bom funcionamento dos cursos.

Das 96 instituições pertencentes ao sistema UAB, 75 são universidades, quatro

são fundações e 17 são institutos federais de educação, ciência e tecnologia. Apenas

instituições públicas federais e estaduais fazem parte da UAB, sendo 68 instituições
federais e 28 estaduais, em 2014. Este é um panorama da quantidade de instituições
pertencentes à UAB e de polos por regiões do Brasil. Dos 675 polos de apoio presencial
localizados no Brasil, a maioria deles (32%) está localizada na região Nordeste, seguida

do Sudeste (28%), Sul (18%), Norte (13%) e Centro-Oeste (9%). Por meio do sistema
UAB, o Brasil dispõe de 1.247 cursos de EaD (dados obtidos em 2014).

Acerca do panorama de cursos de EaD por modalidade (licenciatura,

bacharelado, tecnólogo, especialização etc.), tem-se que os cursos em EaD ofertados
pelo sistema UAB no Brasil são predominantemente de pós-graduação/especialização
(519), seguidos dos cursos de licenciatura (355) e aperfeiçoamento (183).

As instituições integrantes do Sistema UAB precisam ser credenciadas junto ao

MEC para ofertar cursos a distância. O reconhecimento de curso é condição necessária
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para a validade nacional dos diplomas. Para verificar se um curso é reconhecido pelo

MEC, deve-se consultar o sistema e-MEC onde são informadas as notas referentes ao
Conceito de Curso (CC), Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE) e

Conceito Preliminar de Curso (CPC), além dos polos de apoio presencial relacionados
ao curso.

Importância dos Recursos Educacionais Abertos e Ambientes Virtuais de
Aprendizagem

Os Recursos Educacionais Abertos (REA) são ferramentas pedagógicas que

proporcionam ambientes de aprendizados produtivos, visto que se tornam facilitadores

do conhecimento e reduzem o tempo de desenvolvimento de materiais didáticos pelos
docentes. Nesta seção também são discutidos os Ambientes Virtuais de Aprendizagem
(AVA) e sua importância para os processos de ensino-aprendizagem, sendo constatadas
as potencialidades pedagógicas dos recursos síncronos e assíncronos presentes nos
AVAs.

Um Recurso Educacional Aberto é um termo genérico utilizado para designar

um recurso digital interativo com propósitos educacionais, que está sob domínio público
ou licenciado de maneira aberta, permitindo que sejam utilizados ou adaptados por
terceiros. Os REAs podem ser de vários tipos: animações, simulações, jogos, quizzes,

aplicações (app mobile), vídeos, áudios, imagens, websites, blogs etc. Além da
terminologia “recursos educacionais abertos”, podem ser encontradas nas diferentes

bibliografias as seguintes expressões para designar esse tipo de material educacional:

“objeto de aprendizagem”, “objetos educacionais”, “objetos de conhecimento”, “objetos

de comunicação”, “componentes instrucionais”, “documentos pedagógicos”, entre
outros.

Os REAs servem como mecanismos pedagógicos para formar um ambiente de

aprendizado produtivo, rico e flexível, tornando-se facilitadores do conhecimento e

reduzindo o tempo de elaboração de materiais didáticos pelos professores. Assim, eles
devem ser utilizados, reutilizados ou referenciados como suporte e estímulo ao processo

de ensino-aprendizagem. O propósito dos REAs é particionar uma temática educacional

em pequenos conteúdos para que possam ser reaproveitados e/ou adaptados mais

facilmente. De acordo com Daniel Audino e Rosemy Nascimento (2010), os objetos de
aprendizagem são materiais importantes no processo de ensino e aprendizagem, já que:
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fornecem a capacidade de simular e animar fenômenos, assim como

reutilizá-los em vários outros ambientes de aprendizagem. Eles podem
ser localizados na internet, através de repositórios, proporcionando a

redução de custos de produção de materiais educacionais. Além disso,
eles surgem como recurso capaz de potencializar a reestruturação de

práticas pedagógicas, criando novas maneiras de refletir sobre o uso
da

comunicação,

informação

NASCIMENTO, 2010, p. 130).

e

interação

(AUDINO

e

Para ser considerado um REA é necessário que haja quatro liberdades mínimas,

chamadas de “4Rs” – Review, Reuse, Remix e Redistribute (WILEY, 2014). As quatro
liberdades dos REAs referem-se às permissões concedidas aos usuários que acessam
esses recursos, são elas: (I) Review: compreende a liberdade de usar o REA original, ou
uma nova versão criada com base no REA original; (II) Reuse: compreende a liberdade

de adaptar e melhorar o REA para que melhor se adeque às necessidades; (III) Remix:

compreende a liberdade de combinar diferentes REAs para a produção de novos
materiais didáticos; (IV) Redistribute: compreende a liberdade de fazer cópias e
compartilhar o REA original ou versões modificadas.

