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RESUMO

o valor político da práxis docente é o tema central deste estudo, que procurou

analisar o cotidiano do Curso de Pedagogia da Universidade Estadual Vale do Acaraú-

UVA, com o intuito de compreender de forma crítica e dialética as tendências tecnicista,

critico-reprodutivista e crítico-dialética expressas pela práticas dos seus professores,

apontando alguns referenciais necessários ao próprio processo de reestruturação

administrativa e pedagógica pelo qual o Curso vem passando.

Na busca de explicitar alguns parâmetros para a percepção da dimensão política

no cotidiano docente, estruturei um referencial teórico que aborda a temática através de

uma visão de totalidade, tanto do processo de ensino, quanto do contexto econômico,

social, político e cultural para o qual ele se destina, tomando dialéticos os diversos

momentos e elementos do processo ensino-aprendizagem.

A importância de um determinado nível de politização no desempenho docente

está posta como condição fundamental para que a educação esteja a serviço das classes

menos favorecidas, as quais necessitam de ensino de qualidade como subsídio para a

conquista da efetivação dos seus direitos de cidadania. FC
Diante dessas considerações, utilizei como metodologia de pesquisa a observação

participante, considerando como categorias de análise aformação teórica, consciência

critico-dia/ética, relação teoria-prática e competência técnica.

Os resultados desta pesquisa apontam as dificuldades pelas quais vem passando o

Curso de Pedagogia da UVA como um momento de transição, necessitando apenas de

melhor organização e parceria interna, para que a reconhecida competência teórica do

seu corpo docente possa mudar rapidamente o perfil do Curso, efetivando uma prática

pedagógica crítica e dialética, comprometida com a cidadania do povo a que se destina.



ABSTRACT

The Political Value of the Teaching Praxis is the main theme of this study, that

sought to analyze the day to day activities of the Pedagogy Course of the State

University Vale do Acaraú - UVA, trying to understand, in a critical and dialectical

form, the technicist, critical-reproductivist and critical-dialectical tendencies, as

practised by the teachers. The idea is to use such analyses to point out to some specific

points of reference mostly as a contribution to the very administrative and pedagogical

restructuring process the Course is currently going through.

Some parameters needed be explicit for the perception of the political dimension

in the daily teaching practice, and therefore I formulated a theoretical argument taclding

the theme through a global view from the teaching process as well as from the social,

political, economic and cultural environment to which it aims to reach, tuming dialectical

the different moments and elements of the teaching-Iearning processo

The importance of achieving a certain leveI of politicization in the office of

teaching is pointed out as a fundamental condition for education to serve the less affiuent

classes, which need most a good quality schooling as a subsidy in their struggle to turn

their rights as citizens into reality.

Before sueh considerations, I utilized as a research methodology the active

observation, considering like categories 01' analysis the theoretical formation, the critical

dialectical conscience, the theoretical practical relation and technical competence.

The results of the present research point out to the difficulties which the Pedagogy

Course of UVA has been facing, and they indicate only a moment of transition, needing

not much more than a better organization and an ample sharing of efforts from its

personnel, so that the recognized competence of its faculty members could rapidly

change the Courses profile, making effective a dialectical and critical pedagogical

practice, compromised with the citizenry of the people to which it is destined.
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REFLEXÃO INTRODUTÓRIA

A dialética relação entre a prática docente
e a qualidade da educação

A discussão acerca cio valor político da práxis docente tem sido uma

constante preocupação na minha vida estudantil e profissional, inquietando-me

inicialmente nos "bancos escolares" do 2° grau - quando já questionava a razão de

uma estrutura curricular tão densa e, ao mesmo tempo, fragmentada,

metodologicamente trabalhada sem articulação com a minha realidade de vida. Com

efeito, este problema se foi agravando nos tempos de graduação em pedagogia, -

quando percebia o distanciamento entre a formação realizada no interior do curso e a

realidade e necessidades das escolas de Io e 2° graus, atingindo um ponto critico de

repensar o nível de compromisso político da minha própria prática na qualidade de

professora universitária. Daí passei a travar sérios e ousados embates na tentativa de

superar, oficial e oficiosamente, as imposições de uma grade curricular tecnicista e

de um corporativismo profissional fortemente enraigados no cotidiano das atividades

dos cursos de pedagogia da URCA' e da UVA2.

O ingresso no Curso de Mestrado em Educação levou-me, então, ao desafio

pessoal e profissional de elaborar um projeto de pesquisa direcionado à busca de

respostas às minhas inquietações sobre o valor político da práxis docente,

assumindo o compromisso de retomar ao Curso de Pedagogia da UVA com uma

melhor cornpreensào sobre os entraves e distorções que têm sido postos no processo

I VRCA - Universidade Regional do Cariri - instuuicão na qual iniciei minha carreira docente. como professora
colaboradora.
: UVA - Universidade Estadual Vale do Acaraú - onde componho o quadro docente, admitida através de concurso
públ ico para o magisicno superior.
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de formação de professores, impedindo a elevação do nível de qualidade de ensino

nas escolas de I(I e Y graus, bem como sugerindo novos caminhos a serem

percorridos pelos professores do Curso, para que a prática docente seja aperfeiçoada

no sentido de promover uma educação mais comprometida com os princípios de

cidadania.

A preocupação em resgatar o valor político da práxis docente como uma das

formas de elevar a qualidade do ensino tem estado muito presente durante minha

experiência no magistério, especialmente na participação contínua em cursos de

capacitação de professores de I(I e 2(1 graus promovidos pelo Estado do Ceará em

alguns de seus municípios", bem como no convívio com o então elevado número de

alunos do Curso de Pedagogia da UVA que já são professores de 10 e 20 graus da

Região N0I1e do Estado do Ceará". Estes momentos tomam possível a elaboração de

um perfil (ou vários!) destes profissionais, considerando os seus diferentes níveis de

conhecimento teórico e as divergentes posturas teórico-práticas de pensar e fazer

educação, o que não tem contribuído de maneira significativa para a superação de

desafios educacionais, como por exemplo os problemas de evasão e repetência.

Referidas experiências com professores dos três graus de ensino facilitaram a

minha decisão pelo direcionamento da pesquisa de campo no Curso de Pedagogia da

UV A, especialmente por dois motivos básicos: primeiro, por considerar que a

preocupação fundamental que enfatizo está relacionada à melhoria qualitativa da

educação básica. devendo-se, então, iniciar um processo de transforrnação pela

própria formação dos educadores que nela atuam; segundo, pelo fato de que faço

parte do quadro docente do referido Curso. com o qual estabeleço um compromisso

3 Alerta-se. nessa oportunidade. para o fato de que estes ultimes cursos referidos necessitam de uma seleção mais
rígida dos "multiplicadorcs". de uma maior cocrcncra 110 planejamento das atividades docentes e de uma concepção
de capacitacão "conuuu.r durante todo o ano escolar: CISO contrário não obterão os resultados esperados, levando
mais uma vez a dados estatísticos que concluem que o mvcl de capacitação do professor não influencia de forma
dcicnninante no rendimento da aprendi/agem do aluno.
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em efetivar o valor político da práxis docente, não apenas como prática individual

(que não deveria ser construída como trabalho isolado, mas é essa a realidad vivida

atualmente), como também em contribuir para que o próprio Curso, constituído por

um todo que deve ser construído e reconstruído coletiva e continuamente, possa

melhor conhecer o seu perfil, redimensionando-o diante das possibilidades de

superação do atual estágio de estruturação e funcionamento em que se encontra.

Vale salientar, ainda, que o Curso está passando por um processo muito lento de

reformulação curricular, motivo a mais para que os aprofundamentos teóricos e

reflexões que compõem este estudo, possam efetivamente contribuir para uma dada

realidade existente em uma prática vivenciada.

O trabalho de pesquisa proposto no presente ensaio consiste, ainda, no

aprofundamento de questões, as quais tenho procurado discutir e desenvolver

através de trabalhos com alunos de diversas disciplinas da graduação, porém de

forma mais superficial, dadas as limitadas condições de apoio à pesquisa e ao

ensino, no âmbito das políticas educacionais das universidades estaduais fora da

Capital do Ceará.

No entanto, nos últimos anos essas universidades têm demonstrado um

contínuo compromisso com o crescimento qualitativo e quantitativo das suas

diversas atividades de ensino, pesquisa e extensão, à medida que têm investido

recursos hwnanos e materiais para a viabilização de propostas e projetos que

buscam um processo de modernização em consonância com as demandas sociais,

econômicas, políticas, culturais e educacionais dos seus referidos contextos.

No atual estágio de modernização e reestruturação da própria Universidade e

do Curso de Pedagogia, através da proposta de refonnulação curricul ar, faz-se

necessária melhor compreensão sobre o contexto maior de transformações pelo qual

~ Região de abrungõncia da UVA.
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o sistema educacional brasileiro vem passando, nessa última década, caracterizada

pelos educadores como uma árdua fase de redernocratização, refletindo o próprio

andamento da reestruturação do País através de políticas de desenvolvimento

bastante diferenciadas daquelas impostas ditatorialmente pelos governos militares do

período de 196-+ a 1985.

E por demais elevado o grau de insatisfação e mesmo de criticas acirradas,

feitas pelos mais diferentes e até divergentes segmentos da sociedade civil e política

do Brasil, para com a quantidade e, principalmente, a qualidade do conteúdo

educacional oferecido na atualidade, sendo pertinente, então, analisar indicadores do

que tem sido postulado na contextura da atual política educacional, refletindo sobre

suas dificuldades e expectativas para a esrruturação de um sistema de educação de

qualidade, que atenda às necessidades e interesses da grande maioria da população,

geralmente excluída e desconsiderada nos seus direitos básicos de cidadania.

Dados estatísticos. disponíveis em documentos do Sistema Nacional de

Avaliação da Educação Básica - SAEB (MEC: 1992), apontam no sentido de que o

ensino regular de 10 grau no Brasil atendeu aproximadamente a 30 milhões de

crianças em 1990, o que signi fica uma cobertura escolar de 86,3 % da população na

faixa dos 7 aos 14 anos. Estimativas fazem-nos vislumbrar a possibilidade de se ver

o Brasil no ano 2000 com uma taxa de escolarização real: na faixa de 95 %, o que é

razoável em comparação com os padrões internacionais.

Se esses dados refletem a quantidade de alunos absorvidos pelo ensino de 10

grau nas escolas públicas brasileiras, eles não revelam, entretanto, a baixa

produtividade do sistema.

'A TAXA DE ESCOLARIZAÇ ÀO REAL é medida pela seguinte fórmula
matrículas de 7 a 1.+ anos .\ I ()O

população de 7 a l.t anos
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Com referência ao desempenho acadêmico dos alunos, os dados não são muito

alentadores e indicam um baixíssimo nível de aprendizagem em nossas escolas

públicas, resultados que estão a falar diretamente da qualidade do ensino ministrado

como uma das causas principais desse quadro.

É lícito afirmar que, em termos regionais, a situação do ensino de 10 grau é

mais grave ainda no Nordeste, especificamente na área rural. (.':.;,

A Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios (PNAD), realizada pelo

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (lBG E) em 1992, aponta uma enorme

carência no ensino de 10 grau és Nordest~ão só em tennos qualitativos, como

também quantitativos. Tal situação é refletida nos seguintes dados: 70% dos que não

têm acesso à escola se concentram no Nordeste; apenas 68% de cada geração do

Nordeste rural ingressam na Ia série do 10 grau; a idade média dos alunos ao

ingressarem na Ili série do 10 grau é de 8,7 anos; 68% dos anal fabetos na faixa de 15

a 19 anos de idade se encontram no Nordeste rural de renda baixa; as taxas médias

de __evasão no ensino de 10 grau estão em- torno.de.Zü'z; em cada série..a repetência ~- --

atinge em média 50% em cada série do ensino de 10 grau do Nordeste rural de renda

baixa, sendo inclusive apontada como um dos fatores que mais tem contribuído para

as altas taxas de evasão e os baixíssimos níveis de aprendizagem dos alunos.

Em análise realizada por André Haguette (1993), com base no diagnóstico, .

contido no Plano Setorial 1991/1994 da Secretaria de Educação do Estado do Ceará,

nos resultados do 10 Ciclo do Sistema de Avaliação do Ensino Básico - SAEB/MEC

e no levantamento realizado em 1992 no universo de alunos da 43 e da S" séries da

rede estadual no Município de Fortaleza, o Ceará tem demonstrado, nesses últimos

dez anos, de maneira não menos crítica, uma alarmante ineficácia de seu sistema

educacional, inclusive na cobertura quantitativa do ensino de 10 grau, como está

demonstrado a seguir.
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De início pode-se destacar que a cobertura do ensino de 10 grau no Ceará é de

65%, estando abaixo da região nordestina, que chega aos 72% e da situação a nível
"de Brasil, que atinge 87%,

Os índices de desempenho escolar têm sido também de extrema ineficiência

produtiva, levando o Estado a investir 27,0 matrículas para formar um único aluno

nas oito séries do 10 grau, o que leva a um grande desperdício de recursos materiais

e humanos,

Quando a análise é direcionada para a qualidade do ensmo de 10 grau, os

dados sào mais lamentáveis ainda. ao ser constatado que há uma ineficiência não só

na aprendizagem dos alunos, mas, fundamentalmente, na atuação dos professores:

- os ulunos de I" grau do Ceara dominam, em média, menos da
mctad« dos conteúdosjulgados mínimos e indispensáveis na série e
disciplina que CII/',ml1l:

- se nas primeiras séries do / o K/'uII ,W) aproximadamente 20% dos
alunos apresentam 11mCO/'/'C!lO domínio dos conteúdos minimos, nas
últimas séries esta proporção não chega a 1%;

- os proprios professores confessam não desenvolver em sala de
ali/a os conteúdos previstos: 3/, -/% declaram desenvolver entre
-/0% L' 60% dos conteúdos previstos e 45% entre 60% e 80%;

- através de 11mrecente estudo comparativo em 20 países sobre
competências cognitivas de alunos de 13 anos, no qual participou o
Brasil com amostras de alunos de Fortaleza e São Paulo, se pode
conclutr {fI/I.!:lia p!'()\'(/ de matemática, os alunos do Brasil só
ficaram acuna dos de Moçambtqne: os 5% melhores alunos da
atnostra de Fonale:« o!J/II'e/W!l lima nota tnfertor à média de toda
a população de /3 (/tIOS da Coreia, Formosa, Suíça, Hungria e
UII/ão Soviética (atual C'FI), I.!semelhante à média de total da
França. Itália e de Israel f! Canadá: a média total de Fortaleza na
área de Ciências ficou abaixo do desempenho dos 10% piores
alunos da Con: ta. r {)/,I1l{)\U. .\/IIÇ'Ue HIIIIKria (HA(]UI,:!r!;: 1993,
p, -:-8).

Diante desse panorama, ressalto uma profunda preocupação com a qualidade

dos processos educacionais em desenvolvimento nas escolas públicas do Ceará, os
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quais necessitam, inclusive, de lima concreta definição do que sejam realmente

parâmetros de qualidade em um sistema de educação formal.

. - - Em busca de algumas definições mais-precisas -sobre o tema em foco, vale

apontar pressupostos referenciais de Plank, Sobrinho e Xavier (1990), que

consideram como fundamentais o grau de conformidade e integração de insumos e

processos didáticos e administrativos, a ordem de adequação à realidade dos

processos de ensino-aprendizagem, o atingimento dos objetivos pedagógicos

estabelecidos pelo sistema e/ou pela escola, o estado de satisfação das demandas e

expectativas sociais, o impacto da educação na sociedade e o ajustamento entre

qualidade formal e qualidade política.

Finalmente, intentando viabilizar o objetivo de melhoria da qualidade da

educação, há de se considerar alguns condicionamentos, muito bem elaborados por

Oakes (1989) e Mello (1991), como autonomia pedagógica, administrativa e

financeira para a escola gerir suas propostas; existência de um projeto pedagógico

compartilhado pelos diferentes setores da escola; consolidação de uma equipe de

trabalho docente, representativa, -que elabore e implemente a proposta da escola;

compromisso dos participantes e responsabilidade da escola pela aprendizagem dos

alunos; mecanização das oportunidades de aprendizagem por parte dos alunos;

primazia e proteção do tempo pedagógico; mecanismos de avaliação interna e

externa, e políticas de incentivo positivo à melhoria da qualidade e do desempenho

da escola.

Dentro deste propósito, faço uma ressalva, que é, ao mesmo tempo, o que

fundamenta a origem da determinação do _eixo de análise da ,.,nática política que

apresento nesta investigação: Como podem os educadores lutar e serem capazes de

\1

exercer lima autonomia pedagógica, administrativa e financeira, sem que lhes

anteceda a competência e o compromisso com o valor político da práxis docente,
(> ~.!'< -
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\

' determinado pela aquisição de 11111nível de [undamentac{io teórica mais elevado,

\ em que uma consciência crítico-dialética possa realizar a devida análise da

relação teoria/prática, o que definirá lima competência técnica mais coerente,

fatores estes imprescindiveis a IIl11a prática pedagógica verdadeiramente

democrática, politizada e comprometida com os interesses de emancipação das

classes menos favorecidos?

A preocupação com o valor político da práxis docente reflete e insere-se

nesses pontos, que têm sido transformados em um constante dilema no cotidiano das

atividades dos profissionais do Curso de Pedagogia da UVA, que estão em

concordância com a grande maioria dos educadores brasileiros quando consideram a

estreita vinculaçào entre o problema da formação de professores e o quadro

catastrófico da educação básica, ou seja, por perceberem que para mudar a situação

de miséria pedagógica da educação básica, é necessário iniciar as mudanças pelo

próprio processo de formação dos responsáveis pela sua efetivação (ou não

efetivação').

Todas as considerações expostas levaram-me, então, a definir quatro

categorias básicas: fi '-'-"','~~~~:::..:....:..~ crítico-dia/ética, relação

teoria/prática e competência técnica, cuidadosamente trabalhadas durante todo o--
processo de estudos teóricos, bem como nos diversos momentos de reflexões sobre

a prática do Curso de Pedagogia.

Em outras palavras, procurei realizar uma análise sobre a possibilidade de

existência de uma dimensão política no trabalho docente dos professores do Curso

de Pedagogia, 8 medida que a prática pedagógica fosse evidenciada como

transformadora. pelo resultado de uma postura crttico-dialética do professor, o qual

deve fazer uma coerente e contínua análise da relação teoria/prática, através de

uma fundamentação teórica necessária à superação das dificuldades diagnosticadas
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nos diversos cotidianos educacionais, utilizando-se da devida competência técnica

para que os seus objetivos sejam realmente efetivados.

Essas categorias têm a devida importância na dinâmica dos processos

educacionais - aqui em especial o escolar -, para que os educadores possuam clara

compreensão do valor potttico da prâxis docente, que tem sido caracterizado como

imprescindível a um ensino de qualidade comprovada, que promova a formação de

indivíduos competentes diante do exercício de sua cidadania.