Há vários desenvolvedores de REA que disponibilizam gratuitamente na

internet seus materiais educacionais em diversas áreas e níveis de conhecimento. Como
exemplo, tem-se: Núcleo de Desenvolvimento de Objetos de Aprendizagem

Significativa (NOAS); SKOOOL; Intel Education; PhET; Concord Consortium;
Educopédia; Grupo de Pesquisa e Produção de Ambientes Interativos e OA (Proativa);

Rede Interativa e Virtual de Educação (RIVED); Banco Internacional de Objetos
Educacionais; Núcleo de Tecnologia Digital Aplicada à Educação (NUTED); Portal do
Professor, entre outros.

Para ser considerado um REA, o professor deve estruturá-lo em três partes bem

definidas: conteúdo instrucional, prática e feedback. Essa divisão diferencia um REA de
outras tecnologias aplicadas à educação, afirmam Audino e Nascimento (2010). Os
REAs vêm sendo bastante utilizados na EaD. Por isso, os estudantes dessa modalidade

precisam se apropriar desse valioso instrumento, explorando os conteúdos instrucionais
e recursos disponibilizados. Além dos REAs, a aprendizagem colaborativa e as
contribuições da linguagem digital no processo de ensino-aprendizagem são essenciais
para os estudantes da EaD.
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Os AVAs são plataformas educacionais utilizadas na EaD para auxiliar

professores na construção e administração de cursos acessíveis pela internet, assim

como possibilitar o acompanhamento e progresso dos alunos. De acordo com Pulino
Filho (2009), um AVA pode ser definido formalmente como uma aplicação da internet

executada em um servidor web e acessada por navegadores web. O professor e os
estudantes podem acessar o sistema de qualquer localidade, desde que hajam um

computador conectado à internet e um navegador web instalado. Em relação ao estudo

autônomo, pode-se afirmar que é um dos pontos fundamentais para o sucesso do
estudante em um curso a distância. O AVA também foi concebido de forma que o

estudante detenha razoável autonomia de estudo. A postura dos estudantes da EaD deve

ser diferenciada da postura dos estudantes da educação presencial. A autonomia do
estudante é pouco requerida na educação presencial, por isso há uma ausência de cultura
da autonomia entre os estudantes, pois foram acostumados ao aprendizado dependente
dos ditames e exigências dos professores.

O estudante da modalidade a distância precisa desenvolver uma postura

proativa, de pesquisador, interagindo com colegas próximos e distantes. Ao escolher a

modalidade a distância para cursar uma graduação, a melhor forma de se beneficiar é,
primeiramente, escolhendo uma instituição de ensino séria e comprometida com a EaD.

Para isso, a instituição deve ofertar cursos reconhecidos pelo MEC e com boa avaliação
pelo órgão regulamentador. Destaca-se também a importância em conhecer a

metodologia e procedimentos do curso, a sequência de atividades e prazos de entrega,
para, assim, organizar os estudos em horários definidos.

A autodisciplina do estudante é fator fundamental para o sucesso do

aprendizado em EaD. Nesse sentido, o autor Otto Peters (2001) reflete sobre o papel do
estudo autônomo, afirmando que:

A independência do aluno é incomum no sistema de ensino tradicional

[...]. Ela não apenas concede aos estudantes a ocasião de desdobrarem
iniciativas no planejamento e na organização de seu estudo, mas os

obriga a isso. Com efeito, eles podem e têm que decidir onde, por
quanto tempo, quanto, com que intensidade, em que ordem e em que

ritmo irão estudar. Com isso assumem maior responsabilidade de seu
próprio estudo do que outros estudantes. Ressaltamos mais uma vez
este aspecto: assumir maior responsabilidade é uma característica vital
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na EaD, pois o controle do aprendizado pelo aluno é algo por demais
considerável para seu êxito (PETERS, 2001, p. 234).

Portanto, percebe-se que muitos estudantes ainda não estão preparados para

gerenciar suas atividades em tempos flexíveis, sem supervisão direta de professores,

pois foram acostumados a terem professores como apoio visível, esperando

passivamente pela informação pronta. No ambiente tradicional de ensino, as ferramentas

dominantes utilizadas no processo educacional pelos professores ainda são o

quadro/pincel, além de aulas expositivas e discussões presenciais. É um fato

incontestável que as aulas têm sido ministradas há milhares de anos sem o uso de
computadores ou da internet, e mesmo assim os alunos assimilam e aprendem os

conteúdos. Embora o formato tradicional possa ainda ser eficaz, o uso de tecnologias
contemporâneas abre novas possibilidades de aprendizagem que não eram perceptíveis
anteriormente.

As pesquisas em educação a distância sucedem no sentido de analisar o

crescimento e necessidade dos cursos híbridos, que são cursos que combinam aulas
presenciais e a distância. A ideia dos cursos híbridos é transferir a maior parte do

material didático do curso presencial para um AVA, a fim de aproveitar os encontros
presenciais em sala de aula para envolver os alunos em discussões, questões, resolução

de problemas, e convidá-los a refletir sobre temas correlatos. Muitos professores já

descobriram que podem economizar tempo e melhorar a aprendizagem de seus alunos
comportando-se dessa maneira. Com auxílio dos AVAs os professores podem
transformar as aulas em debates contextualizados (PULINO FILHO, 2009).

As discussões no ambiente on-line dão oportunidades a muitos alunos de se

expressarem e exporem seu ponto de vista, já que alguns se sentem bloqueados em aulas
regulares. Muitos deles relutam em falar em público em sala de aula por diversos

motivos: timidez, insegurança ou mesmo limitações de linguagem. A possibilidade de
criar um ambiente de construção coletiva do conhecimento on-line é, muitas vezes, de
grande importância para alguns alunos. Muitos professores que já fazem uso dos AVAs
no processo de ensino-aprendizagem relatam um aumento significativo na participação

dos alunos e na qualidade de aprendizagem. Atualmente, os AVAs estão mais bem
estruturados, fáceis de serem utilizados e dispõem de uma boa interação humano-

computador. Essas melhorias devem-se, principalmente, ao fato de as tecnologias que
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envolvem a disponibilidade desses ambientes, em especial a internet, terem se tornado
mais rápidas, estáveis e acessíveis.

Existe uma ampla variedade de AVAs para apoio ao processo de ensino-

aprendizagem na EaD, sendo alguns gratuitos e/ou softwares livres, e outros pagos

(softwares proprietários). Dentre os AVAs existentes, tem-se: Moodle, desenvolvido

por Martin Dougiamas em 2001, sendo um dos AVAs mais utilizados por instituições
federais de ensino superior do Brasil; TelEduc, desenvolvido por pesquisadores da

Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP); e-ProInfo, desenvolvido pela
Secretaria de Educação a Distância (SEED) do MEC; Blackboard; Google for

Education; Edmodo; Coursera; edX; Codecademy; Khan Academy; Udacity; Udemy;
Knewton, Open2Study, ATutor; Claroline; eCollege; entre outros.

De acordo com Vianney e Torres (2010), as instituições públicas brasileiras

integrantes do Sistema UAB adotaram inicialmente o TelEduc e E-Proinfo. No entanto,
a maioria das universidades federais que ofertam cursos a distância migrou
gradualmente para o AVA Moodle. A disseminação do uso do AVA Moodle com

intuito de disponibilizar conteúdos, produzir e aplicar exercícios, além de realizar
tutoria e conferências on-line, fez com que os professores da EaD – em grande parte

docentes efetivos das universidades públicas – intensificassem o atendimento aos alunos
em modo remoto, utilizando a internet como meio tecnológico. Os polos municipais de

apoio presencial passaram a desenvolver atividades de tutoria mais focadas em
organização de processos e de orientação de estudo.

Moodle é o acrônimo de Modular Object-Oriented Dynamic Learning

Environment, sendo um software livre, open source (código fonte aberto), de apoio à

aprendizagem, sendo utilizado principalmente em contextos de e-learning ou blearning. O AVA Moodle permite a produção e condução de cursos on-line, páginas de

disciplinas, grupos de trabalho e comunidades de aprendizagens colaborativas.