Essas considerações traduzem amplos objetivos de formação para a cidadania,

efetivados no momento em que são considerados os próprios interesses das classes

socialmente desfavorecidas, percebendo-se, então, a necessidade de uma educação

. básica mais politizada.Dessa forma, os indivíduos hão de ser capacitados, desde o

momento mesmo da alfabetização, a conhecer criticamente o funcionamento da

sociedade em que vivem - ou sobrevivem - transformando-a e tornando-a mais

igualitária e humana, verdadeiro espaço para a efetivação da sua cidadania.

Somente através de uma educação básica crítica, dialétl1a e transformadora,

será possível promover um ensino de qualidade, para que os indivíduos tenham a

possibilidade de atingir níveis superiores de capacitação, que proporcionem maiores

e melhores oportunidades de engajamento no mercado de trabalho, garantindo,

assim, uma sobrevivência mais digna atravé~~ própria compreensão das relações

travadas em meio à sociedade capitalista, onde serão capazes, inclusive, de

transformar mencionadas relações.

Superando esses desafios, será possível reconhecer que o valor poiitico da

prâxis docente está sendo efetivado pelos educadores, com certeza comprometidos

com a melhoria da qualidade de vida da grande popula ão marginalizada existente.

no País.



10

Todas as ressalvas e argumentos aqui expostos decorrem da minha postura

profissional na luta por uma verdadeira democratização do ensino de 10 grau, que

não se traduz apenas em um número suficiente de vagas nas escolas públicas, e sim

na efetivação de uma educação de qualidade comprovada, que, por sua vez, não

pode estar desvinculada da comprecnsào do valor pottticoda práxis docente que

essa educação e colar possui na atual conjuntura, que deverá se efetivar mesmo

diante das muitas dificuldades, a serem superadas pela possibilidade histórica de

transformação da sociedade e da educação.

Com o objetivo de organizar um trabalho de pesquisa como um subsídio a

mais para a superação dos muitos problemas já expostos, o presente estudo

encontra-se estruturado da seguinte forma: Capítulo 1: elaboração de um

referencial teórico sobre o significado do valor politico da práxis docente; Capítulo

2: explicitação sobre a despolitização no processo de formação de professores como

reflexo da política educacional imposta no período da ditadura militar - 1964/1 985 -

na história da educação 110 Brasil: Capitulo 3: reflexão sobre a dialética

historicidade da redemocrarizacão no processo de formação de professores,

buscando superar os entraves postos pela ditadura; Capítulo 4: análise da dialética

historicidade da reestruturaçào do Curso de Pedagogia da UVA, no contexto das

transformações conjunturais: Ca pítulo 5' estruturação de indicadores para o

redimensionamento do Curso de Pedagogia da UVA, no contexto da política

educacional do Ceará.

Diante da matéria básica da pesquisa - O valor político da práxis docente,

optei por uma metodologia que privilegiasse os aspectos qualitativos, por pretender

observar a prática pedagógica do Curso de Pedagogia da UVA, contatando com

sujeitos que estão direta e indiretamente envolvidos no processo de ensino-

aprendizagem do referido Curso.
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A pesquisa qualitativa envolve a obtenção de dados descritivos, obtidos no

contato direto do pesquisador com a situação estudada, enfatizando mais o processo

do que mesmo o produto e se preocupando em retrata-:'"a perspectiva dos

participantes.

Dentro da abrangência da pesquisa qualitativa, decidi-me pela observação

participante, através de uma ~etodologi~Eie análise dialética dos dados e

informações obtidas, buscando resgatar o contexto histórico, por acreditar que essa é

uma estratégia que

( ..) privilegia a apreensão e o tratamento dos conflitos sociais,
propugna a transição histórica e acredita 110 fator humano como
capaz de interferir em condições objetivas dadas (Dl:MO in
BUANIJÃO: /98./, p./29).

Como considera Pedro Demo, a pedra de toque da dialética é o conceito de

antítese, significando a existência de contradições dentro de determinada formação

social, ou seja, a convivência num só todo de pólos contrários, resultando na

identidade de contrários. Na análise da relação teoria/prática do Curso de Pedagogia

são admitidas, então, diferentes formas e dimensões políticas, definidas pela própria

participação e intervenção de seus profissionais nos acontecimentos históricos, o que

determina a ideologia intrínseca da realidade social, que nunca é apenas dada

ohjetivamente, mas também construída socialmente. No entanto, como considera o

próprio autor, / c
( ..) nau se trata ... de privilegiar aspectos políticos da intervenção
humana na história sobre condições materiais. Nossa posição
tenderia a ver os dois fatores 110 mesmo pé de igualdade. ( ..) A
capacidade de assumir, pelo menos em parte, seu destino histórico,
elaborando a opção política que mais pareça conveniente à
comunidade, é a fonte de energia humana, que não se contenta em
esperar, em observar, e muito menos em se conformartld.lbid.
p.lJ4-lJ 5).
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A pesquisa como um meio de proposições mais fundamentadas para a

melhoria de vida pessoal e profissional dos sujeitos envolvidos, foi sempre posta

como um dos objetivos primordiais deste trabalho de mestrado, procurando

conhecer melhor a postura de professores do Curso de Pedagogia da UVA no

próprio local de realização da prática docente, o que potencializa resultados mais

convincentes como reforço a conscientização destes sobre suas próprias

dificuldades, possibilidades, habilidade-. e recursos, procurando apoiá-los à

mobilização, organização e reestruturação de suas propostas de trabalho.

Na tentativa de enriquecer e aperfeiçoar as fundamentações da minha

pesquisa, considerei como referência importante as "regras práticas" indicadas por

Hcnri Lcfêbvrc, que constituem muito mais uma orientação de uma filosofia de

pesquisa do que normas rígidas e definitivas:

/. / )mg/r-se à 1)f'()I)/'/(1cotsa: I)()r conseguinte, análise objetiva.
2. Apreender o conjunto das conexões internas da coisa, de seus
aspectos; o desenvolvimento e o movimento da coisa.
3. Apreender ()S aspectos e momentos contraditorios: a coisa como
totalidade e unidade dos contrários.
-I. Analisar a luta. o conflito interno das contradições, o
m()I'llIIeII/O, u tendência (o (/11(' ICI/de a ser e o que tende a cair no
nada).
5. Nào esquecer de que tudo está ligado a tudo; e que uma
interaçào insignificante. negligenciável porqlle não essencial em
determinado momento. pode tornar-se essencial num outro
momento ou sob /111I outro aspecto.
6. Niio esquecer de captar as transições: transições dos aspectos e
contrudtções: passagens de Ul/S I/().\ outros, transições /10 devir.
7. MIO esquecer de que o processo de aprofundamento do
conhecimento - que vai do fenomeno à essência e da essência
menos profunda à mais profunda - J infinito. Jamais estar satisfeito
com o obt ido.
g fiel/errar, pOr!W1IO, /I1(//S [uudo do que a simples coexistência
observada: penetrar sempre /11(//\ profundamente na riqueza do
COl/ft'IIL!O:apreender conexões e () movimento.
9. 1','171 certas fases do proprio pensamento, este deverá se
transformar, se superar: modificar ou rejeitar sua forma,
remancjar seu contendo - retomar seus momentos superados. revê-
/os, repcti-los. tIIUS apenas aparentemente, com o objetivo de
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aprofundá-Ios mediante um /)(1\0\'0 atrás rumo às suas etapas
anteriores e, por I'e.:es, até /lH'.)/I/() rumo ao seu ponto de partida,
etc. (/JIiBl 'HF: /975, p. 2-1/).

Todos esses referenciais tiveram uma fundamental importância para a

definição do processo de operacionalizuçào da pesquisa empírica desenvolvida no

Curso de Pedagogia da UVA, tendo como amostra direta? seis professores,

escolhidos pelos seguintes critérios: área de conhecimento - dois da área de

fundamentos da educação, dois do âmbito metodológico e dois do setor de estágio;

forma de ingresso na Untversidodc - três por convite, três por concurso público

para o magistério superior; turno em que leciona: três no período diurno, três no

expediente da noite; por sexo: três homens, três mulheres.

Os dados foram obtidos atrave de instrumentos e técnicas de natureza

etnográfica: entrevistas semi-estruturadas - aplicadas aos referidos professores e

seus respectivos alunos; ohscrvaçào participante nas aulas; análise documental - de

"gradcs" curriculares do Curso de Pedagogia, programas de disciplinas, material

didático e bibliográfico adotado pelos profe sores.

Em complementaçào à amostra direta, mantive permanentes diálogos

informais com os demais professores e alunos do Curso, com a Coordenadora e com

o Diretor do Centro, a que o Curso se vincula, além de participar de reuniões de

colegiados e coordenação e de eventos acadêmicos e sociais ocorridos durante o

período da pesquisa empírica. Apesar de informais, esses contatos possibilitaram

dados tão relevantes quanto os obtidos através da amostra direta, enriquecendo e

legitimando as reflexões e conclusões obre a prática docente no Curso de

Pedagogia.

li .tmostra direta refere-se aos professores envolvidos diretamente na coleta de dados empírieos, entrevistados por
mim. tendo suas aulas observadas diretamente. seus alunos respondido aos questionários aplicados, seus programas
de disciplinas recolhidos e analisados.
- O Curso não possui ainda uma "proposta" curricular. e sim três "grades" curriculares,
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Considerando o direito de anonimato solicitado por grat de parte dos

profissionais envolvidos na coleta de dados, restringi-me a citar apenas nomes de

coordenadores e diretores, omitindo a identidade dos professores e alunos

envolvidos, por terem estes suas atividades como um dos principais focos de análise,

reflexão e crítica diante dos objetivos desta pesquisa.

Todas as análises realizadas e proposições formuladas diante das informações

obtidas na pesquisa empírica prescindiram de uma fundamentação bastante

aprofundada sobre o valor político da práxis docente, o que está consubstanciado

no capítulo I, como referencial teórico necessário à compreensão da prática

vivenciada no cotidiano do Curso de Pedagogia da UVA.



CAPíTULO 1

o VALOR pOlíTICO DA PRÃXIS DOCENTE
I

Ao enfatizar o valor político da práxis docente, na atual conjuntura de

redemocratizaçào educacional páginas atrás mencionada, toma-se importante, de

início, proceder a alguns esclarecimentos sobre a fundamentação do próprio

significado desse político e dessa práxis em destaque.

Iniciando pelo termo práxis, por estar presente, em seguida, nos diversos

referenciais sobre o caráter do pollttco aqui pretendido, é importante desde já

diferenciar práxis de prática, palavras costumeiramente usadas para designar

simplesmente a prática cotidiana, o que 1180 demonstra a compreensão de um sentido

mais completo e atualizado do que esses termos representam.

(I Práxis é entendida como prático I ransformadora, possível de ser pensada e

repensada através da teoria e esta também pensada e repensada através da prática,

assumindo, assim, o caráter dialético de construção de uma pedagogia da práxis

I (GADOTTI: 1995), comprometida com as necessidades práticas de transformação

das realidades vividas nos diversos cotidianos educacionais.

Ga do 11i esclarece a concepção obre a pedagogia da práxis, partindo da

própria etimologia da palavra: / ' fC
( ..) Práxis, em grego. significa literalmente ação. Assim, pedagogia
da práxis poderia ser confundida com pedagogia da ação,
defendida pelo movimento do escola novo. Poderia ser considerada
conto lima I7O\'{! versão da {Jedagogia pragmática que entende a
práxis como prática estritamente utilitária, reduzindo () verdadeiro
ao útil. Contudo. mais do que a escola nova, a pedagogia da práxis
evoca o tradição marxista do educação ( ..). Nesta tradição, práxis
signtfic« ação transformadora (/ C)<) 5. P.3()).
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E exatamente objetivando conhecer elementos de concretização dessa ação

transformadora que se faz necessária a compreensão do termo político, que também

tem sido utilizado com sentidos variado , no cotidiano da vida em sociedade, ou

seja, usa-se uma mesma palavra para significar diversos pensamentos ou ações, que,

muitas vezes, perdem o próprio sign ificado etimológico. Com a palavra político não

ocorre diferente, aliás, é uma das palavras que possuem uma gama abrangente de

significados, sendo usada, em muitos casos, de forma incorreta ou tendenciosa,

como linguagem de manipulação ideológica,

De acordo com os esclarecimentos de Marilena Chaui (1995),

( ..) usamos a palavra política ora para significar uma atividade
especifica - °governo -, realizada por um certo tipo de profissional
- ()político -, ora para significar lima ação coletiva - o movimento
estudantil lias mas - de reivmdicação de algumas coisas, feita por
membros da sociedade e dirtgida aos governos ou ao Estado (
p,3{)7),

A Autora cornplernenta o seu pensamento, considerando que o sentido dessa

palavra tem sido utilizado, ainda, para designar outra intenção, como está citado a

segurr:

"Política universitária" e "política da escola" referem-se à
maneira como uma instiuução de ensino (pública ou privada)
define sua direção e () modo de participação ou não de professores
e estudantes em sua gestão. ao modo como os recursos serão
empregados, ao curricu!o, ÚS formas de avaliação dos alunos e
professores. ao tipo de pessoa q((e será recebida como estudante ou
como docente, ir carreira dos docentes, aos salários, e, se a
insttunçãofor pl'lI iada. ao C((Sf(}du: mensalidades e matrículas, etc.
(/d/h/d" p,3M~),

Com o constante crescimento das atribuições conferidas aos governos, sob a

forma de Estado, observa-se ter havido uma ampliação no que se refere à dimensão

das atividades políticas, que passaram a envolver conteúdos administrativos e

organizacionais, decisões econômicas e serviços sociais,
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As relações aqui vivenciadas pelos indivíduos nesse contexto induziram a uma

utilização generalizada da palavra política, quando se referem a toda modalidade de

direção de grupos sociais que envolva poder, administração e organização.

Quando a concepção cotidiana passa a eníatizar teores de poder, percebe-se

certa divergência quanto ao significado da política para os indivíduos nos seus

diversos espaços e referenciais ideológicos. Para compreender melhor como isso

ocorre, é importante conhecer alguns sentidos originais da política, bem como a

forma pela qual essas acepções foram, aos poucos, sendo incorporadas de forma

distorcida pelos indivíduos no âmbito das relações sociais.

Embora exista o uso generalizado e vago da palavra política, esta pOSSUI

outros sentidos, mais específicos e precisos, quais sejam:

(..) o significado de governo, entendido como direção e
adtninistração do poder público, sob aforma do Estado.

(..) o significado de atividade realizada por especialistas - os
administradores - e profissionais - os políticos -, pertencentes a 11m
certo tipo de organização sociopolitica - os partidos -, que
disputam o direi/o de governar, ocupam/o catgos e rostos no
Estado.

(..) o significado, derivado do segundo sentido, de condu Ia
duvidosa. não 111UitO confiável, um tanto secreta, cheia de interesses
particulares dissimulados e frequentemente contrários aos
interesses gerais da sociedade e obtidos por meios ilícitos 011
ilegítimos (CHAl/Í: 1995, p.368-369).

Pode-se perceber que atualmente c xistem diversas e rfvergen s

concepções sobre política ou político, Considero importante, e tão, recorrer à

origem dessas palavras, que aponta inclusive o significa o que se busca resgatar

neste estudo sobre o valor politico da práxi docente. Partindo do próprio sentido

contextualizado dessa origem, certamente será bem mais fácil compreender as

razões que têm levado às transformações conceituais, que acompanham as próp 'as
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mutações das relações sociais em que os indivíduos são, não apenas determinados,

mas fundamentalmente detenninantes.

A palavra política possui origem grega: Ia politika, vinda de polis, e, segundo

Chauí:

Polis e a Cidade, entendida como a comunidade organizada,
formada pelos ctdadãos (politikos), isto é, pelos homens nascidos
110 solo da Cidade, livres e iguais, portadores de dois direitos
inquestionáveis, a isonomia (igualdade perante a lei) e a isegoria
(o direito de expor e discutir em público opiniões sobre ações que a
Cidade deve (}/I não deve realizar).

Ta politika são os negocios públicos dirigidos pelos cidadãos:
costumes. leis, erário público. organização da defesa e da guerra,
administração dos serviços públicos (aberturas de ruas, estradas e
portos, construção de templos r.: fortificações, obras de irrigação,
etc.) e das ativulades economicas da Cidade (moeda, impostos e
trihu tos. Ira lados comercicus. eIC.) (ld.I bid., p. 371).

Chauí complementa, considerando que

(...) a politicafot inventada pelos humanos como o modo pelo qual
pudessem expressar SilOS dtfcrenças e conflitos sem transformá-Ias
em guerra total. em uso da [orça e exterminto recíproco. (..) como
o modo pelo qual (/ sociedade, uuernamente dividida, discute,
delibera e decide em comum para aprovar ou rejeitar as ações que
dizem respeito a IOdos os seus membros (Id.Ibid., p.370),

Considerando essas intenções como propulsoras à estruturação da vida

humana em uma sociedade política, toma-se fundamental um questionamento que

busque explicações para que se compreenda essa contradição que está presente no

processo de transformação do conceito de política, de algo que foi pensado e

instituído inicialmente para organizar e beneficiar a vida humana em sociedade, para

algo que é utilizado atualmente com objetivos de usurpar os próprios direitos

humanos coletivos, estruturando uma sociedade que só oferece condições de

cidadania para a minoria dominante, que pOSSUIpoder e o utiliza para benefícios e

interesses individuais.
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Os meios de propagação coletiva transmitem, cotidianamente, urna visão

pejorativa da política, através de mensagens contínuas sobre corrupção, fraude,

crimes impunes praticados por políticos e por autoridades que atuam na burocracia,

acerca do desvio de recursos públicos que deveriam ser usados para combater a

fome, as doenças, a pobreza, as desigualdades econômicas e sociais, matérias

relativas ao o uso das leis com finalidades contrárias aos objetivos que tiveram ao

serem elaboradas, e multas outras temáticas. Como conseqüência, os . divíduos

passam a .ser desrespeitados e prejudicados em seus direitos de cidadãos, tratados de

modo desumano, autoritário e violento. Podemos ter como exemplo o caso dos

serviços públicos, pagos pelos próprios cidadãos - através dos impostos -, que não

atendem nem mesmo às necessidades sociais básicas dos indivíduos, dentre elas a

educação.

Contribuindo também para uma visão negativa da política, a elaboração e

aplicação - ou não aplicação - das leis é um fato determinante nas relações travadas

na sociedade e que atinge as diversas dimensões da vida social. A maneira como as

leis são redigidas acaba por tomá-Ias incompreensíveis para a sociedade, exigindo

que sejam interpretadas por especialistas, o que não garante uma leitura correta,

podendo ser feita para atender - às vezes simuladamente - a interesses ideológicos

contrários aos do povo.

Mesmo parecendo um verdadeiro paradoxo, é necessário compreender que só

nos podemos opor a esses fatos e lutar contra eles se utilizarmos a própria política,

para que tenhamos mudanças na forma e no conteúdo do poder. Essa visão de

política, pouco compreendida pelos indivíduos, é que necessita ser esclarecida e

viveuciada, para a concrcl ização da possibilidade histórica das transformações

SOCiaiS.
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Toda a crítica que se faz ao trabalho ideológico dos meIOS de propagação

massiva, é que. em geral, eles mostram apenas um dos lados da política, a parte

negativa e desanimadora, tomando as pessoas desgostosas e decepcionadas,

rejeitando qualquer tipo de participação política, que as levam, mesmo na

passividade - ou exatamente por CélUS,l dela - à política da aceitação e do

conformismo.