Atualmente, é desenvolvido de forma colaborativa por uma comunidade virtual que

reúne programadores, professores, designers e usuários de todo o mundo. O Moodle já
foi traduzido para mais de 95 idiomas, incluindo o português, e está em constate

evolução, adequando-se às necessidades de seus usuários. Dentre as principais

funcionalidades do Moodle tem-se: auxiliar o educador a alcançar um padrão de
qualidade em atividades educacionais on-line; permitir atividades que incluem

colaboração, reflexão e interação entre professores e alunos; dispor de várias

ferramentas a serem selecionadas pelo professor de acordo com seus objetivos
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pedagógicos. De acordo com os desenvolvedores (moodle.org), o Moodle já foi

instalado em 235 países, possui aproximadamente 7,5 milhões de cursos cadastrados, 71
milhões de usuários ativos, 1,2 milhão de professores atuando na plataforma.

O criador do Moodle, Martin Dougiamas adotou o Construcionismo Social

como a estrutura pedagógica em que está baseado o ambiente. Para Pulino Filho (2009),
isso foi inovador, uma vez que os ambientes de gestão de aprendizagem são, em geral,
construídos em torno de ferramentas computacionais. Pode-se afirmar que os AVAs

comerciais são voltados para ferramentas, enquanto o Moodle é voltado para
aprendizagem. Assim:

Enquanto AVAs centrados em ferramentas fornecem uma lista de

recursos como sendo a interface, o ambiente Moodle coloca os
recursos em uma interface e faz da aprendizagem a tarefa central. [...]

Outros AVAs se estruturam em um modelo de conteúdo que encoraja
os professores a carregar conteúdos estáticos, já o ambiente Moodle

prioriza o trabalho em ferramentas para discussão e compartilhamento

de experiências. Assim, a ênfase está não em distribuir informação,
mas em compartilhar ideias e engajar os alunos na construção do
conhecimento (PULINO FILHO, 2009, p. 10).

O construcionismo social baseia-se na ideia de que as pessoas aprendem

melhor quando estão engajadas em um processo social de construção do conhecimento
– pelo ato de construir para os outros.

Aprendizagem Colaborativa e Linguagem Digital

Nesta seção do artigo discute-se o paradigma educacional tradicional, o qual

está baseado na transmissão de conhecimentos pelo professor, na memorização dos

estudantes e em um processo educativo que estimula a competição e o individualismo.
Enfatiza-se o novo processo de ensino-aprendizagem colaborativo, que por ser auxiliado
pelas Novas Tecnologias de Informação e Comunicação (NTIC) assume um caráter

dinâmico. Portanto, busca-se compreender a importância da aprendizagem colaborativa
na EaD, identificando as comunidades virtuais de conhecimento. Por fim, são
apresentadas características relevantes a respeito das potencialidades pedagógicas da
aprendizagem colaborativa com ênfase na EaD.
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A linguagem digital (LD) refere-se à prática de leitura e escrita possibilitada

pelas tecnologias digitais. É importante destacar os aspectos da LD na EaD e de como

ela se apresenta nas tecnologias contemporâneas, principalmente na internet, criando

inúmeras possibilidades individuais e coletivas na produção, distribuição e obtenção de
conhecimento. Também se faz necessário entender a Inteligência Coletiva, que consiste
na partilha de funções cognitivas, como a memória, a percepção e o aprendizado.

A colaboração é um processo de comunicação ativa, cujos atores atuam em

conjunto para alcançar objetivos convergentes. Segundo Ferreira e Heemann (2013), a
colaboração tem sido impulsionada nos últimos anos, em grande parte, pela necessidade

competitiva e também pela capacidade de integrar as diferentes percepções e

conhecimentos entre os atores de uma equipe para incremento de um projeto. Ainda

com relação à colaboração, o processo de ensino-aprendizagem colaborativo realizado
por meio das NTIC assume um caráter dinâmico e, sobretudo, complexo. Isso se deve
ao fato de as tarefas demandarem habilidades multidisciplinares, envolvendo assim

diversos tipos de conhecimento. Na Aprendizagem Colaborativa (ou Design

Colaborativo) a construção do conhecimento desloca-se da análise e pesquisa individual
para grupal, visando à relação do indivíduo com o ambiente e à sua interação com os

demais. Ou seja, é uma aprendizagem em grupo, de “muitos para muitos”. Esse tipo de
aprendizagem emerge na EaD, permitindo ao aluno transformar-se e aprimorar-se na
busca pelo conhecimento.