Em busca de melhor análise da dinâmica social onde diversas concepções de

política têm sido geradas. e para que também se compreenda melhor a

fundamentação do que seja um ser politico, é imprescindível a capacidade de

perceber a dia/ética dessa própria dinâmica, ou seja, onde um ser político é

necessariamente um ser que compreende a sociedade e a humanidade dentro de um

processo dialético de desenvolvimento desse mesmo homem e das relações sociais

por ele estruturadas e vivenciadas.

Partindo dos princípios ou leis da dialética, essa compreensão toma-se melhor

fundamentada e mais facilmente percebida, devido à importância concreta de

compreendermos qualquer temática da vida humana iniciando pelos próprios

fundamentos:

Princípio da totalidade: tudo se relaciona. BH/UFC
Para ct dia/ética" natureza se apresenta como um todo coerente
onde objetos e [enômenos são ligados entre si. condicionando-se
entre SI. () método dia/ético leva em coma essa ação recíproca e
eXUl77l1lO os objetos I! [en/nncnos buscando entendê-tos numa
totaltdade concrctutç iAt Xl lTl: /<)8-1,p.2-1-25).

Princípio do movimento: tudo se transforma

A dialétrca considero todas (/\ eOI sas em seu de vir. O movimento é
uma qualidade inerente a todas a-. coisas. A natureza, a sociedade
não sào entidades acabadas. fII(/S em contínua transformação,
jamais estabelectdas definutvamente, sempre tnacabadas. É o que
DIf!eI.\ chama de "lei da negação da negação ,. e que Politzer
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chama de "lei da transformação universal e do desenvolvimento
incessante ". também chamada de "lei da negação 011

ultrapassagem "(IdIbid, p.25).

Princípio da mudança qualitativa: mudança qualitativa.

Esta mudança quatitativa dá-se pelo acúmulo de elementos
quantitativos que num dado momento produzem o qualitativamente
novo. (..) É o que Engels chama de "lei da conversão da
quantidade em qualidade e vice-versa" ou, segundo outros, de "lei
dos saltos ". A partir de certo "limiar" dá-se a passagem da
quantidade pura a qualidade (ldlhid,p.2ó).

Princípio 'da contradição: unidade e luta dos contrários.

I~' nesta quarta caracteristica ou "lei" que se detiveram os
pesquisadores da dialética 110 século XY, desenvolvendo o que
Engels havia apenas iniciado. Os elementos contraditórios
coexistem numa realidade estruturada, um /1(10 podendo existir sem
o outro, a burguesia e o proletariado, por exemplo. A existência
dos contrários 1Ic10 é U/11 absurdo logico, ela se funda 110 real
(ldlhid,IJ·2ó).

Esses princípios ou leis da dialética induzem a reflexões que pretendem

mo trar que na vida em sociedade tudo está relacionado reciprocamente, nos

diversos processos de de envolvimento político, econômico, cultural e social. Como

afirma Kosik ,

A compreensão dialética da totalidade significa não só que as
partes SI! encontram em relação de interna interação e conexão
entre si e com () todo, mas também que o todo não pode ser
petrificado 110 abstração situada por cima das partes, visto que o
todo se cria a si mesmo 110 interação das partes (/969, p,42).

A essa análise acrescente-se, ainda, que, enquanto houver vida hu na, existe

a possibilidade da transformação, à medida em que: se cone ba necessariamente o

homem como um ser histórico, criador e recriado da sua própria realidade; os

indivíduos devam perceber o valor qualitativo das mudanças qu ntita ivas; as

instituições sociais - aqui incluídas as educacionais - sejam espaços essencialmente
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contraditórios, onde existe a possibilidade tanto para a reprodução como para a

transformação da sociedade.

Um ser político deve perceber-se, então, como elemento fundamental dessa

contradição que, revelada concretamente através das relações sociais, deve ser

profundamente compreendida para poder ser superada continuamente em função das

necessidades que se revelem através do próprio homem. Nesse intuito, pode-se

recorrer ao pensamento de l.efêbvre, quando considera que

(...) a contradição dialetica J lima inclusão (plena, concreta) dos
contraditorios 11m no outro e. ao mesmo tempo, lima exclusão ativa.
(..) () método dia/ético busca captar a ligação, (f unidade, o
movimento que engendra os contraditórios, que os opõe, que faz
com que se choquem. que os quebra 011 os supera (1975, p.238).

Diante de todas essas considerações, acredito que é através de uma análise

dialética das relações sociais, políticas, econômicas e culturais, que melhor se

explicam as razões das contradições nas quais a população - mais especificamente

aquela que, mesmo estando a favor de uma sociedade verdadeiramente democrática,

não possui a estruturação de um pensamento critico organizado nem esclarecido

politicamente - passou a conceber política unicamente como algo ruim para o

próprio cidadão, alguma coisa imoral utilizada por pessoas sem escrúpulo nem

respeito diante dos direitos e lutas travadas no âmbito da sociedade. Tal postura tem

levado a uma certa apatia política, o que não deixa de significar uma política de

aceitação e até mesmo conivência para com a ideologia implícita ou explícita nas

determinações impostas pelas classes dominantes, detentoras do poder.

O fulcro da discussão posta, então, é a existência de uma necessidade - talvez

dissimuladamente latente pelo controle ideológico da classe dominante - de se

resgatar o verdadeiro sentido da palavra política e sua importância diante de todos

os segmentos que compõem a sociedade, ou seja, concebê-Ia como inserida
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dialeticamente em todas as atividades desenvolvidas pelo homem, nas quais se

incluem as educacionais, em suas mais diferentes e divergentes relações com o

aparelho do Estado e com o próprio homem.

É exatamente quando o indivíduo se percebe com wn ser político,

determinado e detenninante da dialética das relações sociais, que ele se toma apaz

de transformar essas mesmas relações sociais, nas quais está inserido, através de um

questionamento crítico e politizado de seus coudicionantes e de suas possibilidades

de superação. Para tanto, a educação escolar possui um valor inquestionável, à

medida que desenvolva uma prática político-pedagógica com rometida com os

interesses e necessidades dos indivíduos na luta pela efetivação de sua cidadania.

Uma educação escolar verdadeiramente democrática é exercida por

professores que sejam capazes tanto de se perceber como agentes políticos, como

de compreender a dialética das relações sociais onde se encontram a escola e a

comunidade escolar. Por fim, devem alcançar o valor político da práxis docente no

contexto das contradições sociais, sabendo que no âmbito das práticas pedagógicas

existe a possibilidade de a escola ser utilizada como espaço de reprodução dos

valores dominantes" ou C0ll10 locus de contestação e construção de um pensamento

crítico, politizado e transformador.

Um professor comprometido politicamente entende que na pedagogia o

pensamento dialético também precisa se fundamentar dialeticamente, ou seja,

neces ita se explicar numa reflexão filosófica undamental em sua relação com a

prática em que se efetiva e a partir da qual e para a qual estabelece proposições.

---------- ---
S Valores correspondentes aos interesses das classes dominantes, detentoras de poderes econômicos. sociais.
políticos e culturais. que. na maioria das vezes, não condizem com as expectativas e n essidades da grande maioria
da população carente da sociedade.
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Wolfdietrich Schmied-Kowarztk ressalta a preocupação com o "uso" da

pedagogia dialética, ao afirmar que:

(...) u pedagogia dialética não e apenas uma diretriz no plano
teortco da ciência da educação. mas a preocupação teórico-
Ciel/Ii/ICG(fi tosofico-fundamcntat) da fundamentação da pedagogia
conto ciência que, enquanto prática. não possui seu sentido em si
meS/1IU,mas lia humanização da práxis (J 988, p. 15).

Para o referido Autor, uma ciência específica só se toma dialética ao

encontrar a auto-compreensão da e para a práxis humana, através da auto-reflexão e

da negação detenninada desta, pois a pedagogia dialética se legitima da seguinte

maneira:

I. C()1/70 análise situacional dialética para a atividade educacional,
que guia o educador a eluctdar situações como sendo educativas e
a dominá-Ias educacionalmente sem lhe subtrair, na práxis, a sua
decisão educacional;
2. como interpretação dialética do sentido do empreendimento
conjunto da educação, com vistas à formação humana do
educando. que orienta a educação para a autoformação deste, sem
ao mesmo tempo impossibilitar isto com determinações
antecipadas:
3. como auto-reflexão dia/ética sobre possibilidades e limitações de
enunciados pedagogicos da e pora a prática educacional, que
constttui a pedagogia enquanto cténcia prática cujo sentido não
está I1Ucompreensão, mas no aperfeiçoamento da práxis (ld./bid.,
p.I?;.

A reflexào não deve ultrapassar os limites de uma investigação crítica de cada

realidade educacional, o que a impossibilita de se tomar uma teoria da prática que

oriente e guie a práxis educacional futura, por não conhecer as especificidades de

cada situação que se apresenta ao professor.

O valor político da práxis docente se efetiva, então, quando o professor

(...) reconhece q/le as exigências educacionais não podem ser
derivadas linearmente a partir de proposições normativas, mas
podem ser obtidas apenas a partir de situações concretas em que a
educação é postulada, e que os dados educacionais não podem ser
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representados linearmente lias fatos estabelecidos empiricamente.
mas precisam ser interpretados unicamente a partir das exigências
sob as quais Se!posiciona a educação, então irrompe a oporia do
auto-encontro nictodico da posição científica da pedagogia (...)
(tü.tbtd.. p.50).

o professor prectsa, para sua atuação em situações concretas, de um

esclarecimento teórico sobre a práxis da educação, que represente não apenas uma

explicitação posterior de uma ação, mas c140s conhecimentos atuem sobre a

prática da educação (...), ofereçam ensinam entos, indiquem caminhos, apresentem

objetivos à propria atividade do educador (Lll T: FUEHREN, apud SCHMIED-

KOWARZIK: 1988, p.51).

o valor de uma proposta pedagógica, como norteadora da práxis docente de

um educador, se efetiva à medida que esclarece dia eticamente pontos pertinentes

aos problemas cotidianos por ele vivenciados, tornando-o capaz de posicionar-se

conscientemente em busca do redimensionamento das próprias ::ltividades.

No entanto, essa proposta pedagógica deve ser consider da apenas como um

suporte, uma orientação flexível em função dos desdo ramentos que o próp io

cotidiano apresenta, pois lima teoria pedagógica não deve ser seguida como uma

regra que prepondera diante do conhecimento empírico que o educador adquire no

âmbito das diferentes situações educacionais.

Há uma nece sidade, então, de elaborar uma análise da relação teoria/prática

na dialética do processo pedagógico, momento em que é bastante válido recorrer ao

pensamento do pedagogo soviético Anton Semionowitch Makarenko, como uma

importante referência, através da derivação dos pensamentos marxistas aplicados à

temática educacional.

Makareuko compreende que a educação deve ser uma inter erência ativa

sempre renovada, direcionada pelos educadores sobre a humanização dos
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educandos, conduzindo estes à solidariedade entre os homens, especialmente no

contexto da sociedade burguesa onde se estimulou o livre desenvolvimento de

aptidões individuais, que funciona contra as relações de solidariedade humana.

Nessa linha de pensamento, para que o professor possa realizar um trabalho

político de direção, a pedagogia não pode se compreender como um simples

acompanhamento de apoio e de inibição do processo natural de desenvolvimento da

criança. É fundamental que a tarefa mais importante da pedagogia esteja relacionada

à organização de um processo educacional coletivo, na formação de um coletivo dos

educandos e na direção de seu progresso comum, efetivando-se, assim, a dialética

do processo pedagógico.

O coletivo a que Makarenko se refere significa um complexo de indivíduos

conscientes do seu objetivo, que se organizam, possuem órgãos do coletivo, e seus

membros estão numa dependência mútua responsável, executando o trabalho em

comunidade de responsabilidade e de participação.

Para ele, os pressupostos básicos para lun trabalho educacional com o

coletivo são a sua disciplina e as perspectivas de seu progresso.

Quanto à disciplina, considera que

Somente o coletivo como um lodo pode ser objeto da educação (..).
Apenas quando educamos o coletivo podemos contar com descobrir
lima forma de organização sua em que a personalidade individual
pOSSIIO ao mesmo tempo o maior disciplina e a mais ampla
liberdade (l'vfAKARl,NKO apud SCHMIED-KOWARZIK: 1988,
pJÔ).

Por disciplina não entende, o Autor, uma medida de imposição externa, mas a

própria pressuposição ética e política para a construção e manutenção do coletivo.
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Quanto às perspectivas, estas são inicialmente fornecidas relo educador aos

educandos sempre apontando para um futuro melhor, que deve ser alcançado

mediante um trabalho conjunto no coletivo, pois

Educar um homem significa formal' nele as perspectivas de um
modo de vida em que se situem os prazeres do amanhã ... Toda
metodologia desta mais importante das atividades 'de uma
educação cole ti 1'0 , consiste na formação de I/O\'lIS perspectivas,
(pela) utilização das já existentes e substttnição gradual das
inferiores por outras de maior valor (ld.Ibid.).

Para gerar esse processo de formação e desenvolvimento o coletivo, é

necessário compreender como pode ser efetivado através da dialética do processo

pedagógico, onde a própria pedagogia necessita de uma dupla redetenninação de

autocompreensão, que se expressa, segundo Makarenko, por dois princípios

básicos: ambição de metas e dia/ética dos meios educativos.

Nessa linha de pensamento, a determinação dialética de objetivos e metas de

wna proposta educacional é uma tarefa política que deve anteceder a pedagogia, na

medida em que exista a participação da comunidade social no seu coletivo.

A pedagogia, especialmente a teoria da educação, é sobretudo uma
ciência com objetivos práticos. Não podemos simplesmente educar
UI11 homem, I1lIO lemos o direito de realizar 11m trabalho
educacional. quando 1/c10 lemos frente aos olhos um objetivo
político determinado. (//11 trabalho educativo qlle mio persegue
uma meia detalhada, clara e conhecida em todos os seus detalhes, é
um trabalho educativo apolltico (Id.Ibid., p.66).

A dia/ética dos meios cducativos considera o fato de que a pedagogia inicia e

dirige um processo educacional coletivo mediante medidas organizacionais gerais e

mensurações educativas específicas, estando fundamentalmente atenta às exigências

que são determinadas pela práxis, No entanto, deve possuir um controle contínuo do

curso e dos resultados do processo educacional, através da própria prática,
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modificando-os e corrigindo-os em conformidade com a situação vi venci: ..'_::- '.J

pretendida.

Como resultado, configura-se, no e para o coletivo, um processo dialético de

aperfeiçoamento recíproco entre pedagogia e educação, entre pluueja.ucnto e

realização da cxpcriêucia permanente, em função de realizar, na prática, a

determinação de objetivos políticos deumaeducação que passa a ser concebi a -

como uma experimentação dialética com finalidades práticas.

Partindo do pressuposto de que o educador distingue as aspirações dos

educandos quanto ao conhecimento e formação de que necessitam - embora nem

sempre possuam uma prática docente coerente com os interesses dos educaudos =,

Mal arenko entende que

Nós todos sabemos milito bem que tipo de homens é preciso educar.
(..) Portanto, a dificuldade não reside na questão 'o que"
precisamos educar, mas 'como' devemos fazê-Io. F, esta é uma
questão da técnica pedagógica. Só quando existem experiências
técnicas é possível haver invenções, aperfeiçoamentos, seleção e
eliminaçiio do refugo (Id. Ibid.).

A dialética dos meios educacionais tem, por conseguinte, sua [unção no

aprimoramento da técnica pedagógica, na comprovação de medidas educacionais e

no controle de seus resultados na prática, significando o progresso da pedagogia,

como ciência prática, no seu empenho pelo aperfeiçoamento da educação coletiva da

juventude.

É importante ressaltar que a pedagogia, como ciência prática para uma.
\

educação coletiva da juventude, percebe o processo educacional inserido em lima

totalidade social, onde esse social é constituído por classes antagônicas e

conflitantes.

Essa abordagem é muito bem caracterizada na filosofia educacional de /)a1l10

Freire, ao discutir e lançar a problemática das relações entre 0llessorcs e oprimidos

,..
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numa sociedade em contradições e, por ISSO mesmo, conflitante quanto aos

interesses ideológicos.

Considera que o fato de que o educador político é aquele que percebe e define

a educação como necessariamente problematizadora, pois:

Qual/to mais se problematizam os educandos, como seres no mundo
e com o mundo, tanto mais se sentirão desafiados. Tão mais
desafiados, quanto mais obrigados a responder ao desafio.
Desafiados, compreendem o desafio na própria ação de captá-Ia.
Mas, precisamente porque captam o desafio como um problema em
suas conexões com outros, num plano de totalidade e não como
algo petrificado, a compreensão resultante tende a tornar-se
crescentemente crítica, por Isto, cada vez mais desalienada
(FRI.JRF:: 1983, p.80).

Nesse processo, a educação é uma prática basicamente dialética de libertação

do homem, tendo que ser realizada em comum, no diálogo critico entre educador e

educando. Uma "pedagogia da libertação" objetiva uma educação que possibilita ao

homem em desenvolvimento compreende-se como sujeito ativo do processo

histórico que o determina mas que também é determinado por ele, superando o

fatalismo como aceitação dos fatos.

Paulo Freire ensina que o professor comprometido politicamente com essas

questões não pode se util1izar de métodos de "domesucação" e opressão

relativamente aos educandos. Seu trabalho docente deve ser determinado através de

uma práxis "dialógica" e "problematizante", reconhecendo que a libertação dos

educandos só é possível pela própria libertação, e que por isto procura métodos que

fazem dos educandos sujeitos de seu processo educacional.

Essa concepção educacional, critica e direcionada à libertação dos oprimidos,

possui dois momentos distintos:

o pnmeiro, em que os oprimidos vão desvelando o mundo da
opressão e velo comprometendo-se na praxts, com a sua
transformação; o segundo. em que, transformada a realidade
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opressora, esta pedagogia deixa de ser do oprimido e passa a ser a
pedagogia dos homens em processo de permanente libertação
(/d./hid..p.-N).

Para que esses momentos sejam efetivados, é necessária uma pedagogia que

(..) tem de serforjada com ele e mIO para ele, enquanto homens ou
povos, 110 luta incessante de recuperação de sua humanidade.
Pedagogia qlle faça da opressão e de suas causas objeto da
reflexão dos oprimidos, de que resultará o seu engajamento
necessário na luta por sua libertação, em que esta pedagogia se
fará e refará (Id.Ibid., p.32).

As tarefas dessa pedagogia são estruturadas dialeticamente, conduzindo os

oprimidos à libertação, devendo servir de guia para o processo libertador e estando

sempre atenta ao fato de que não pode realizar a libertação teórica ou prá ica no

lugar dos oprimidos.

Para Paulo Freire, o decisivo é que, quando a pedagogia participa conscient e

praticamente de sua tarefa na libertação dos oprimidos, se dissolve no diálogo

concreto entre os líderes pedagógico-políticos e os oprimidos, no COI ate co Junto

pela libertação efetiva destes. Com efeito:

Não há outro caminho sendo o da prática de uma pedagogia
liutnanizadora, em que a liderança ·revo/71cio!1(p·fa,em lugar de SP

sobrepor aos oprimidos e continuar mantendo-os como quase
"coisas ", com eles estahelece uma relação dialogica permanente
aa.ts«: p.an.