Nesse tipo de aprendizagem, na qual se predomina a colaboração, os

especialistas devem compartilhar conhecimento com equipes multidisciplinares para a
interação de competências e expertises. Para tanto, a internet tem sido explorada como

um ambiente de suporte à interação entre diferentes atores, muitas vezes localizados
remotamente.

As redes de computadores e dispositivos móveis com acesso à internet

propiciam aprendizagens colaborativas entre usuários geograficamente distantes. Desta

forma, surgem as comunidades virtuais de aprendizagem. O ser humano, ao se

relacionar no mundo real, utiliza-se do corpo e dos recursos a sua volta para comunicar
e trocar informações, fazendo-se perceber em sentido e intenções. Já no mundo virtual,

a maneira como se desenrola a interação é mais complexa por se tratar de dinâmicas
mediadas por hardwares e softwares. Na comunicação virtual, tomando como exemplo
mensagens de e-mail, é comum os envolvidos perceberem uma perda de informação que
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nos processos face a face seriam contempladas com os sinais de comunicação não
verbais (FERREIRA e HEEMANN, 2013). De acordo com Nicolau (2013, p. 77):

As novas tecnologias do digital incorporam-se à convivência humana
midiatizada, afetando todos os níveis da nossa existência. Facilitadas

pela computação pervasiva e pela ubiquidade da comunicação, tais
tecnologias estão exigindo uma versatilidade de aprendizagem que

parece afetar características mentais intrinsecamente humanas, para

que nos adaptemos a uma condição tecnológica na qual o pensamento

serial – próprio dos sistemas computacionais – seja mais exigido que o

pensamento paralelo, característico das metaforizações e das analogias
peculiares à nossa cognitividade.

Nicolau (2013) afirma que há vários aspectos positivos no processo de

aprendizagem colaborativa na era digital, mas também alerta sobre os riscos iminentes e
irreversíveis ao ser humano em sua maneira de ser e pensar, de aprender e conviver.
Cada avanço tecnológico implementado pela civilização, ao longo dos anos, representou
mudanças significativas no desenvolvimento social. Por isso, a instauração de uma
tecnologia digital de criação e de compartilhamento de ideias proporcionou

aprendizagens colaborativas e significou transformações intrínsecas aos processos

cognitivos e intelectuais, uma vez que mexeu com as formas mentais do ser humano
aprender e memorizar, raciocinar e projetar.

As tecnologias contemporâneas mudaram a lógica do processo de ensino-

aprendizagem. O paradigma educacional tradicional baseia-se na transmissão de

conhecimentos pelo professor, na memorização dos estudantes e em um processo de
ensino-aprendizagem que estimula a competição e o individualismo. Portanto, nesse

paradigma retrógrado, as linguagens oral e escrita são, muitas vezes, utilizadas visando
a “decoreba” dos alunos, sem que o aluno compreenda a essência daquilo que se estuda.

Segundo Bezerra (2009), o desafio de mudança dessa prática pedagógica

surgiu quando o professor introduziu uma nova forma de representação da linguagem,

que não a oral, nem a escrita, e sim a representação digital. É essencial que os

professores compreendam a necessidade de lidar com a linguagem digital, pois ela vem
se mostrando como uma adequada forma de comunicação entre os estudantes. Cabe
ressaltar que o reconhecimento da linguagem digital como nova forma de representar o

conhecimento não descarta as potencialidades das linguagens oral e escrita, nem deve
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contribuir para o uso indiscriminado da internet no ensino, mas que se compreenda seu
uso como facilitador da construção de metodologias mais significativas às novas
gerações (BEZERRA, 2009).

Os professores precisam criar possibilidades de encontros presenciais e virtuais

que instiguem os alunos a pesquisarem, usando a internet como instrumento de sua
prática pedagógica, refletindo criticamente sobre o papel da informática na

aprendizagem e sobre os benefícios e malefícios acarretados pelo seu uso. Assim, os
alunos tornam-se descobridores, transformadores, produtores e disseminadores do
conhecimento. E os professores e alunos, como parceiros, podem desencadear um
processo de aprendizagem colaborativa para produzir novos conhecimentos.

De acordo com Soares (2009), uma pessoa alfabetizada é um indivíduo que

sabe ler e escrever, ou seja, sabe decodificar os sinais gráficos do seu idioma, mas ainda

não se apropriou completamente das habilidades de leitura e de escrita. Isto é, é um

indivíduo que ainda lê com dificuldade, de modo muito superficial e escreve com pouca

frequência e, quando escreve, produz textos simples, como pequenos bilhetes e listas de
compras. A capacidade de enxergar além dos limites do código, fazer relações com

informações fora do texto falado ou escrito e vinculá-las à sua realidade histórica, social
e política são características de um indivíduo plenamente letrado.