A transmissão unidirecional do conhecimento e a Sl ordinação l nilateral dos

jovens são contestadas, ressaltando a necessidade de se colocar a comunidade

dialógica de educadores e educandos para uma ação de formação educacional

libertadora, pois

Ij I(:.)o educador já não é o que apellas educa, mas () que, enquanto
educo. é ed. tccul.>. em diálogo com o educando ql e, ao ser educado,
também educa. Ambos, assim, se tomam sujeitos do processo em
que crescem juntos (..) (Id.Jhid., p.78).
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o objetivo maior dessa proposta dialético-dialógica do trabalho de formação

educacional libertadora consiste em conduzir esta relação dialélica a um movimento

progressivo de autolibertação do homem.

O educador deve conceber, finalmente, a educação como uma experiência

dialógica ilimitada de libertação humana, onde a sua característica

(..) problematizadora parte exatamente do caráter histórico e da
historicidade dos homens. Por isto mesmo é que os reconhece como
seres que estão sendo, como seres inacabados, inconclusos, em e
com uma realidade, que sendo histórica também, é igualmente
inacabada (Id.Jbid., p.83).

Todas essas considerações, respaldadas pela Iiteratura, ent rcmostram lima

(I percepção da educação como um ato político. No entanto, reporto-me a Dertneval

Saviani, quando faz uma importante ressalva sobre o risco de a educação passar a

ser confundida com política e vice-versa, pois se está tratando d? práticas di fereutes,

cada uma com características próprias. Então, é necessário não confundi-Ias, pois há

o risco de dissolvê-Ias entre si, em decorrência do que a dissolução da educação na

política levaria ao politicismo ped gógico, a~ lJ1fjsmo termo em que a desagregação

da política na educação implicaria no pedagogismo político.

O fato de se estar tratando de práticas distintas não significa que estas sejam

inteiramente independentes. Pelo contrário, elas são inseparáveis mantendo sempre

uma íntima relação, tanto interna como externa.

No que se refere à relação interna, toda prática educativa, enquanto tal, possui

uma dimensão política, assim como toda ~rática -política possui, em si, uma,

dimensão eclucativa, ou seja:

A dimensão política da educação consiste em que, dirigindo-se aos
não-antagônicos a educação os fortalece (ou enfraquece) por
referência aos antagônicos e desse modo potencializa (011

despotencializa) a sua prática política. E a dimensão educativa da
política consiste em que, tendo como alvo os antagônicos, a prática
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poliucct se fortalece (ou enfraquece) na medida em que, pela sua
capacidade de luta ela (,OI1l'eIlCeos não-antagônicos de sua
validade (ou não-validade) levando-os a se engajarem (ou não) na
mesma luta (SAVIAN/: 1989, p.9-1),

Dessa forma, considera que a dimensão pedagógica da política envolve a

articulação e a aliança entre os não-antagônicos visando à derrota dos antagônicos, e

a dimensão política da educação abrange a apropriação dos instrumentos culturais

que serão acionados na luta contra os antagônicos.

A relação externa entre educação e política se efetiva pelo fato de que

(...) o desenvolvimento da prática especificamente política pode
abrir novas perspectivas para o desenvolvimento da prática
especificamente educativa e vice-versa. Configura-se, aí, uma
dependência recíproca: a
educação depende da politica no que diz respeito a determinadas
condições objetivas como a definição de prioridades orçamentárias
que se reflete na constillliçôo-consolidação-expansão da infra-
estrutura dos
serviços educacionais etc.: e a politica depende da educação no
que di: respeito a certas condições subjetivas como a aquisição de
determinados' elementos básicos que possibilitem o acesso à
informação. a difusão das propostas políticas, a formação de
quadros para os partidos e organizações políticas de diferentes
tipos etc. (Id.Ibid., p.9-1-95).

E, pOIS, realizando-se na especificidade que lhe é própria, que a educação

cumpre sua função política, de sorte que o valor político da práxis docente reside

na sua missão de socialização do conhecimento, ou seja, a educação é um ato

político na medida em que uma determinada prática é considerada primordialmente

como educativa e secundariamente como política, o que está expresso na última das
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famosas e polêmicas "onze teses'fsobre a inter-relação da educação com a política,

de Saviani:

Tese li: A função política da educação se cumpre na medida em
que ela se realiza enquanto prática especificamente pedagógica
(Id.Jhid.. p.98-IOO).

Outro ponto importante que deve ser enfatizado nesse momento refere-se aos

próprios meios de concretização dessa função política da educação, muitas vezes

dificultada pela falta de competência técnica no processo de desenvolvimento

pedagógico das escolas.

Partindo do princípio de que o professor possui um certo bom senso para

perceber, em algum grau, que a escola e sua prática dentro dela respondem, em

alguma medida, pelo fracasso e exclusão das crianças pobres do processo de

ensino/aprendizagem escolar , Guiomar Namo de Mello delineia algumas

considerações quanto às possibilidades e se avançar na potencial idade dos

professores para eliminação dos entraves por eles vividos na prática cotidiana de

suas atividades pedagógicas.

A primeira necessidade que a Autora aponta para que o professo possa tornar

efetivo o valor político da práxis docente, refere-se ao "saber fazer", que ela chama

de "competência técnica", a qual

(..) poderia ser objetivada em (ermos do domínio do conteúdo do
saber escolar t' dos métodos adequados para transmitir esses
conteúdos do saber escolar a crianças que não apresentam as
precondições idealmente estabelecidas para sua aprendizagem.
Tais recursos existem já, efetivados ou potencialmente sugeridos,
110 conjunto de conhecimentos historicametre produzido.' sobre o
que é 011 o que 111'0 é ensinar e aprender, bem COlO I1W" críticas a
que esses conhecimentos já foram submetidos (MFLLO: 1993(h),
p. /45).

9 Ver Saviani: 1989. p.98-IOO.

BH/UFC
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Uma segunda consideração feita indica para o momento em que o professor,

entendendo o que pode fazer diante da situação ineficiente que percebe sobre a

educação e acerca da própria prática, ao mesmo tempo consegue distinguir os

limites e fatores de resistência existentes dentro da escola, os quais deverão ser

ultrapassados na intenção de uma atuação competente. Dessa pnna,

(...) a competência técnica inicia o processo de sua transformação
em vontade política, a qual vai colocar em evidência, em primeira
instância, as condições de trabalho nas qttais ele está envolvido.
(...) A competência técnica realiza um dos sentidos políticos da
prática docente, exatamente aquele que. diminuindo 011 atenuando
a seletividade, procuiô' em algu/11'irJu 11egar o sentido também
político do fracasso escolar e da exclusão. A vontade política
permite que aquele sentido político da prática docente se explicite
ao professor e passe a ser, para ele também, uma forma de agir
politicamente (/d./bid, p.145).

Guiomar observa, então, que o despreparo e a insegurança técnica estão na

raíz da dissimulação, da estratégia de responsabilizar os próprios educandos pelo

seu fracasso, e, apesar de os professores lamentarem-tal situação, isso não contribui ---

em nada para a solução do problema. Uma melhor capacitação profissional do

professor é sugerida como uma das estratégias possíveis no momento presente, que

deve ser considerada como uma das opções para reduzir o fracasso escolar e todas

as suas conseqüências.

Diante dessas considerações, questiona-se o posicionamcnto da Autora

apenas quando considera que a competência técnica é o primeiro momento que faz

despertar para a compreensão das dimensões da realização da competência e/ou

compromisso político. Tem sido percebido que é mais provável que um professor

politizado ideologicamente venha a sentir a necessidade da competência técnica para

que a sua função política de educador possa verdadeiramente se efetivar.
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No entanto, é importante atentar para o fato de que o processo de formação

desse professor politizado não ocone apenas e necessariamente dentro das

instituições formais de ensino, tendo como eixo norteador de estudos o processo

pedagógico. Nas últimas décadas, percebe-se claramente que os movimentos

populares, sindicatos, associações etc., têm exercido um papel fundamental na

preparação de sujeitos críticos, conhecedores de seus direitos e deveres para com a

sociedade em que vive.

Essa reflexão é por demais importante no contexto deste referencial teórico,

visto que durante o tempo de coleta de dados empíricos desta pesquisa, busquei

formar idéia também das diversas maneiras como alguns professores do Curso de

Pedagogia da UVA possam ter adquirido fundamentação para uma prática

profissional mais politizada e engajada com temas cruciais da educação no âmbito

da escola e da sociedade.

Como resultado de uma pesquisa que enfocou essa dimensão da formação

política do educador, Maria Luisa Santos Ribeiro (1991) realizou uma análise sobre

possíveis determinantes da formação política de professores-líderes - que atuaram

também como líderes na organização de sua classe profissional -, adquirida dentro

e/ou fora de instituições formais de ensino, nas condições atuais de vida e de

trabalho.

Preliminarmente, a Autora mostra dois pontos relevantes quanto à

caracterização e importância do trabalho de um professor mais engajado. Primeiro,

considera

(00') (/ importância do caráter intelectual do trabalho do professor
(o (file exige dele 11m trabalho pratico de transformação estrutural
da organização escolar integrado à transformação estrutural mais
ampla da sociedade em que vive) em termos de sua natureza
político-dirigente e organizadora (p.273).
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Em seguida, leva em conta também

(.) a importdncia do caráter difusor do trabalho do professor,
destacundo o contexto da valorização dessa difusão, bem como a
natureza crítica dessa mesma difusão do conhecimento necessário
(/d/hid.).

Diante dessas considerações preliminares, são percebidos três fatores ásicos

na formação política desses professores-líderes.

Em primeiro lugar, assinala

( ..) a 1'1'l;I;CO políüco-sindical que resulta do enfrentamento de
algumas contradições qlle SI.!vão desenvolvendo. Dentre elasforam
destacadas as seguintes: empobrecimento econônnco versus
política salarial do governo. necessidade de organização e direção
da ação contra tal política versus peleguismo desmobilizador das
direções das entidades da categoria, conquista da entidade versus
ação do governo visando sua destruição pelo econômico, diretoria
eleita versus lide ranças representativas que I1-J puderam se
candidatar por questões estatutárias e diretoria am; "uja versus
disputa politica e/11 seu interior (ld.Ibid., 1'.275).

Um segundo fator reler -se ao

(...) partido político, enq tanto espaço de formação teonca e
mediação 110 estabelecimento e fortalecimento dos vinculas entre
líder de uma categoria (110 caso, professor) e classe fundamental
(110 caso, dominadauld.lbid.}.

o terceiro fator, considerado como básico na formação política dos

professores-líderes, é a iuíluência da própria catego ia, m mento em que a Autora

entende que:

Se, deixar-se educar pela classe operarta (através das devidas
mediações) é I1l11el necessidade, a fim de que o professor consiga
compreender e inserir o seu trabalho no contexto social em que se
dá, também é J ecessário deixar-se educar pelos seus próprios
pares. Só assim o que há de comum e o que há de especifico
chegam a ser contpreendidos em unidade. ,),á assim a COIlLfi .ão de
trabalhador intcl« , 'til ai da área da educação será compreendida
sem rcduçin:» apressadas (Id.lbid., 1'. 276).
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Diante dessa longa reflexão sobre posicionamentos que buscam esclarecer'

referenciais de UIll educador politizado, o valor político da práxis docente é

considerado, então, neste estudo, como wna característica do professor que exer5~ __

suas atividades com uma compreensão crítica da sua importância como agente de

transformação educacional e social, fazendo-se necessário, portanto, que o mesmo

perceba que é fundamental uma prática tecnicamente competente, sem a qual não é .

possível a efetivação de um trabalho docente politicamente comprometido e

transformador.

Por fim, o caráter político de suas atividades profissionais será mais efetivo à

medida que for direcionado à superação das problemáticas percebidas no contexto

histórico mais específico - sem desconsiderar sua visão de totalidade do contexto

mais amplo - onde a própria prática pedagógica é efetivada.

Todo esse aprofundamento teórico reforçou a importância das categorias!"

definidas para este estudo - fundamentação teórica, postura crítico-dia/ética,

relação teoria/prática e competência técnica -, como referenciais pertinentes à

análise de lima possível dimensão política na postura dos professores no Curso de

Pedagogia da UVA.

Vale ressaltar, ainda, que a opção pela análise dialética efetivada no

.desenvolvimento deste .ensaio está em consonância com as referências postas neste

capítulo, ° que, transpondo para a pesquisa de campo, induziu-me a levar em

consideração, em primeira instância, o contexto histórico 110 qual a UVA está

inserida, seus condicionantes, fatores sociais, políticos, econômicos e culturais que a

determinam tal como está no presente momento, no enfrentamento das suas
. 'I

dificuldades e na luta persistente pelas conquistas de suas necéssidades, que têm se

realizado pela possibilidade histórica da luta dos contrários em wn mesmo contexto

\0 As categorias de análise desta pesquisa estão inicial e mais profundamente uprcscntadas na sua introdução.
O ,') .. .....••-_ .. , .

\'1.f· ',I.'

"
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de contradições. Entretanto, a análise desse atual momento histórico que estamos

vivendo, só terá um valor efetivo à medida que houver a compreensão de que o hoje

não pode ser percebido apenas como fruto do hoje, mas também como resquícios do

ontem e projeções do amanhã.

Em outras palavras, o momento histórico que tem caracterizado a UVA é

percebido como um reflexo não apenas da atual conjuntura pela qual passa o País,

nem somente pelas influências dos projetos futuristas necessários ao

acompanhamento e/ou desencadeamento das mudanças pretendidas, mas também, e

fundamentalmente, como resultante de outros momentos históricos que antecederam

a nossa década, deixando resíduos bastante percebidos ainda nos dias atuais.

Esse, então, é exatamente o motivo pelo qual se faz imprescindível um

aprofundamento sobre a política educacional implementada durante o período da

ditadura militar - 1964/1985 -, momento histórico que deixou suas marcas muito

bem definidas, especialmente no campo da educação, e que caracterizam uma

grande dimensão das linhas de trabalho burocrático e acadêmico do processo de

formação de professores no Curso de Pedagogia da UVA.



CAPiTULO 2

A DESPOLITIZAÇl O PROCESSO DE FORM çÃO DE

P OFESSORES:: REFLEXOS DA DI ADUR ILITAR

A análise da formação político-pedagógica de professores 110 contexto da

ditadurà militar, abrangendo o período de 1964 a 1985, bem como suas repercussões

na educação escolar durante a última década da nossa história, é o objetivo maior

deste capítulo, em que se busca melhor compreensão sobre a desqualificação

político-pedagógica dos professores que têm obtido, desde o referido período,

formação de terceiro grau em estabelecimentos de ensino superior.

Ao delimitar a formação político-pedagógica de professores realizada no

âmbito das universidades, é fundamental considerar que o ensino superior foi um dos

alvos principais da repressão militar, através da Lei 5.540/68, da reforma

universitária. Essa legislação determinou uma política administrativo-pedagógica

autoritária e alienante, na qual a formação de professores não proporcionava

condições para que os educadores possuíssem lima compreensão de totalidade em

relação ao trabalho que estavam executando, levando-os a se constituírem como

seres pouco pcnsantes e automatizados pelas tarefas pré-estabele idas que lhes eram

impostas.

Toma-se importante ressaltar que, nesse periodo, a formação do professor

está fortemente vinculada à política econômica do País, refletindo seus ideais

capitalistas de "industrialização" na elaboração da política educacional como um

todo.
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Durante os anos do regime militar, o professor desempenhou papel de agente

político transmissor e conservador da cultura e das relações sociais dominantes.

Serviu, na sua prática pedagógica, à veiculação de idéias sobre 3S quais ele nem

mesmo tinha consciência, ou seja, através de uma prática não-consciente, não

reconhecia qualquer sentido social, nenhuma eficácia em suas ações.

A prática executada ignorava a realidade material, sendo realizada uma

prática por ela mesma; deixando de avaliá-Ia em função de sua repercussão social. O

professor quase sempre se colocava à margem das atividades que exercia e, quando

possível, estabelecia apenas relações entre as operações que desenvolvia, passando

a não ter muita clareza nem visão de totalidade sobre os fundamentos do seu

trabalho pedagógico, bem como sobre a importância social do seu exercício docente ..,-.,
, e ,

Diante dessas evidências, este estudo de mestrádo buscou algumas

explicações para o estado de alienação ao qual os professores foram submetidos em

sua formação no período da ditadura, momento em que as análises são realizadas

sempre levando em consideraçãc os propóS'~., de desenvolvimento econômico pelo

qual o País passou nessa fase de sua história, que tem repercussões perceptíveis até

os dias atuais.

2.1 A política educacional e o contexto político-econômico
No Brasil, o Golpe Militar de 1964 alterou a ideologia política, a forma de

governo e, conseqüentemente, a educação. Os fatores político-econômicos desse

período podem ser considerados como, senão principais, fortes indicadores da

política educacional que se impôs e se solidificou.

O período foi marcado pela predominância de um regime autoritário 'e

dominante, exercido mediante o desenvolvimento de uma forte repressão política

que violou direitos individuais e coletivos.
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A sociedade brasileira vai sendo configurada pelo enfraquecimento da

sociedade civil e a hegemonia ditatorial da sociedade política, conforme enfatiza

Dermeval Sav/Ol7I, quando considera que

ri

(..) no Brasi I pos-o-i assist ili-se à crescente hipertrofia da
sociedade política (setor governamental) em relação à sociedade
civil (COflj/.lI1/0 dasformas de organização dos diferentes setores da
população da qual emana a tegiumtdade do poder exercido)(1988,
p.1.J5).

A sociedade política utilizava todo o seu aparato de mecanismos repressivos,

para que a ideologia dos governos militares conseguisse permear todas as dimensões

da sociedade, momento em que a legislação foi um dos poderosos instrumentos

utilizados. No entanto, as estratégias implementadas foram aos poucos perdendo o

apoio da sociedade civil, transformando em ilegítimo o poder exercido pelo setor

governamental.

Esse fato levou à necessidade de ser difundida a distinção entre legalidade e

legitimidade, na tentativa de explicar ao povo que o governo militar era legal por

estar respaldado pelas leis que c/c proprio formulou, mas que não era legítimo pelo

fato de não contar com a aprovação explícita - nem implícita - dos governados.

As obrigações impostas a partir do momento em que foi baixado o Ato

lnstitucional N°S - o tão famoso AI-S -, no dia 13 de dezembro de 1968, é uma das

demonstrações mais relevantes para uma análise do caráter autoritário com que a

ditadura militar estruturou sua política de desenvolvimento nacional. A partir do AI-

S, o Estado encontrava-se totalmente submisso ao Poder Executivo, que incorporava

o poder de legislar. em todas as matérias, impedindo, assim, o devido funcionamento

do Poder Judiciário e do Legislativo. Nesse contexto,

(...) as forças repressivas passaram a atuar sem nenhum controle,
abrindo caminho para a 11I.\I(//lm~·aO do terror do Estado: prisões
arburárias. torturas e assassmatos de presos politicosfaziam parte
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da cena brasileira da época. Ao lado disso, foi instituída a censura
à imprensa, ti educação e ú cultura (G/'J<MANO, 1993,17. (íó).