Pode acontecer de uma pessoa, mesmo sendo alfabetizada e letrada, isto é, já

dominando a tecnologia da leitura e da escrita e fazendo uso dos privilégios totais do
letramento, ser ainda um iletrado digital. Entende-se o letramento como a prática de
leitura e escrita. No entanto, essa prática não envolve apenas as atividades específicas
de ler ou escrever. Pode-se definir o letramento como um conjunto de práticas sociais

que usam a escrita enquanto sistema simbólico, em contextos específicos, para objetivos
específicos, afirma Soares (2002).

O letramento digital implica em realizar práticas de leitura/escrita diferentes

das formas tradicionais. Ser letrado digital pressupõe assumir mudanças nos modos de
ler/escrever os códigos e sinais verbais ou não verbais (como imagens e desenhos), visto

que o suporte sobre o qual estão os textos digitais é a tela, também digital. O termo
letramento digital é usado para referir-se à prática de leitura e escrita possibilitada pelo
computador e pela internet. A pessoa letrada digitalmente é capaz de usar e entender

informações vindas de vários suportes digitais. Ou seja, o letrado digital tem habilidade
de usar essa nova tecnologia a fim de proporcionar uma melhoria em sua qualidade de
vida (MOREIRA, 2012). O estudante precisa fazer uso dessas práticas. Ao entrar no
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universo do letramento, é necessário apropriar-se do hábito de pesquisar na internet,

frequentar livrarias e bibliotecas, sejam elas físicas ou virtuais. Esse convívio efetivo
com a leitura propicia um envolvimento maior com a escrita.
Considerações Finais

A aprendizagem colaborativa na EaD está intrinsecamente relacionada à

linguagem digital, cujo processo de comunicação, colaboração e trocas de conhecimento

ocorre na web 2.0 – onde os usuários tornam-se, além de consumidores, produtores de
conteúdo. Portanto, faz-se necessário compreender a importância do processo de

letramento e linguagem digital para uma efetiva aprendizagem colaborativa. Por meio
de ações e estratégias pedagógicas, conjuntas e coordenadas, é possível contribuir para a

inteligência coletiva, afirma Bezerra (2009). Quanto mais as TICs se aperfeiçoam, mais
propícia se torna a inteligência coletiva. Para Pierre Lévy (1998), a inteligência coletiva

é a partilha de funções cognitivas, como a memória, a percepção e o aprendizado, as
quais podem ser mais bem compartilhadas quando aumentadas e transformadas por

meio de sistemas técnicos e externos ao organismo humano, como é o caso das novas
TICs. A inteligência coletiva desenvolveu-se à medida que a linguagem evoluiu, visto

que a disseminação do conhecimento acompanhou a difusão das ideias por meio dos
discursos e da escrita.

O papel das TICs é essencial para a conexão mais densa entre os indivíduos,

contribuindo para ações e criações coletivas de ideias no ciberespaço. O crescente uso
de ferramentas de groupware – ou software colaborativo –, que auxiliam grupos de

pessoas a trabalharem de forma cooperativa, também demonstra uma convergência
necessária para a inteligência coletiva. O grande potencial da geração contemporânea é

a possibilidade de construir sociedades baseadas em inteligências coletivas, onde as

pessoas possam refletir, questionar, debater e compartilhar ideias. O desafio que se tem

pela frente, portanto, é fazer com que a internet, no contexto do ciberespaço, seja não

apenas o ambiente propício à aprendizagem humana, à produção de conhecimentos e ao
compartilhamento, mas, principalmente, o ambiente de reflexão crítica sobre o seu
instigante papel de propiciar uma educação de valores e princípios que devem reger a

racionalidade prática da nossa inteligência para construção de sociedades muito melhores, constata Nicolau (2013).