Com referência ao modelo econômico, tinha como característica fundamental

um projeto deseuvolvimeutista que procurava acelerar o crescimento sócio-

econômico do País, ajustando a ideologia do governo ao modelo econômico do

Estado brasileiro, através da
(..) SIIIJI"('s.\ún. repressão e combate li ideologia nacionalista-
desenvolvimcnrista. substituindo-a pelo "desenvolvimento com
segurança ,. - li ideologia da segurança nacional da 1·,Se; (Escola
Superior de Guerra) - e, concomitantemente, pela manutenção e
incremeutação do modelo econômico [acilttador da atuação do
capital estrangeiro no país (GH1RALDI';UJ, 1990, p. 16 ,1).

Depois da implantação do novo regime, o go emo configurou-se como uma

aliança entre a tecnoburocracia militar e civil e a burguesia industrial e financeira

nacional e internacional. Dessa aliança decorreu um pacto autoritário da

tecnoburocracia com a burguesia e com as empresas multinacionais, levando a

tecnoburocracia militar e civil ao controle exclusivo da sociedade política,

racionalizando e ordenando a economia no sentido de favorecer o processo de

acun-ulação e centralização do capital.

Ret1etindo esses pactos e alianças, pode-se afirmar que o Brasil entrou em um

processo de "modernização" do sistema político-administrativo e econômico - em

oposição à "suposta" democracia clássica ou liberal instalada anteriormente -,

incentivando a entrada de capital e tecnologia estrangeiros, como facilitadora no

acesso a mercados externos, condição importante para que o País tivesse respaldos

c
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concretos para a sua política econômica e estratagemas políticos. Essas intenções

foram claramente percebidas nesse contexto histórico, pois

( ..) As condições econômicas (financeiras, cambiais, salariais,
fiscais, tributárias) e políticas (hegemonia absoluta do Poder
Executivo), facilitando o funcionamento e a expansão rias grandes
empresas (geralmente ligadas a empresas estrangeiras),
orientavam-se JW sentido da "interdcpendência ", adotada como
doutrina a partir do Governo Castello Branco em 64, e culmit aram
com o Acordo de> Garantia de Investimentos (assinado entre Brasil
e Estados Unidos em (5) que criava maior segurança para os
investidores estrangeiros in eressodos na econon ia brasileira
(I'AZl~Nf)A: 1985, p.35).

Em conseqüência, o grande problema gerado foi o fato de que os Estados

Unidos não queriam uma segurança apenas na política econôi ica, mas também, até

como uma implicação direta, na política cultural e educacional do Brasil. O

depoimento de Ghiraldelli esclarece plenamente essas intenções, quando afirma que

( ..) O desenvolvimento econômico sob o capitalismo monopolista
dependente exigi u a implantação da "paz social ", ou seja, ()
aniquilamento das orgunizações e canais de participação populares
capa=es de influir em decisões governamentais. Essa foi, de fato, a
política da ditadura militar. O sistema educacional, guiado por tal
principio maior, deveria, então, "não despertar aspirações que não
pudessem ser satisfeitas" (segundo palavras dos próprios generais-
presidentes da época). E todo () apara/o repressivo, montado pelos
integrantes do pacto político autoritário para lima maior extração
de mais valia e aceleramento do processo de concentração do
capital, passou também a servir para colaborar com a
centralização da,' decisões nas diversas áreas ministeriais, em
especial na educação (191)0,p.169-170).

Na verdade, a política educacional desse período foi orientada,

principalmente, com dois objetivos: primeiro, preparar uma mão-de-obra que seria

direcionada aos interesses e necessidades do processo de industrialização crescente

no País: e, segundo, COlllO um instrumento de dominação pol itica e ideológica para

conter os pensamentos e atitudes "subversivas" de estudantes e professores.
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Para tanto, o Estado se armou e garantiu com vasta legislação educacional,

onde consubstanciou seus princípios ideológicos, principalmente através da Lei

5.540/68, da reforma universitária, e da Lei 5.692/71, da reforma do ensino de 1° e

2° graus, estruturando "legalmente" o ensino brasileiro conforme seus objetivos,

como citado anteriormente.

Procurando direcionar os aprofundarnentos históricos em função do enfoque

central estabelecido neste estudo - a formação político-pedagógica de professores de

grau universitário - será explorado mais especificamente, a seguir, o sentido da Lei.

5.540/68, da reforma universitária, buscando a compreensão do seu real sentido, o

qual só pode ser percebido através de uma análise crítica e contextualizada do seu

conteúdo, processo de elaboração e tramitação no Congresso Nacional, pois,

concordando plenamente com Saviani,

(/

(...) IJL7rase compreender o real significado da legislação não basta
a/a-se à letra da lei: ti preciso captar () seu espírito. Não é
suficiente analisar o texto: é preciso examinar o contexto. Não
basta ler nas linhas: é necessário ler nas entrelinhas (SAVIANI In
GAR('/A, /978, p. /75).

Situando o contexto em que a Lei 5.540/68 foi concebida, é fundamental

considerar que a política econômica que se configurava, no inicio dos anos 60,

exigia uma ampliação e fortalecimento dos setores médios para compatibilizar a

demanda com a expansão da produção de bens de consumo duráveis. No entanto,

pelo próprio caráter dependente do desenvolvimento econômico centrado na ação

das empresas multinacionais e pelos princípios capitalistas de maior concentração

de renda, limitavam-se cada vez mais os canais de ascensão social.

A modernização da economia fez, com efeito, da escolarização uma das

principais vias de acesso das classes populares a patamares sociais mais elevados.

Decorrente desse fato, cresce uma forte pressão das camadas médias no sentido da
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democratização da universidade, o que foi comprovado pela própria mobilização dos

estudantes,

É importante ressaltar que as manifestações dos estudantes tinham como

objetivos também, e fundamentalmente, uma continuidade no plano

político, os quais permaneciam orientados pela ideologia nacional-

desenvolvimentista. Mesmo assim, refletindo o que ocorria no plano das políticas

desenvolvimenti stas,

(. ..) I/U plano educacional era necessário lima ruptura política para
manter a continuidade social. () {I"e implicava o ajustamento da
poltuca educacional à nova ideologia política (a doutrina da
interdcpendência) atrelada ao modelo econômico desnacionalizante
(.)',4 1'/A N/, j 988, p, 97).

Com o intuito de utilizar-se da legalidade, o Poder Executivo pressiona o

Congresso Nacional, conseguindo a aprovação da "Lei Suplicy" (Lei 4.464/64), que

extinguiu a UNE (União Nacional dos Estudantes) e demais entidades

representativas, assegurando outras formas de representação controladas com maior

facilidade pelas ações governamentais,

Essas medidas refletem a postura do Governo Castello Branco que, iniciando

uma época de governos militares repressivos, desencadeou a perseguição aos

movimentos estudantis, quando a prisão, o desaparecimento e a morte de estudantes

passaram a fazer parte dos acontecimentos rotineiros,

No entanto, esses posicionamentos entravam em conflito com os propósitos

fundamentais das reivindicações estudantis, o que levou ao confronto entre os

estudantes e o governo militar, culminando na crise de 1968,

Vale ressaltar que a preocupação com os movimentos estudantis não sena

necessária se o governo militar nào percebesse a universidade como um lugar

propício às reflexões e protestos, não só de estudantes, como também de intelectuais
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e grupos organizados que teriam um efetivo poder de veiculação ce idéias tidas

como subversivas. Isso ocorreu, de verdade, pelo fato de que,

( ..) uma vez desmanteladas as entidades da sociedade civil que
.\'1I.\'lel1I01'O/11 f'(:.\·ql icios do clima nacionalista do regime anterior (10

golpe. sobrou, como reduto ideologtco do reformismo nacionalista-
desenvolvimentista radical, a universidade. As esquerdas e as
forças
Iiberais-progrcssistas, desativadas 110 meio político institucional e
no meio operário, recolheram-se, atordoadas, para o movimento
estudantit ((;!lfRA/,J)/',LU, IYYV, p. /71-172).

Nesse contexto mars imediato, a Lei 5.540/68 foi imposta como um

instrumento de ruptura política atingindo o âmbito educacional, visando à

manutenção da ordem econômica do momento e "em nome da defesa da

democraci a".

Pelo próprio processo de tramitação da Lei, percebeu-se que a reforma

universitária proposta não foi bem aceita pelos setores mais progressistas da

sociedade, em especial pelos que tinham alguma ligação mais direta com a

educação.

Inicialmente, o governo Costa c Silva CriOUe designou os membros de um

Grupo de Trabalho da Reforma Universitária-GTRU11, instituído pelo Decreto

62.977, em 02/07/68, que iria estruturar o projeto de I i da reforma universitária.

O GTRU recebeu a colaboração dos seminários e "fóruns" realizados pelo

IPES (Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais), dos Acordos MEC-USAID e dos

estudos oriundos do Relatório Atcon e do Relatório Meira Matos. É fundament I

fazer a observação de que Rudolph Atcon era membro da AID (Agency for

Internationa] Development) e que Meira Matos era coronel da ESG 'Escola Superior

110 próprio General designou os membros do GTRU. o qual foi composto pelos seguintes nomes: Professor Antônio
Moreira Coucciro, Padre Fcrnundo Bastos de Ávila, Reitor João Lyra Filho, Doutor João Paulo os Reis Velloso,
Doutor Fernando Ribeiro do VaI. Professor Roque Spencer Maciel de Barros, Professo)' Newton Sucupir , Professor
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de Guerra) 12, dados estes que podem referenciar o caráter ideológico da política

educacional proposta.

Logo após concluído o relatório geral do GTRU, o documento foi

encaminhado a um grupo de ministros do general Costa e Silva (Delfim Netto, da

Fazenda; Reis Velloso, do Planejamento; Gama e Silva, da Justiça; Tarso Dutra, da

Educação), quando em 7 de outubro de 1968 foi transformado em Mensagem

Presidencial, dando entrada na ordem do dia do Congresso Nacional.

Politicamente, o quadro de repressão imposto era desastroso, como bem

ressalta Paulo Ghiraldelli:

Nesta época os panidoxj« haviam sido extintos. [reze partidos
Iegats. que vivificaram a democracia relativa instituída em 1946,
foram simplesmente apagados da realidade com uma penada. OAI-
2 destruiu o antigo sistema partidário e criou o bipartidarismo com
a A1?f.~NA(Aliança Renovadora Nacional), o partido situacionista,
e o MIJR (Mo VI me1110 I rcmocrático Brasileiro), como oposição
consentido (/990, p.17 3).

Nesse contexto, quando o projeto de reforma universitária chegou ao

Congresso Nacional, em outubro de 68, percebia-se que as representações de

esquerda agiam mais no âmbito exrraparlamentar do movimento estudantil, o que

demonstrava urna certa impotência por parte dos congressistas, apesar de algumas

reações contrárias, a exemplo

(...) do deputado Mário Covas. líder do MDB na Câmara dos
Deputados, 110 sentido de tentar denunciar que a reforma estava
sendo enfiada "goela abaixo ,. do Parlamento (...) (ld.lbid., p.174).

Mesmo assim, o projeto acabou passando não apenas com a aprovação dos

situacionalistas, que eram a maioria, como também da minoria emedebista

Valnir Chagas e os estudantes João Carlos Morcira Bcssa e Paulo Bouças. É importante fazer constar que dois
estudantes. também nomeados. recusaram-se a participar desse processo.
I2Para obter maiores dctalharncruos sobre o caráter idcologrco do pensamento de Rudolph Atcon e Meira Matos, ver
Vieira.1982.p.JJ-\'i
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(Movimento Democrático Brasileiro) que, nesse contexto, funcionou de fato como

oposição consenti da do regime.

Finalmente, ao analisar criticamente o conteúdo e o significado da Lei

5.540/68, percebeu-se que um dos graves problemas impostos pelas políticas

estrategistas dos governos militares ocorreu pelo fato de que, ao invés de

promoverem um desenvolvimento mais nacional, empenharam-se em um processo

de modernização acelerada segundo um modelo desnacionalizante. No campo

educacional, conseqüentemente, passou a prevalecer a diretriz segundo a qual as

decisões relativas à educação deixam de ser competência dos educadores.

Nessa "concepção" de educação, os educadores tinham apenas a obrigação de

executar eficientemente as medidas, elaboradas e impostas pelo grupo dominante

militar-tecnocrata, destinadas a adaptar a educação aos objetivos da modernização,

momento em que

(..) as modificações introduzidos na organização educacional
brasileira visavam, fundamentalmente, ajustar a educação à
ruptura política operada em 1964, assestando, assim, um rude
golpe nas aspirações populares que implicavam a luta pela
transformação da estrutura sócio-econômica do país (SA V/ANJ,
/988, p.98).

I &
Quanto à modificações pelas quais passou a universidade brasileira, impostas

através da Lei 5.540/68, fica claro que um dos objetivos concretos da reforma era

promover a expansão do ensino superior, preocupando-se em dar uma solução

plausível às pressões sociais das camadas médias por mais vagas, bem como

procurando viabilizar a preparação de recursos humanos para o desenvolvimento

econômico do País, com base nos princípios da modernização e da racionalização

administrativa disseminados nas mais di ferentes políticas implementadas no Brasil.
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Com relação aos "poderes" estabelecidos pela nova política de modernização,

é por demais importante a colocação de Otaíza Romanelli, quando diz que

(..) é forçoso admitir que a atual modernização, ao utilizar
mecanismos de administração qlle eliminam cada vez mais os
obices c/o livr« fluxo do comando das csfcrus mais altus para as
instâncias inferiores, esvaziou os antigos cargos de chefia 011 de
direção de seu conteúdo próprio, determinado por certo grall de
liberdade e 0I'ÇtlO e de determinação na condução e administração
das instituições (/99/, 1'.232).

No que se refere à universidade, esse fato pode ser verificado se analisarmos

suas relações tanto com a administração pública federal, onde

(...) decisões qlle antes eram tomadas pelas proprias Universidades,
através de seus órgãos adminisirativos, passaram para a instância
superior, como é o caso das normas de seleção, contra/ação e
nomeação do seu proprio pessoal (..),

quanto suas próprias relações internas, nas quais

(..) ó,.~tios internos da Universidade deixaram de subordinar-se
aos reitores ou à administração central da Universidcule, para
subordinar-se diretamente li orgãos que se situam fora do seu
âmbito (Id./bid, p.232-233).

Quanto aos cursos superiores, ficou decretado que, através de suas unidades,

deve promover cursos de graduação, pós-graduação, extensão, aperfeiçoamento e

especialização. A composição dos cursos de graduação ficou dividida em dois

ciclos, um básico e um profissional.

O parcelamento do trabalho na universidade é uma das características básicas

da reforma de 68, que refletiu os princípios de taylorização através dos teóricos

americanos e brasileiros responsáveis pela elaboração da Lei 5.540/68.

A racionalização, eficiência e produtividade, expectativas primeiras em toda

empresa, passaram a ser também exigidas no âmbito da universidade, sem levar em

conta a especificidade das suas atividades educativas, como o ensino, a extensão e a
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pesquisa, em interação direta com o amplo contexto na qual são desenvolvidas,

Como conseqüência, ocorreu uma inevitável fragmentação do trabalho escolar,

provocando a dispersão dos alunos pelo sistema de créditos instituído, o que

reforçou os objetivos de despolitizar e desagregar a organização estudantil

constituída costumeiramente a partir do núcleo básico, que sempre se transformava

na famosa "turma".

Constatou-se, daí, que a questão da despo li I ização, pro ocada pela nova

legislação, foi um dos objetivos primeiros da política educacional do governo

militar, na tentativa de expulsar do compus toda e qualquer concentração de pessoas

e idéias "subversivas" que viessem a atrapalhar a disseminação da ideologia da

ditadura.

Com a departamentalização e a matrícula por disciplina, o curso parcelado,

através do regime de créditos, foi percebido de forma negativa também pela

fragmentação que provocava nas atividades escolares.

Para que se tenha melhor noção do que significou a departamentalização

após a Lei 5.540/68, é importante fazer algumas considerações, Antes da reforma, o

vínculo básico da universidade, tanto para professores COIIlO para estudantes, era o

curso e não o departamento. A seguinte citação de Ghiraldelli torna esse ponto bem

mais claro:
(. . .) curso e departamento se identificavam, pois 11111professor de
Histeria da Cultura, por exemplo, que lecionava 110 Curso de
Historia. pertencia ao Departamento de Historia. Se ele lecionasse
Historia da Cultura em outro curso, por exemplo, lia Licenciatura
em Pedagogia, era naturalmente membro do Departamento de
Pedagogia (J990, p. J'f-;j). ( »cÓ.~

o departamento foi criado com características de poder autônomo e arbitrário,

com a função de oferecer as disciplinas aos cursos. A departamentalização acabou

com a relação entre o ensino e a pesquisa, que passou a congregar professores-
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pesquisadores de Limamesma área do conhecimento, sem levar em consideração as

identidades teóricas e ideológicas, induzindo, ainda, uma aglomeração de caráter

corporativista.

A introdução desse novo tipo de funcionamento dos cursos não garantia a sua

melhoria qualitativa, pois a exigência de rigor e de racionalização implementadas

criava um tipo de curso baseado em currículos mínimos prefixados e cargas horárias

mínimas, no qual se percebia a preocupação com o tempo gasto e com o

cumprimento de exigências formais de realização de programas, dando continuidade

a um processo antigo de desvirtuamento de valores.

Quanto à expansão dos cursos, através da Lei 5.540/68, havia toda uma

orientação no sentido de que fossem oferta das mais vagas e criados mais cursos

diretamente vinculados à expansão da política econômica e do mercado de trabalho.

Procurando relacionar o uso da educação para fins de melhor implementação

da política econômica, pode-se entender que

(...) pmmOl'er a reforma seria uma maneira de criar condições
para viabilizar uma expansão ordenada do ensino, já que a
l!'\I)(1I1Sàodesordenada realizada a/é então, era seguidamente
crituada pelos formuladores da política educacional (VIEIRA,
iv«: 1)./35).

Outro aspecto negativo, resultante desse modelo universidade-empresa,

influenciado pelos Acordos MEC-U AIO - que davam prioridade a racionalidade,

eficiência e produtividade - foi o aumento em excesso da burocracia. Para cada

curso e para cada departamento foi montada uma estrutura burocrática que tomou

bem mais difícil a agilidade da vida universitária. Diante do aparato burocrático

montado, as verbas da educação passaram a ser dirigidas muito mais para a

manutenção da burocracia do que mesmo para o ensino, que deveria ser considerado

como um dos objetivos maiores da universidade.
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Nesse contexto, o vestibular passou a ter um caráter unificado e

classificatório, COIll a intenção de resolver ° problema dos exce entes, ou seja, dos

alunos que mesmo sendo aprovados no concurso vestibular não podiam efetivar a

matrícula pela falta de vagas. No entanto, a resolução do probl ma dos excedentes e

a atenção a uma maior democratização do ensino superior foram desviadas, pela

política educacional dos militares, através do incentivo à privatização do ensino de

3° grau, o que sacrificou enormemente o compromisso COl a qualidade do ensino e

com a democracia nas universidades.

As modificações postas, então, pela Lei 5.540/68, demonstram as

desvirtuações a que foi submetida a universidade brasileira, em LUTIcontexto de

fechamento político e desenvolvimento de uma economia altamente excl ente,

passando a educação a er um reflexo, e até um dos meios de concretização, da

ditadura militar nesse período da história do Brasil.

2.2 A deformação político-pedagógica dos professores

Decorrente de todo esse arsenal ideológico disseminado na estrutura e

funcionamento da universidade brasileira, o professor passa a contar com LUTIa

formação despolitizada, como será explicado a seguir, e de baixa qualidade

pedagógica. Nesse contexto, as restritas condições de realização de sua prática

docente e de sua organização como categoria só contribuem para o agravamento

desse quadro de despreparo profissional.

A partir de 196 , os cursos de pedagogia passam a ser estruturados com a

oferta de habilitações educacionais: Supervisão, Inspeção, Orientação e

Administração Escolar. Tal estrutura é instituída pelo Conselho Federal de

Educação, seguindo as orientações da Lei 5.540/68, da reforma universitária.
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A base dessa nova estrutura do Curso de Pedagogia é reflexo da própria

sociedade capitalista, a qual,

(..) organizada para produzir e distribuir os seus bens, baseia-se
110 tipo de relações entre proprietários e não-proprietários,
provocando 11/11 tipo de divisão de trabalho tão [undatncntal que
ucaba /WI' afetar lodos os aspectos da vida social, entre eles, a
Educação e a escola (N~RNAN/)J~'S, /99/, p.16).

Da mesma forma como aconteceu no sistema econômic - onde a divisão entre

proprietários e não-proprietários implicava na divisão entre trabalho intelectual

(concepção) e trabalho manual (execução), no sistema de ensino passa a ser

instituída uma proposta pedagógica que reforca a separação entre teoria e prática,'r..,) ,-
onde as especialidades técnicas da educação têm um papel imprescindível.

Os cursos de pedagogia priorizam a formação do especialista, com opção para

as áreas de administração, supervisão, inspeção, orientação e magistério, passando a

ser concebida 1I1lW formação de educadores com uma visão fragmentada do próprio

sistema educacional e de ensino, no qual não há espaço para um processo educativo

com visão crítica e de totalidade, muito menos condições para efetivação do valor

político da práxis docente.

A fundamentação desses cursos de formação de educadores está baseada na

pedagogia tecnicista, estruturada a partir do pressuposto da neutralidade científica,

inspirada nos princípios de racionalidade, eficiência e produtividade, propondo o

reordenamento do processo educativo de maneira a torná-Io objetivo e operacional.

Isso leva à objetivação do trabalho pedagógico, refletindo um modo de estruturação

semelhante ao que ocorreu no trabalho fabril.

O ensino passou, então, a ser padronizado a partir de planejamentos que

impõem forte rigidez na operacionalização de seus objetivos, colocando como

condição essencial que a aprendizagem deva ocorrer de maneira nivelada para todo
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o grupo de alunos, os quais devem se enquadrar ao planejamento. O aluno é

avaliado, pois, em função dos objetivos determinados, e não em decorrência das

possibilidades de aprendizagem individual.

Esse posicionamento determina uma visão dicotômica de teoria e prática, sob

a qual a teoria é capaz, por ela mesma, de pensar, elaborar e teorizar, cabendo à

prática apenas executar e agir, concebida num sentido utilitário pelo pragmatismo

pedagógico, o que se revela também no distanciamento entre especialistas e

professores.

Como resultado, a falta de articulação desses planejamentos com a realidade

na qual são aplicados, provoca a

(...) eliminação ostensiva daqueles que não se enquadram aos
padrões e à omissão fundamental dos elementos exteriores ao
processo, determinantes do fracasso escolar (MARTINS, 1987,
P . ./8-./9).

Outros fatores que refletem a inadequação desse tipo de planejamento,

fechado em si, podem ser detectados quanto se conhece dados que indicam

(...) () alto índice de retenção da nossa escola de 1° grau,
demonstrado ou pelas elevadas porcentagens de reprovação ou
pelo abandono precoce do / o grau, com a lermina/idade ocorrendo
acentuadamente na .:Ia série do primeiro grau, ou pelo fenômeno
acentuado de distorçào série Idade e a demanda descontrolada
para () ensino supletivo (MAH.rtVS. /987, p.50).

No desenvolvimento prático dos planejamentos, tanto o professor quanto os

alunos passam a ter uma função secundária, sendo submetidos à simples execução

de um processo concebido, planejado, coordenado e controlado pelos especialistas.

Segundo essa postura de educação, para a simples execução dos

planejamentos concebidos pelos especialistas, o professor passa a não necessitar de
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uma formação intelectual de nível elevado, bastando-lhe um bom "treinamento" para

utilização COITetade método e técnicas.

Como conseqüência d ssa tendência tecnicista e ainda pela repressão oriunda

da "lei de segurança nacional", foi gerada uma insegurança desmobilizadora da

categoria, passando a exi tir uma formação profissional na qual o professor se toma

intelectualmente desqualilicado, sem maiores possibilidades de ser um educador

critico, que questione os condicionantes educativos internos e externos à escola,

percebendo-os numa relação dialética com a sociedade.

Pior que isso, a maioria dos professores passa a ter muita dificuldade em

compreender a própria prática inserida em lima totalidade interna - escolar - e

externa - social, pois, sem participação no processo de concepção dos

planejamentos, passam a utilizar os métodos, os conteúdos curriculares e o sistema

de avaliação de seus alunos sem compreender a objetividade de suas

operacionalizações.

Utilizado apenas como um executor de técnicas do processo ensmo-

aprendizagem na pedagogia tecnicista, o professor tem apenas que aplicar as

orientações elaboradas pelos especialistas, e, em seguida, recolher os dados de

referência de aprendizagem, através do sistema de avaliação quantitativa, que possui

a preocupação predominante em "quantificar" os conteúdos apreendidos pelos

alunos.

Desse modo, a formação proporcionada pelos cursos de pedagogia, passou a

seguir corretamente os objetivos da política educacional que inspirou a Lei 5.540/68:

preparar profissionais da educação que não possuíssem uma vis-o crítica e

politizada sobre a totalidade do processo educativo, que nã p rcebessern os

condicionantes conjunturais da sua prática educativa, não controlando esse esmo



56

processo, o que se deu tanto pela fragmentação das atividades quanto pelo baixo

nível teórico obtido 110S referidos cursos.

A formação de professores caracterizada pela proposta pedagógica de caráter

tecnicista entende, ainda, a concepção de iiniprocesso de ensino-aprendizagem que

não considera o aluno em suas especificidades, o que provocou um grande prejuízo à

maioria da população brasileira, que deveria ser beneficiada com uma educação de

qualidade e que atendesse às suas necessidades, mas que, contrariamente, passou a

contar com um sistema de ensino altamente deficiente e excludente.

I
Outro fator considerado detenninante da baixa qualidade do ensino foi a

constante desvalorização do profissional do magistério, principalmente no que se

refere à política salarial, em que os índices de insatisfação das necessidades

profissionais e pessoais dessa categoria passaram a demonstrar a falta de

valorização real do seu trabalho.

Como conseqüência, um grande número de professores passa constante e

crescentemente a submeter-se a outros empregos, serviços ou "bicos", muitas vezes

sem relação nenhuma com a educação, trabalhando praticamente os três turnos do

dia, sacrificando conseqüentemente a qualidade do seu trabalho e as possibilidades

de melhor capacitação, que exigem tempo e dinheiro, o que esse profissional não

pOSSUImais.

Desqualificado e desestimulado, fica bem mais difícil uma devida

compreensão do contexto dialético da sociedade em que vive ~ trabalha, em que ele

e o seu trabalho se situam, não tendo, muito menos, "tempo para perder COIIIlulas e

reivindicações que de nada adiantam, porque quem manda _eslIlo é o sistema ",

passando a ser prioridade sua a preocupação em "ganhar o pão de cada dia ", seja

como for. (Frases rotineiras de professores dos diversos graus de ensino).

c
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Fatos como esses, e todos os outros que têm sido analisados ao longo deste

estudo, esclarecem melhor o quadro atual do ensino de educação básica, que tem

apontado constantemente altos índices de reprovação e evasão escolar, oriundos de

um ensino de baixa qualidade e dcsvinculado do contexto local, bem como dos

contextos regionais, nacional e internacionais que afetam direta e/ou indiretamente

os seus fundamentos de elaboração do saber e os seus condicionantes de execução.

Dessa forma, encontra-se bastante dificultada a efetivação de uma escola de

qualidade que responda aos verdadeiros deveres e compromissos sociais para com a

cidadania, situada sempre em um momento histórico a ser devidamente considerado.

Como um exemplo concreto da política educacional do período militar, a

estruturação e funcionamento do Curso de Pedagogia da UVA é posta e analisada, a

seguir, proporcionando uma melhor compreensão de fatores impeditivos de um

processo de formação de professores mais comprometidos com o valor político da

práxis docente.

2.3 A criação do Curso de Pedagogia da UVA

o Curso de Pedagogia da UVA foi criado em 1980, integrando mais uma das

faculdades isoladas de ensino superior da Instituição, inicialmente pensado como

uma forma de elevar o nível de formação de professores para a Região Norte do

Estado do CeC1I'~

Como era comum na época, a partir de 1961, a UVA foi sendo estruturada

através de faculdades isoladas de ensino superior, estando em 1979 na situação de

Fundação Vale do Acaraú, quando teve início o decurso de implantação do Curso de

Pedagogia, através do Parecer N°2289/79, do Presidente do Conselho Diretor da

instituição, que faz uma exposição de motivos solicitando a abertura do Curso
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vinculado à Faculdade de Educação, a ser criada e mantida pela referida Fundação,

na cidade de Sobral - Ceará - Brasil.

o segundo passo dado para a criação do Curso de Pedagogia da UVA

registrou-se através do Parecer N°75/80, da Câmara de Planejamento do Conselho

Estadual de Educação, reconhecendo a necessidade social de sua implantação.

Finalmente, pelo Parecer N°778/80, a Câmara do Ensino Superior do mesmo

Conselho

Autoriza ofunciouatnento do Curso de Pedagogia a ser ministrado
em Faculdade: de Educação, criada e mantido pela Fundação ~ale
do Acarmí- (n 'A. sediada em Sobral, com as habilitações de
Licenciatura Plena em Administração Escolar, Orientação
Educacional e Formação para o Magistério, e o número de vagas
limitado a 50, para cada habilitação (Parecer 778/80 - Câmara do
Ensino Superior do Conselho Estadual de!Educação).

Pela própria tendência pedagógica do contexto educacional em que o Curso

de Pedagogia roi criado, sua estruturação e linha de trabalho seguiram princípios

relacionados à perspectiva da ciência natural'í; na qual

(..) a logica da necessidade e da eficiência pelpassa o discurso
político da integração e do consenso e as relações entre (' ucação e
sociedade selo consideradas l1e11iras. As questões da ideologia, do
conhecimento e do poder são ignoradas, cedendo lugar ao
metodokrgico e instrucional (SIfJ'A: 1990, p.5).

Com base nesses princípios, estruturou-se a teorização educacional teeni ista,

o que int1uenciou diretamente as determinações postas para o funcio mento do

Curso de Pedagogia da UVA, como será analisado a seguir.

O Curso oferecia três habilitações de liceneiatu a plena: Magistério,

Administração Escolar e Orientação Educacional, contando COI 50 vagas para cada

habilitação, o que totalizava 150 vagas por vestibular anual. Quando os alunos

l.'Pam maiores aprofundamcutos sobre ciência natural. ver Tcrcsinha Nclli Silva (191)0.1.
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ingressavam, cursavam juntos as disciplinas comuns do currículo, para depois

dividirem-se em turmas específicas de cada habilitação. Para cursar as habilitações,

os alunos tinham que primeiro concluir o magistério, havendo abertura para o

ingresso direto às habilitações por alunos que já possuíssem alguma licenciatura.

Inicialmente organizado através de uma composição integrada por uma

Diretoria, um Conselho Departamental, a Congregação e uma Secretaria,

responsáveis por todas as atividades necessárias ao seu efetivo funcionamento, o

Curso contava com quatro departamentos: Fundamentos da Educação, Orientação,

Administração e Planejamento, e Metas e Técnicas. Possuía, às vezes, chefias

específicas para cada um desses departamentos, que busca -am implementar a idéia

de um trabalho de planejamento iuterrelacionado com as disciplinas afins, dando ao

Curso uma prática de formação de professores com uma visão de totalidade, pelo

menos interna.

No entanto, apesar de muito bem definido, esse objetivo não foi concretizado,

apesar das muitas tentativas dos que compunham o Curso, couro ficou bem claro 110

depoimento de um professor que estava à frente desse processo:

(..) esses departamentos agregavam as disciplinas em matérias que
eram ministradas 110 Curso, sá que esses departamentos S() existiam
110papel, lido funcionavam, (..) tinham os chefes, e eu fui um dos
chefes. teme; trê» I'e:es, mas IIUI1Ca dava certo, era uma coisa feita
aleatoriamente (1'rofes or da U~'A).

Pelos depoimentos obtidos sobre esse período da história do Curso de

Pedagogia da UVA, conclui-se que talvez até existisse boa intenção do grupo em

efetivar tais propósitos; o que Ihes faltava mesmo era uma sólida fundamentação

teórica, que pudesse respaldar as necessidades que essas atividades passaram a

exigir.
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A grande maioria dos professores tinha experiência com o ensino de 10 e 20

graus, não possuindo o nível de aprofundamento que o Curso exigia, nem contando

com um sistema de capacitação e/ou atualização que favorecesse um trabalho de

qualidade, superando os desafios postos pela estruturação do Curso.

O trabalho pedagógico continuou, então, a ser realizado de maneira meio

desarticulada e aleatória, não proporcionando ao Curso, bem como aos alunos, um

perfil do profissional de educação necessário à conjuntura estabelecida no período, o

que tomava muito difícil a contribuição da educação para com a transformação da

sociedade da Região do Acaraú, tanto pela sua alienação política ao que ocorria no

mundo. do outro lado dos muros da universidade, quanto pelo duvidoso nível de

qualidade do trabalho pedagógico realizado pelos professores.

O currículo. ou melhor dizendo, a "grade" curricular foi montada com a

preocupação de que nada fosse copiado de outros cursos de pedagogia então

existentes, obedecendo à determinação legal de incorporação do currículo mínimo -

regulamentado pejo CFE -, a ser acrescido das disciplinas condizentes com as

especificidades da região. Então, um único professor foi incumbido desta tarefa,

como relata: c
(...) for dito: faça o curticulo do Curso de Pedagogia. Recebi uma
orientação para não copiar nada; a gente pegava o currículo
mínimo, (...) da Resolução do Conselho Federal de Educação de
1961, que regulava () currlculo mínimo dos Cursos de Pedagogia
no Brasil. (...) Então. em cima do currículo mínimo se montava o
currículo total. ARora sem/Jre "O/lado, e eu linha essa orientação,
pura 1/(/0 fazer tgua] à {'V/H)!? à Federal, à UECF, porque a
r '1 'A eu universidade Estadual do Vale do Acaraú, então nós temos
que atender às necessidades do Vale do Acarau, o que ainda hoje é
11mdesafio que me inquieta mas parece não ler jeito (professor da
( I1'A).

Essa foi, sem dúvida, lima preocupação importante da UVA, mas que só teria

sido verdadeira diante da preocupação em determinar ou preparar profissionais com
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a devida condição, de tem o e de aproíundarnentos educacionais e curriculares,

capazes de cumprir CSS(l tarefa de estruturação curricular do Curso de Pedagogia.

No entanto, a grade curricular foi montada por um único professor da

faculdade, sem o devido aprofundamento de conhecimentos na área para essa tarefa,

com uma sobrecarga de atividades tanto nessa como nas demais faculdades

integradas da UVA, que, conforme o próprio depoimento anterior, era o responsável

pela elaboração das grades curriculares dos demais cursos das faculdades.

Fatos COIllO este podem e devem ser considerados referenciais importantes

para um reflexão sobre o nível de compromisso das políticas públicas para com a

formação de professores, pois a simples criaçã de cursos de pedagogia não garante

a melhoria da qualidade do ensino de 10 e 2° graus da rede pú ica. Juntamente com

a abertura de cursos de formação para o magistério devem ser direcionados esforços

que viabilizem um trabalho de qualidade por parte dos profissionais que compõem

os cursos. 8H/UFC
Mesmo diante das dificuldades, o professor responsável pela elaboração do

primeiro currículo do C urso de Pedagogia procurou definir as disciplinas

complementares ao currículo mínimo de acordo com necessidades percebidas no

âmbito educacional da Região do Acaraú - onde a UVA está situada -, como por

exemplo: Legislação do EII ino, pelo (ato de as L is 5.540/68 e 5.692/71 não serem

ainda conhecidas e compreendidas por grande parte dos profissionais de ensino da

Região N0l1e do Estado do Ceará, e que ainda não estavam (e nunca foram')

plenamente implementadas nas instituições e ucacionais; Biologia da Educação, que

preparava professores para a matéria de Programa de Saúde do ensino básico, entre

outras.

A preocupação com o currículo era direcionada, principalmente, para adaptar

os programas de algumas disciplinas às necessidades da Região, já que para a plena
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adequação de toda a grade curricular era necessário contar com um grupo de

professores efetivos e melhor preparados, o que não era urna realidade do Curso.

As iniciativas passavam a ser, então, bastante dificultadas, pelo fato de não

haver professores disponíveis para as disciplinas definidas, ou quando existiam não

se adequavam exatamente aos pré-requisitos exigidos do ponto de vista da

fundamentação teórica e da habilidade pedagógica. É o caso, por exemplo, de

Biologia da Educação, inicialmente lecionada por um médico, que não adaptava o

conteúdo aos objetivos da disciplina. como foi dito em entrevista por um professor:

(. .. ) /1/77 médico que dava es.sa disciplina, trabalhava com conteúdos
como cé 111Ia, tecido eIC., o que "elo estava diretamente relacionado
ao objetivo da disciplina Biologia da Educação, que era mais
110 área de higiene. de saúde, para formar o profissional para
trabalhar o saúde com o CIH1IIÇ'O no educação escolartI'rofessor da
li! 04).

Os professores que compunham o Curso eram, na sua maioria, profissionais

liberais que tinham aquela atividade apenas como um "bico" ou forma de

contribuição à implantação do Curso na Região, e que ingressavam através de

convites, comprometendo o nível de qualidade do trabalho docente a ser realizado.

Conclui-se, então, que o currículo era montado muito mais de acordo com a

disponibilidade de profissionais - muitas vezes de outras áreas - do que mesmo em

função do que o contexto educacional apontava como necessidade no processo de

formação de professores.