O pesquisador Moran (2014) considera que, embora a EaD seja vista com

desconfiança por parte da comunidade acadêmica e da sociedade, em razão de seu
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método virtual, essa modalidade de ensino surge no Brasil como possibilidade de
superação da defasagem educacional do país e como alternativa para reduzir o déficit

educacional e a desigualdade social. Portanto, conforme exposto no artigo, diversas

instituições superiores que dispõem de cursos presenciais ofertam ou estão começando a
ofertar cursos a distância. Atualmente, esse é o cenário observado no Brasil, e que está
em expansão, já que cresce consideravelmente o número de instituições superiores

adotando a EaD em seus cursos. Mas, embora tenha aumentado o número de

instituições superiores que aderiram à EaD, o Brasil ainda está em fase de transição
nessa modalidade, visto que muitas instituições limitam-se a reproduzir para o ambiente
virtual pequenas adaptações do ensino presencial. Muitas vezes, as aulas são

disponibilizadas do ensino presencial para o virtual sem qualquer alteração didáticopedagógica nos processos de ensino e aprendizagem.
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Abstract: The objective of this review is to make a critical description of the book Una
Mirada a la Escuela Chilena: Entre la lógica y la paradoja, written by María Isabel Orellana
Rivera (in English: A reflection on the Chilean School: Between Logic and Paradox). This text
received the financial support of DIBAM and the Museum of Education Gabriela Mistral, both
of them located in Chile. That way, the reflection on Education in the Republic of Chile made
thanks to this book will have three main topics: Education and Teaching, the role of women and
the Republic of Chile, i.e. from the beginning of the independence of Chile onwards. At the
same time, the situation of the Chilean school during the Colonial Period will also be
considered. However, all of that will be done under a critical analysis of both the philosophies
behind Education and the political reality in the Republic of Chile and the author’s view on her
assumption of an evolution in Chilean Education.
Keywords: Education; Women; Chile.
Educação e Ensino, o papel das mulheres e a República do Chile
Resumo: Esta resenha tem como objetivo fazer uma descrição crítica do livro Una Mirada a
la Escuela Chilena: Entre la lógica y la paradoja da escritora María Isabel Orellana Rivera (em
português: Um Olhar à Escola Chilena: Entre a lógica e o paradoxo), texto escrito com o
patrocínio da DIBAM no Chile (Direção de Bibliotecas, Arquivos e Museus) e o Museu da
Educação Gabriela Mistral no Chile. A reflexão sobre a educação no Chile republicano feita
graças a este livro terá três grandes focos de concentração: A Educação e o ensino, o papel das
mulheres e o contexto do Chile republicano, isto é desde o começo da independência do pais.
Ao mesmo tempo, será considerada a situação da escola na época do Chile colonial. Mas, tudo
aquilo será sob um olhar crítico tanto das filosofias atrás da educação e a realidade política na
República do Chile quanto da visão da autora a respeito da suposta evolução da educação
chilena.
Palavras-chave: Educação; Mulheres; Chile.
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Introduction

istorically speaking, education has always been an important matter of
concern due to its complexity. Generally, it is viewed from a contemporary
perspective only. Nonetheless, a critical analysis of today’s education and its
application in schools requires people taking the time to reflect on past events and
experiences in the field. Thus, we will be able to not only understand how things were
in a certain way but also how we can improve our current context and, at the same time,
how we can avoid future errors that were actually made in previous eras.
Regarding a call for a memory on Chilean Education, i.e. a critical reflection on the
history of previous periods in the Republic of Chile, the book written by María Isabel
Orellana Rivera has been a very good contribution to Education in Chile. It is called
Una Mirada a la Escuela Chilena: Entre la lógica y la paradoja, (in English: A
reflection on the Chilean School: Between Logic and Paradox). It deals with a necessary
debate that is to be done today and in the years to come. Particularly, María Isabel
Orellana Rivera takes a position in which she sees Education in Chile throughout
history from an evolutionist perspective. To her, things have mainly improved as time
went by. But, it has not always been like that and that is why we will focus on both the
author’s contributions to the understanding of Education in Chile and in the limitations
of her discourse as, we understand, it must cope with the constraints of being polite. She
wrote this for a museum and her criticism must be about the past rather than about the
present time.
Education and Teaching Methodologies