Essa carência de profissionais chegava a fatos extremos. Pode ser citado o

caso em que o mesmo professor que já estava com a responsabilidade de montar

todos os curriculos dos cursos, teve que elaborar também o programa das

disciplinas, pois os próprios professores diziam não saber nem ter tempo disponível

para fazê-los.
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Acrescenta o referido professor:

(. .. ) ('11 sempre fui do (I/'I.!{f de humanidades e me vi jazendo
curriculos e programas de outras áreas, como defisica, de química,
de biologia. sem entender nada disso, mas tinha que ter! O
Conselho pedia e alguém linha que fazer (...)l Então, eu me
trancava lia biblioteca. pegava livros de cada área especifica,
estudava e começava afa:et (Professor da (/~ 'A).

A situação financeira da Faculdade era muito precária, pois além do pouco

dinheiro arrecadado da mensalidade dos alunos, o seu funcionamento era subsidiado

através de convênios que promoviam e/ou beneficiavam as atividades realizadas,

sem contrapartida financeira da Faculdade, bem como através de doações e

concessões.

Tal fato levava à realidade de existência de professores mal remunerados, com

o agravante de que a Faculdade não tinha também condições de promover um

processo contínuo de capacitação que atendesse às necessidades postas pela prática

docente no Curso de Pedagogia.

Durante esse período, não havia muito espaço político para discussões, tanto

na UVA como no contexto estadual e nacional, e as poucas que aconteciam se

davam em âmbito interno de cada instituição, como é o caso do processo de

discussão pedagógica - ainda que re trita - e refonnulação do currículo do Curso de

Pedagogia da UFC'4, momento em que a UVA esteve ainda isolada e distante de

profissionais, de literatura e de debates que favorecessem o seu crescimento e

apri moramenro

As concepções pedagógicas mais definidas no perfil (se é que havia um

perfil!) dos profi sionais engajados no Curso refletiam um ecletismo dos princípios

da pedagogia tradicional e recnicista. que, atrelados à falta de aprofundamentos

14 A discussào e efctivação da reforma curricular do Curso de Pedagogia da UFC ocorreu mais sistematicamente e
se efetivou durante a segunda metade da década de XO Ver Maria Estrela Fernandes: 1990, p.374-454.
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teóricos necessários, ef ti a am uma formação de professores bastante deficiente, e

os educadores que se graduavam nesse Curso passavam a ter um baixo nível de

competência teórica, sem parâmetros bem definidos quanto à postura didática

necessária à superação das problemáticas - como o analfabetismo - e alienados aos

fatores sociais, econômicos, culturais e políticos, detenninantes da conjuntura do

País nessa época de extrema repressão.

Dessa forma, a qualidade do Curso estava muito distante de responder à

própria 'função social como um curso superior de formação de professores, onde o

valor político da práxis docente se encontrava escondido por trás da tão

proclamada "neutralidade" exigida e tida como princípio do discurso tecnicista na

educação, comprometida com valores outros que não os da maioria da população

carente da Região do Vale do Acaraú.

Com base em uma análise mais contextual da própria política educacional do

Estado do Ceará, em que toda essa realidade do Curso de Pedagogia foi sendo

configurada, e sobre a qual os fatores sócio-políticos e econômicos tiveram grande

influência, pode-se ter alguns possíveis referenciais de determina! es das

dificuldades encontradas 110 processo de estruturação do Curso.

Havia forte preocupação com a interiorização do ensino supenor, o que

parecia estar mais relacionado a interesses políticos, apesar de os discursos e planos

de governo sutilmente imbuíirem como prioridade questões econômicas, sociais e

educacionais.

A própria desarticulação entre os novos cursos criados e o desenvolvimento

econômico em aceleração 110 Estado, bem como a falta de vinculação da proposta de

trabalho desse novo Cur o de Pedagogia, com o problema da formação de

professores no Estudo do Ceará, mais especificamente Iora da Capital,

demonstraram um certo distanciamento entre as políticas pensadas e as realizadas.



65

Nesse período, o governo do Estado representava interesses coronelistas do

Ceará, relacionados aos interesses governistas do Estado Militar em crise, onde as

políticas "tinham" caráter assistencialista para com a pobreza social, utilizando-se a

estratégia participacionista na qual a educação é considerada como meio privilegiado

de superação das carências sofridas pela maioria da população.

Esse foi o contexto em que passou a ser pensado o projeto de interiorização

de universidades no Estado, que apesar da "preocupação" com o social, revelou

maior compromisso em responder à demanda social dos setores médios, em

detrimento das necessidades dos segmentos mais desfavorecidos das populações

interiorana e litorânea, distantes de Fortaleza.

o planejamento educacional no Ceará refletiu, nessa época, um estreito

vinculo político e ideológico, num contexto nacional, com as forças dominantes.

Havia forte preocupação em garantir o poder dos coronéis utilizando-se do

discurso partictpanvo como estratégia do continuismo dos interesses do Estado

Militar, que já estava em crise, sem muitas perspectivas de reversão desse quadro.

Dessa forma, buscava-se novas opções para lidar com os problemas sociais gerados

e agravados pela política econômica concentradora de riqueza (BRITO: 1995, p.36-

58).

No entanto, percebia- e que e a preocupações se davam muito mais pelo

enfraquecimento de poder dos militare, do que mesmo pela situação social e

econômica, obviamente abordada como e, tratégia de sensibilização e resgate de

credibilidade para com a política coronelista do Ceará.

Em função desses interesses. explica-se, parcialmente, o empenho dos

governos do Estado do Ceará, no final da década de 70 e início de 80, em promover

condições de interiorização do ensino superior, momento em que se deu o processo
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de criação da Faculdade de Educação da UVÂ, que mcorpora o Curso de

Pedagogia.

Pode-se deduzir, então, que há grande possibilidade de a realidade do Curso

de Pedagogia da UVA refletir as sutis distorções conseqüentes de interesses

políticos do coronelismo cearense nesse contexto histórico, no qual a criação desse

Curso pode ter demonstrado que a preocupação estava voltada muito mais para as

repercussões políticas decorrentes da existência de mais uma faculdade na cidade de

Sobral, e não para a problemática da formação de professores ou para a questão do

analfabetismo alarmante na Região Norte do Estado do Ceará.

Dessa forma, percebe-se que os objetivos da política educacional imposta

pelos governos militares - federal e estadual - passaram concretamente a ser postos

em prática no Curso de Pedagogia da UVA, ou seja, existia por parte de muitos de

seus profissionais um determinado nível de alienação política atrelada a uma

deficiente competência teórica e técnica - como ficou claro pelos próprios

depoimentos obtidos na pesquisa, elementos estes irnpeditivos de efetiva

profissionalização e libertação do educador, inserido em uma sociedade e\itista,

excludente e repressora.

Entretanto, apesar de muitos dos profissionais do Curso de Pedagogia da

UV A demonstrarem um lamet rável estado de carência e até imobilidade, semelhante

ao de muitos outros situados nos diversos Estados da Federação, havia ao mesmo

tempo grupos mais inquietos, mobilizados e comprometidos em mudar a situação

dos cursos de formação de professores de todo o País, que já apontavam indícios de

nova postura frente à linha tecnicista disseminada ne se período dos governos

militares.

Como na vida em sociedade - composta de classes sociais antagônicas - nada

acontece de forma harmonio a e homogênea, todo o descalabro da educação foi
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sempre questionado e combatido - mesmo que às vezes na surdina, como nos

períodos de extrema repressão política - o que mobilizou um clima de resistência

que aos poucos foi ganhando parceiros e sendo fortalecido no cenário nacional.

Com a luta mais organizada dos educadores, tem sido construído outro

panorama na política educacional brasileira, possivelmente comprometida com a

transformação dos cursos de formação de educadores, para que estes passem a ter a

oportunidade de conhecer dialeticamente os contextos em que as práticas educativas

são planejadas e executadas a favor da perpetuação dos interesses dominantes ou a

favor da emancipação das classes dominadas, pois só assim serão capazes de

perceber quais os entraves para a realização de um ensino de qualidade, podendo

superá-los, onde se efetiva o valor político da práxis docente, no compromisso com

a cidadania real.

Nova postura sobre educação e formação de professores, como será exposto

no capítulo seguinte, é direcionada, então, à estruturação de UIlI pensamento crítico e

dialético sobre a educação brasileira a respeito dos seus deterrni nantes político,

econômico, cultural e social, que, aproveitando e/ou determinando o período de

abertura política que se configurava no País na década de 80, pode desenvolver um

processo de redemocratização educacional.

Esse marco na educação brasileira foi sendo iniciado pela discussão coletiva

interinstitucional e intere tadual, de forma mais livre e mobilizadora, .a busca por

urna compreensão mais aprofundada sobre a situação do sistema educacional, bem

como sobre as possíveis opções de reversão do quadro catastrófico que refletia a

política educacional dos militares, no seu descompromisso ara com um ensino que

proporcionasse condições a uma melhor profissionalização das camadas carentes da

população do País.



CAPiTULO 3

A DIALÉTICA HISTORICIDADE DA REDEMOCRATIZAÇAo

NO PROCESSO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES

Toda a política imposta pelo período da ditadura militar, explicitada

anteriormente, assim como suas conseqüências desastrosas no âmbito da educação,

não ocorreram, no entanto, sem que houvessem focos de resistência e organização
,'"'por parte da sociedade política e civil - mais notadamente d(:;..)laúltima - bem como

de educadores mais progressistas e comprometidos com a educação de qualidade

para toda a nação.

Na realidade, estudiosos orno Luiz t~)}nio Cunha consideram

(..) o longo processo de construção da democracia como
desencadeado logo após o golpe de Estado de março-abril de 1964,
(...) com a ocupação de prefeituras municipais de cidades do
interior pelas forças políticas de oposição, nas eleições de 1977;
acelerando-se após a anistia aos punidos por razões político-
ideolôgicas (1979) e, ainda mais, com a eleição dos governadores
dos estados pelo sufrágio universal (1982); estancando-se depois
da morte do Presidente civ il recém-eleito pelo colégio eleitoral
(1985); e vindo a sofrer 11mforte revés com o resultado do segundo
fumo das eleições presidenciais dir~as-(1989) (CUNHA: 1991,
p.22).

Essas análises, como as que vêm a seguir, são o exemplo exato de que as

realidades históricas vividas pelo homem são verdadeiramente compreendidas

quando analisadas à luz de princípios dialéticos, considerando a sua totalidade (onde

tudo se relaciona), o seu movimento (onde tudo se transforma), o valor do

quantitativo das ações em função do qualitativo (e vice-versa) e as suas contradições
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(unidade e luta dos contrários). Em outras palavras, as resistências e lutas

organizadas - ou não .. que co-existiram no contexto de redemocratização do País,

devem ser percebidas através da análise da totalidade de suas relações, que

mostram claramente as contradi; Jcs conducentcs a movimentos que passaram a ter

o seu devido valor e determinação no processo de transformação da sociedade e da

educação.

Analisada como resultante da política de desenvolvi ento implementada

pelos governos militares, a década de 80 foi considerada por muitos como a década

perdida na história do Brasil, mas com alguns saldos positivos. Conforme ressalta

Maria da Glória Gohn (1994), configurando-se pelo progressivo processo de

recessão, o País perdeu em índices de crescimento, em produtividade agrícola e

industrial, em competitividade tecnológica. Além das perdas econômicas, houve

também perda substancial em termos de qualidade de vida, com o aumento dos

índices de criminalidade, poluição, doenças infantis e epidemias, a estagnação do

declínio da taxa de analfabetismo, o aumento do número de desempregados, dos sem

terra e sem teto, de assassinatos de crianças, adolescentes, líde es rurais etc.

Entretanto, contra tando com as perdas, pode-se dizer que o Brasil e seus

cidadãos tiveram ganhos no plano sócio-político, quando a sociedade aprendeu a se

organizar e a reivindicar. Grupos sociais organizados a partir das mais diferentes

origens e necessidades estiveram juntos em momentos fundamentais para a

reconstrução da democracia, para protestar contra o regime político vigente, na luta

pelas "Diretas Já", nas reivindicações por aumentos salariais, entre outros. A

sociedade civil mostrava que as lutas - pelo poder de voz, de se manifestar através

das urnas etc. - estavam sendo conquistadas, o que foi configurado, também, pela

organização das mais diversas categorias profissionais em sindicatos e associações.
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Embora considerando a importância e o valor conjuntural das associações e .

sindicatos, vale ressaltar que essas organizações levam consigo o perigo de apenas
-- ---

dar uma outrã forma ao clientelismo do período da ditadura militar, que passa a ser o

corporativismo instalado, o que não responde às necessidades da sociedade

brasileira de estruturar um movimento coletivo que leve a urna redefinição da própria

estrutura de funcionamento do Estado, que interfira nas políticas de

desenvolvimento, pois é considerado também que

(..) substituindo a relação patrão-cliente e seu hábito de "mamar
nas tetas do poder público ", interesses profissionais e sindicais
(patronais e de assalariados) partiram para a luta 110 sentido de
conseguir maiores ganhos para si mesmos, esquecendo, mais uma
vez, a sociedade global (HAGUEITE: 1992, p.172-173).

Essa é uma séria reflexão que deve ter a devida importância e consideração

nesse momento de redernocratização do País como um todo, onde as iniciativas têm

o seu valor de contribuição, mas devem ser sempre pensadas e repensadas no

próprio movimento histórico em que o percurso das conquistas mostra os avanços,

as deficiências e necessidades a- serem superadas. Mesmo diante dessa reflexão, é

impossível não destacar o devido valor das associações e sindicatos, no âmbito das

lutas pelo processo de redemocratização da educação brasileira.

3.1 Os educadores e a luta pela democratização
educacional

Organizadas no final da década de 70 e nos anos 80, diversas entidades

estiveram à frente de movimentos a favor das transformações n :-;essárias à educação

brasileira, quando foi possível evidenciar avanços conquistados pelo sistema

educacional, na busca por melhor qualidade de ensino para os seus diversos graus e

modalidades.
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A contínua e crescente mobilização dos profissionais, através de organização

em sindicatos, associações e outros semelhantes 15, revelaram - e continuam

demonstrando - a prática de uma das formas de organização e atuação política dos

educadores, que em meio ao forte esquema repressivo da ditadura militar, souberam

ser audaciosos e perseverantes em busca dos seus propósitos e compromissos para

com a educação brasileira e os direitos de cidadania de seu povo.

As diversas entidades de representação dos educadores iniciaram um processo

de organização e reorganização, cada uma à sua maneira, lutando coletivamente, ora

individualmente, exigindo modificações no quadro das prioridades sociais e

econômicas do País, onde as categorias representadas sofreram forte deterioração,

tanto nos seus ganhos reais e mesmo relativos a outras categorias, quanto nas suas

condições de trabalho. Fatos marcantes e importantes desse período, que não podem

deixar de ser lembrados, foram as greves durante o ano de 1979, afrontando todo o

Brasil.

Os movimentos avançam, com a determinação marcante de luta pela escola de

qualidade para as camadas populares, que vêem nela, ainda, talvez o único lugar

possível de aquisição de um saber básico, universal, indispensável para a conquista

de suas necessidades vitais de cidadania, que vão desde a aquisição de um emprego,

digno em condições de trabalho e adequada remuneração, até a participação em um

sindicato, associação ou organização em um partido político.

Uma das fortes contribuições - diretas ou indiretas - que essas entidades

deram ao processo de redemocratização e redeftnição das políticas e princípios para

15Podem ser destacadas as seguintes entidades: ANDES (Associação Nacional de Docentes do Ensino Superior),
ANPED (Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Educação), ANDE (Associação Nacional de
Educação), ANPAE (Associação Nacional de Profissionais de Administração da Educação), SBPC (Sociedade
Brasileira para o Progresso da Ciência), CPB (Confederação dos Professores do Brasi ). CEDES (Centro de Estudos
de Educação e Sociedade). CGT (Confederação Geral dos Trabalhadores), CUT (Central Única dos Trabal adores),
FENOE (Federação Nacional dos Orientadores Educacionais), FASUBRA (Federação das Associações dos
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a educação, ocorreu no inicio de 1985, oportunidade em que o próprio Ministério da

Educação e Cultura - MEC solicitou a participação de educadores e entidades

representativas no processo de redefinição da estrutura e funcionamento das

universidades, o que, na verdade, foi muito mais uma conquista do que mesmo uma

concessão.

Diante do reconhecimento das distorções e de um certo fracasso das políticas

educacionais para com a cidadania brasileira, o então Presidente da República, José

Samey, institui, por meio do Decreto N°91.177, de 29 de março, uma Comissão

Nacional de Reformulação da Educação Superior" para elaborar um documento que

iria oferecer subsídios à formulação de nova política para a educação superior,

atendendo às exigências do desenvolvimento do País e aos anseios democráticos de
'""'

seu povo nesse contexto histórico. Para a efetivação de tal incumbência, a Comissão

foi devidamente acompanhada pelo Senador Marco Antonio Maciel, Ministro de

Estado da Educação, para que os seis meses estipulados como prazo para a

elaboração do material solicitadc-fbssern rean~l nte cumpridos.

Composta, na sua maior parte, de professores universitários, a Comissão

valorizou-se com a presença de educadores do 1° e 2° graus, bem como de

representações do setor produtivo, do meio sindical e do corpo estudantil. Os

depoimentos e propostas de pessoas envolvidas com o ensino público, tanto federal

como estadual, e com o ensino privado, procedentes das diversas regiões do Pais,

representando diferentes e divergentes linhas de pensamentos, tinham a intenção de--

Servidores das Universidades Brasileiras), UBES (União Brasileira de Estudantes Secundaristas) e UNE (União
Nacional dos Estudantes). entre outras.
16 Essa Comissão Nacional foi composta pelos seguintes membros: Caio Tácito (Presidente). Siruon Schwartzman
(Relator). Amilcar Tupiassu. Bolivar Lamounier, Carlos Nelson Coutinho, Clcmentino Fraga Filho, Dom Lourenço
de Almeida Prado, Edmar Lisboa Bacha, Eduardo de Lamônica Freirc, Femando Jorge Lessa Sarmento, Francisco
Javier Alfaya, Guiornar Namo de Mello, Haroldo Tavares Jair Pereira dos Santos, Jorge Gerdau Johanpctcr, José
Leite Lopes, José Arthur Giannotti, Luiz Eduardo Wanderley, Marly Moysés Silva Araújo, Paulo da Silvcira Rosas, .
Roberto Cardoso de Oliveira, Romcu Ritter dos Reis, Ubiratan Borges de Maccdo e José Eduardo faria (Secretário
Executivo).
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dar ao processo um sentido verdadeiramente democrático de participação p itica,

possivelmente indiscriminada.

Durante os seis meses, a Comissão realizou dez reuniões plenárias e muitas

outras de subcomissões e de grupos de trabalho, tanto formal como informalmente,

quando foram ouvidas instituições e pessoas vinculadas aos problemas educacionais,

e recebidas diversas contribuições dos participantes, individualmente, bem como de

associações e sindicatos.

À Exposição de Motivos encaminhada pelo Ministro Marco Maciel à

Comissão apresentou o quadro critico do ensino superior brasileiro, que, na sua

magnitude e gravidade, estava a exigir soluções urgentes, que deveriam ser buscadas

através de consultas à sociedade e, em especial, à comunidade universitária. Esses

problemas foram sintetizados nas seguintes constatações:

- professores mal remunerados;
- carência de equipamentos, laboratorios e bibliotecas;
- deficiências na formação profissional dos alunos;
- dcscontinuidade das pesquisas;
- discriminação social no acesso às universidades;
- sistemas antidemocráticos de administração e escolha de quadros
dirigentes;
- crisefinanceira e pedagógica do ensino privado;
- excesso de controles burocráticos nas universidades públicas;
- pouca clareza na prevalência do sistema de mérito na seleção e
pl"O/110Ç·tíOde profe sares (MEl: 1985, p.1-2).