In this pursuit, Education and Teaching Methodologies will be distinguished.
The first one will be related to the overall context of educating citizens, mainly from
historical and philosophical points of view, whereas the second one will be Education
applied to schools. It is about how it is that students are actually educated so as to fit the
Education paradigm in the Repubic of Chile. However, before analyzing Education as a
whole, we will refer directly to the application of it in the school context.
To start with, classroom management was of paramount importance in teaching
as students were thought of as empty recipients who needed to be filled in with
knowledge, or rather information only, by their teachers. So, since students were not
active learners - they did not spontaneously participate in the act of creating knowledge
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both during the Colonial period and in the first century of the Republic of Chile-, they
had to behave as if they were members of an army, mainly quiet and open to obey their
teachers’ instructions. But, if they did not stick to the requirements at that time, then
punishment came. Physical punishment was allowed to fulfill teaching objectives,
though.
The violence of the educational context changed as teaching methodologies were
to be adapted based on different teaching objectives (learning objectives included). At
the beginning of the Republic, and following the context in the Colonial period, students
were mainly expected to read. Writing was not compulsory. But, almost at the end of
the first century of the Republic, the nineteenth century, reading and writing were seen
as complementary in the process of teaching and learning. Also, if not related - it was
still really helpful for students’ learning process-, physical punishment was forbidden in
1883 by the Primary Instruction Society (Sociedad de Instrucción Primaria) and
students’ physical involvement was highly encouraged both for lessons and for types of
punishment in the form of physical exercises. However, even though this thankfully
erased a terrible way of punishing students for misbehavior, it also reinforced the armylike way of conceiving education. As Orellana points out (2010, p. 126):
[…] in the last decades of the XIX century, with the influence of the
educational German method, physical education gained great
importance in the study programs of primary and secondary education
because, it was thought that physical activity helped to discipline
bodies and create healthy habits.

Education is key to understanding these changes. On the one hand, students
during the Colonial period were just passive learners and expected to develop mainly
receptive skills because they had to be good citizens who followed rules without
questioning them. However, with the advent of the Industrial Revolution, the Republic
of Chile needed students to be more active in the process of teaching and learning not
because they were to break rules, it was just more skillful workers were required,
technically speaking, to produce different products in factories. This was evident during
the government of Juan Antonio Ríos, in which “to govern was to produce” as opposed
to Pedro Aguirre Cerda’s government, in which the motto was “to govern was to
educate”. It was a clear change of direction of having citizens who were literate to
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citizens who were literate and were able to do something with that knowledge, that is, to
produce something for the sake of the economy of the Republic. That is why obedience
was never left during the times of Public Education, and that was evident in the teaching
materials, whose implicit messages were beyond helping students to read and write;
students were always required to follow rules and to be good citizens. Only at the end of
the twentieth century, students started to be considered as active participants in the
process of teaching/learning and experiential learning began to be valued as an asset in
Education.
Reforms, counter-reforms and the role of women

Reforms in Education in the Republic of Chile were mainly about providing
students with access to education. It was a matter of coverage rather than quality. That
is a topic which Orellana (2010) decides not to deal with when she believes everything
is all right in contrast to what happened in the XIX and XX centuries. Actually, she
does not criticize the Educational Reform of the government of Frei Ruiz Tagle as she
does with former reforms. She only favors the philosophical framework of that reform,
which, although considers students as active participants of their own learning, once
applied, it does not solve the main issue in today’s education, that is, the excessive
involvement of the private sector without State regulation. In addition, even though she
does criticize the LOCE law created at the end of the Dictatorship of Augusto Pinochet,
she expresses that situation gets solved with the LGE’s approval during Michelle
Bachelet’s government. Nevertheless, that is far from being correct as, nowadays,
during the second government of President Michelle Bachelet, Education and,
particularly Public Education, is still a matter of concern among students and the
President herself promised Public State Education for everybody would return in Chile
during her campaign.
We must, however, acknowledge Orellana’s contribution to stating the
discrimination suffered by women, who, for a long time, were, if educated, students
only in the belief of their having some sort of instruction to be used at home.
Nevertheless, two facts must be said regarding an author chosen by her to refer to
inequality of gender in Education and her vision of the integration of both men and
women as citizens -only in discourse- during the XIX century. First thing, Amanda
Labarca defended women rights although they were only for women from high
socioeconomic groups (Castillo, 2014, p. 59). Even Gabriela Mistral criticizes, in her
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article The Organization of Women (Del Pozo, 2015, p.39), the inclusion of only rich
women in Feminism in Chile, which left aside poor women. Secondly, The State in
Chile never included both men and women when citizens were referred to in the
Republic of Chile. This is evident in the Elections law of 1884 (Castillo, 2014, p. 30), in
which it is made clear to everybody that Chilean citizens were not men and women but
just men were. They were the only citizens capable of voting, the only real citizens
during the Republic of Chile in the XIX century and the majority of the first half of the
XX century.
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