A Exposição de Motivos considerou, ainda, que essas dificuldades se

tomavam mais críticas quando se verificava que a universidade não estava preparada

apropriadamente para os desafios da próxima década, configurados: no

fortalecimento da pesquisa científica; na formação polivalente e de alto nível; na

superação do fonnalismo vazio dos currículos e diplomas; na adoção de novos
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conceitos e concepções de ensino; no estabelecimento do pluralismo de estruturas

organizacionais, conteúdos cuniculares e requisitos de cursos. Considerou que:

Sem perder sua função democratizadora, a Universidade não deve
dcscurar da formação das elites intelectuais do País; sem perder
sua especificidade e autonomia, não pode isolar-se como
corporaçãofechada e alheia às solicitações sociais (ld.lbid.: p.2).

Como conclusão dos diagnósticos, encontros e discussões, a Comissão

elaborou o relatório final, apontando Uma Nova Política para a Educação Superior

(M!!C: 1985), constando de princípios norteadores e propostas para a nova

universidade, o que passou a ser material de consulta e referência para posteriores

divulgações, debates e estruturação de políticas estaduais.

Oirecionando melhor forma de iniciar os encaminhamentos necessários ao

processo de redemocratização da educação brasileira, foram definidos alguns

princípios nortcadores: responsabilidade do poder público em assegurar a

manutenção e a expansão do ensino público em todos os níveis, inclusive o superior;

adequação à realidade do país no processo de formação de recursos humanos, com

capacitação básica nas grandes áreas de conhecimento e capacidade de adaptação às

solicitações do mercado de trabalho; diversidade e pluralidade para aceitar e

entender que as instituições de ensino superior podem ter objetivos, vocações e

especializações distintas; autonomia e democracia com liberdade para que as

universidades decidam internamente sobre as suas atividades educacionais,

administrativas e financeiras; democratização do acesso à educação, através da

melhoria e do estabelecimento de condições eqüitativas de ingresso e permanência

no ensino de primeiro, segundo e terceiro graus; valorização do desempenho dos

profissionais da educação, não somente em termos quantitativos, mas

primordialmente sobre a cru lidade do trabalho realizado; eliminação dos aspectos

c
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corporativos e cartoriais no âmbito das instituições educacionais do País (MEC:

1985, p.3-9).

Imediatamente após a explicitação dos princípios norteadores, a Comissão

elaborou, no Relatório, as propostas para a nova universidade, que buscavam

apontar medidas mais específicas e concretas a serem encaminhadas de imediato:

reformulação do Conselho Federal de Educação; consolidação da autonomia e

democracia interna das universidades; alteração dos mecanismos de financiamento

e ativação de uma sistemática de orçamento por centros de custo, com a

identificação de funções e programas; democratização do acesso ao ensino

superior, como um dos facilitadores para a efetivação de uma educação

contextualizada e inovadora; fortalecimento da pesquisa científica e da pós-

graduação; ajuste do ensino de graduação às necessidades presentes e futuras do

País (MEC: 1985, p.10-21).

Essas foram, então, as linhas de ações recomendadas pela Comissão, e, como

é de se notar, têm o seu devido valor no longo processo de redemocratização pelo

qual passam o País e o seu sistema educacional, o que, conseqüentemente, abre as

portas para nova política de formação de professores, em que o valor político da

práxis docente passe a ser melhor compreendido, valorizado e possível de ser

efetivado no âmbito das instituições educacionais brasileiras.

Ressalta-se, entretanto, que o alor dessa nova política para o ensino superior

brasileiro é considerado verdadeiro à medida que se toma possível de ser

implementado, o que requer o empenho das autoridades competentes, com recursos

e apoio, bem como o envolvimento ativo da sociedade, a começar pelos diversos

setores que compõem a comunidade acadêmica.

Aprofundando essa panorâmica conjuntural da redemocratização da

universidade brasileira, será realizada, a seguir, uma análise mais específica sobre as
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propostas e linhas que situam a atual tendência educacional, orientada pela

concepção pedagógica crítico-dia/ética, difundida em âmbito nacional, o que propõe

a formação do professor generalista, apontando caminhos para que o ensino de 1°,

2° e 3° graus possa contar com profissionais de qualidade, efetivamente

comprometidos com o valor politico da prâxis docente.

3.2 A proposta de formação de professores genera/istas

numa visão crítico-dialética

A organização dos educadores em entidades representativas, como

mencionado, abriu espaços não somente para a participí.ção no processo de

elaboração de Uma Nova Política para a Educação Superior, como também para a

atuação em outras instâncias e de outras formas, o que resultou em encontros

específicos dos educadores el,.!1busca de., u~na discussão coletiva que pudesse
"\...j<' ---

orientar os novos rumos de uma proposta democrática de formação de professores,

mais compatível com as necessidades das escolas de 1° e 2° graus, usufruindo o

máximo possível do espaço de abertura política que aos poucos se configurava.

Iniciando mesmo antes da própria proposta oficial de rcformulação da

universidade em bases democráticas, as discussões sobre a formação de professores .\

vinham ocorrendo desde o final da década ~e _70, tomando um corpo mais l--
organizado e, conseqüentemente, mais poderoso durante a década de 80.

Vários foram os momentos e encontros que buscavam refletir e fazer

proposições para nova configuração do que deveriam ser os fundamentos de uma

formação de professores, no contexto em que estava situada a constatação de

fracasso do ensino básico. Dentre eles, devem ser ressaltados: o papel da

organização dos profissionais do ensino na formação do Comitê Pró-Participação na
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Definição da Formação do Educador, e, logo depois, da Comissão Nacional dos

Cursos de Fonnação do Educador; o I Seminário de Educação Brasileira, realizado

na UNICAMP, em 1978, o que foi sendo consolidado através da realização das

Conferências Brasileiras de Educação (CBEs) - a I CBE realizada na PUC/SP, em

1980, a II CBE realizada na UFMG, em 1982 e a IrI CBE realizada na UFF, em

1984, pela ANDE, ANPED e CEDES.

A continuidade dos muitos encontros, congressos etc., que passaram a se

realizar, tem sido parte da rotina dos educadores de todo o País, que realmente têm

efetivado na prática a liberdade efetiva de falar, contestar, propor e direcionar os

rumos de uma educação comprometida com as necessidades e os ideais do povo

brasileiro.

É fundamental que seja mencionado o papel dos estudantes de pedagogia

nesse contexto, os quais se mobilizaram 17 em defesa de uma política que

direcionasse novas bases para o curso de pedagogia, em que a formação dos

educadores estivesse comprometida não apenas com a escola, mas também com os

interesses maiores de cidadania das classes oprimidas.

Os debates nos encontros, tanto de educadores quanto de estudantes,

tornaram-se mais contundentes especialmente por duas razões: a constatação

explícita de que a escola não estava atingindo os seus objetivos básicos, nem mesmo

de elevar os índices de alfabetismo; a crítica crescente da concepção tecnicista de

educação, que esteve na base da formação dos profissionais de ensino na década de

70.

Deu-se prioridade muito mais à problemática da formação de professores,

pelo fato de perceber-se (o que é óbviol) que, para mudar o quadro catastrófico da

educação básica, é necessário iniciar as mudanças pela própria formação daqueles
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que são os responsáveis pela sua efetivação (ou não!). Havia ampla mobilização

para combater

(..) a tendência predominantemente conservadora lia formação do
educador, o crescente fortalecimento do princípio da autoridade
(autoritarismo) na escola, o esvaziamento das funções educativas
do especialista e a conseqüente separação entre () educador
especialista e o professor (GAD01?1: 1984, p.1.J6).

t C
Para a efetivação dessas mudanças desejadas, fazia-se urgente o repensar de

dois pontos básicos: sobre a proposta dos cursos de pedagogia na formação dos

"especialistas", e a respeito da própria concepção pedagógica por eles disseminada:

o "tecnicismo".

Conforme foi analisado no capítulo anterior, os efeitos da estruturação do

curso de pedagogia em habilitações específicas, formando especialistas, tiveram

muitos aspectos negativos para com a efetivação real do papel do educador, frente

aos desafios postos pelas diversas realidades educacionais que enfrenta no cotidiano

das práticas escolares. A superação dessa problemática passa, então,

fundamentalmente, pela própria redefinição do papel do educador e do tipo de

formação necessária ao efetivo cumprimento desse mister profissional.
:""1

Em busca dos procedimentos mais adequados para r verter essa situação

problemática, e como resultado dos tantos encontros e discussões, dois

posicionamentos passaram a ser configurados entre o próprio grupo de educadores

do País: mn posicionamento, contiderando q::...:a formação do educador não deve se

dar de forma fragmentada, restrita a especialidades, devido ao fato de que ele

necessita - pela própria dinâmica e diferenciação das práticas educativas - de mna

formação mais geral, o que é diferente de genérica" (é o que tem sido chamado de

11 Inicialmente. essa mobillzação se realizou em dois encontros nacionais, um realizado em Salvador, em julho de
1981, e um segundo em Belo Horizonte, em julho de 1982. _
18 Saviani (1985, p.59) diferencia bem estes termos, quando diz que o oposto de genérico (vago) é específico

~(pr~~o), e o oposto de geral (abrangente) é particular.íregional). - ---
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educador generalistai; outro posicionamento defende a permanência da formação do

especialista, ao nível de graduação ou pós-graduação, desde que redefinidas as

funções desse tipo de profissional no interior das escolas.

Diante dos dois entendimentos, considero como mais relevante o prunerro,

pois a formação de professores deve ter um caráter generalista, de totalidade diante

da prática educacional escolar, bem corno da própria sociedade, onde esta prática é

desenvolvida e para a qual está a serviço. Dessa forma, é possível dar nova estrutura

à educação escolar, através de um esquema de funcionamento mais dinâmico diante

das diversas funções necessárias a serem necessariamente desenvolvidas, onde cada

educador possa ser competente para exercer qualquer atividade, pois, pelo próprio

esquema de rodízio de tarefas e responsabilidades, os profissionais tornam-se mais

competentes e compreensivos para com o trabalho educacional coletivo e

participativo, colaborando com seus parceiros em busca de um crescimento contínuo

e compartilhado, ao invés de competitivo.

Os fundamentos dessa postura de pensar a formação do educador generalista

foram sempre muito bem pensados e explicitados por Saviani, por considerar

(00) a Pedagogia como teoria geral da educação, isto é, como
sistematização "a posteriori " da educação. (00) uma teoria
construido a partir e em função das exigências da realidade
educacional (realidade-processo e realidade-produto) (1985, p.59).

Na verdade, o que tem sido observado na estrutura de funcionamento dos

cursos de pedagogia, nos seus curriculos - ou "grades" curriculares - é que existe um

rol de disciplinas que funcionam em desarmonia externa e interna: externa, porque

são pré-detenninadas sem a devida correlação com as necessidades da realidade

social e educacional onde esses cursos estão situados; interna, porque são

trabalhadas pelos professores de maneira descontínua e fragmentada como conteúdo

específico e teor interrelacionado às demais disciplinas do curso.
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Essa situação nada mais é do que o resultado da tendência tecnicista, contra a

qual a concepção critico-dialética propõe

(...) a formação do educador e não do especialista, com
conhecimento profundo da nossa realidade educacional e social,
portanto uma sólida formação teórica, um educador
compromissado não com a burocracia escolar, mas muito mais com
os interesses dos alunos, dos pais e ainda com os explorados que
hoje estão fora da escola (...), o dirigente, isto é, o educador
político e técnico (...), organizador da cultura e não um simples
reprodutor da cultura dominante (GADOTT/: 1984, p./46).

o papel do educador não é apenas deixar espaço para a participação, mas

(

também motivar a participação, criar canais para a participação e comunicação,

motivo pelo qual pode não apenas ensinar a ler e escrever, mas a compreender, fazer

relações, falar, contestar, propor, efetivando-se aí o seu papel político.

A compreensão da estrutura curricular de um curso de pedagogia deve

considerar, entre outros aspectos, como aborda Saviani (1985), que a sistematização

da educação implica bases histórica, ftlosofica, ctentifica e tecnolágica, visto que

esses fundamentos se articulam dia/eticamente em função das exigências da

realidade educacional. Leva em conta o fato de que não se trata de uma teoria

derivada da psicologia, sociologia etc., mas que esses elementos são considerados

apenas e tão somente à medida que permitem urna compreensão sistematizada da

educação, que possa dar subsídios à resolução de suas problemáticas, para que se

efetive a função política da prática docente.

Em busca de superação da estrutura e funcionamento dos cursos de pedagogia

da atualidade, pondera e aponta, então, alguns fundamentos através de uma análise

bastante dialetizada, em wn elevado nível de aprofundamento e coerência, que

valem ser citados literalmente, mesmo considerando a sua extensão:

Tal curso forma educadores para uma situação precisa (a realidade
brasileira atual - séc. X'Â). Essa situação não se explica por si
mesma. É resultado do processo histórico. Daí, a necessidade de
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uma fundamentação histórica para a Pedagogia. A realidade
educacional, porém, nos coloca continuamente problemas que
exigem a nossa reflexão (filosofia). A partir da consciência
histórica e da reflexão filosófica, podemos perceber as
necessidades da realidade, o que nos possibilita estabelecer
objetivos para a nossa ação educativa. Mas como (1!plizar os
objetivos? Aqui nós nos defrontamos com o problema dos meios.
Mas nós não estamos interessados em quaisquer meios e sim nos
meios adequados à realização dos objetivos propostos. A posse de
tais meios está na razão direta do conhecimento que temos da
realidade, ou seja: quanto mais adequado for o nosso
conhecimento da real-lade, tantoc~...adequados serão os meios
de que dispomos para agir sobre ela (...). E, para o conhecimento
da situação, nós contamos hoje com um instrumento valioso: a
Ciência O educador não pode dispensar-se desse instrumento, sob
o risco de se tornar impotente diante da situação com que se
defrontat...). A partir do conhecimento adequado da realidade, é
possível agir sobre ela adequadamente. Aqui é que entra o aspecto
técnico. Com efeito, a técnica pode ser definida, de modo simples,
como a maneira julgada correta de se executar lima tarefa. E
quando a técnica é derivada de conhecimento científico, ou seja,
quando ela se fundamenta em princípios cientificamente
estabelecidos, ela se denomina teciiôlõgiã. Portanto, quando a ação
educativa se fundamenta em princípios científicos, pode-se falar
também em tecnologia (SAVIANI:1985, p.59-60).

I ,

Dessa forma, é possível pensar em um processo de formação de professores,

em que estes sejam capazes de desenvolver nos alunos o nível necessário de

consciência da realidade em que vivem, através de uma adequada fundamentação

teórica que proporcione uma ação coerente, utilizando-se da devida competência

técnica. Essas reflexões explicam os motivos pelos quais pode-se considerar que,

(...) ao invés de "especialistas" em determinada habilitação
restrita, aquilo de que realmente estamos necessitando é de
educadores com uma sólida fundamentação teórica desenvolvida a
partir e emfunção das exigências da ação educativa nas condições
brasileiras. Este será o profissional com habilitação poli valente
capaz de enfrentar os desafios da nossa realidade
educacionaltld.Ibid.: p.62).
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Um curso de pedagogia que busque, então, repensar sua reestruturação no

sentido de procurar reverter o atual quadro do ensino de 10 e 20 graus deve,

inicialmente, repensar a própria concepção de currículo, em bases

democraticamente comprometidas com a formação de um educador mais crítico,

politizado, competente teórica e tecnicamente, para que, assim, sua prática docente

seja verdadeiramente um ato político.

Para melhor compreensão desse currículo necessário, é fundamental perceber

que ele é uma forma de política cultural, o que é ressaltado com muita profundidade

no pensamento de A. Gramsci, quando considera que criar nova cultura não significa

somente fazer, individualmente, descobertas "originais", significa, também e

especialmente, difundir, criticamente, verdades descobertas, ou seja, socializá-Ias e

fazê-Ias base para ações vitais.

Na atualidade, a concepção de currículo como forma de política cultural tem

sido referenciada e difundida na linha de pensamento de Henri Giroux, Roger

Simon, Peter Mcl.aren, Michael Apple, Tomaz Tadeu da Silva e Antonio Flávio

Moreira, dentre os estudiosos que têm demonstrado preocupação com temáticas

educacionais, culturais e curriculares.

A concepção básica desses pesquisadores orienta uma determinada postura de

pensar e estruturar um currículo. especialmente quando este é direcionado à

formação de professores, que deve alorizar elementos como o cotidiano e a cultura

dos individuos envolvidos no processo de formação, ou seja,

o projeto de "fazer" 11mcurrículo de política cultural para
integrar um programa de formação de professores consiste em unir
a teoria social radical a 11mconjunto de práticas estipuladas que
permitam aos futuros professores desvendar e interrogar os
discursos educacionais preferenciais, muitos dos quais foram
inteiramente dominados por uma racionalidade hegemônica que
limita ou ignora os imperativos de lima democracia crítica
(GIRO r IX & McLARF,N: 199-1, p.140).
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A teoria social aqui referida elabora uma análise crítica ao reducionismo

econornicista de Marx e muitos de seus seguidores, fazendo a consideração

de que o capitalismo estatal não é regulado apenas por restrições
de ordem econômica, e de que a intervenção do Estado no processo
econômico acabou resultando no aparecimento de novos discursos
simbolicos e culturais que originam importantes áreas da vida
social moderna e apóiam. Isso está particularmente evidente na
maneira como o Estado controla a forma e o conteúdo dos
programas de formação, por meio da exigência legal de
certificados para os futuros professores (Id.Ibid., p. 135).

Uma concepção de educação que pense o currículo como forma de política

cultural deve estar comprometida em oferecer condições para a formação de sujeitos

políticos, onde os alunos possam demonstrar capacidade teórico-prática para

argumentar e contra-argumentar diante das determinações impostas pelos setores

dominantes da sociedade.

Para tanto, os cursos de formação de professores devem permanentemente

perceber o currículo como um elemento de fundamental importância no âmbito de

uma política cultural, que considere os fatores sociais, culturais, políticos e

econômicos como referenciais de estudos no interior das práticas pedagógicas

contemporâneas.

O currículo de um curso de pedagogia deve, então, ser constantemente

analisado e questionado, na busca de uma verdadeira coerência entre as suas

propostas e as necessidades do cotidiano dos indivíduos por ele beneficiados. Na

análise desse cotidiano, é fundamental perceber a atuação do currículo oculto, o

qual tem sido entendido

(...) como sendo as normas, valores e crenças imbricadas e
transmitidas aos alunos através de regras subjacentes que
estruturam as rotinas e relações sociais na escola e na vida da sala
de aula (GIROUX: /986, P. 7l).
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No entanto, como demonstração da própria evolução do conceito de currículo

oculto, Giroux acrescenta que

(...) para a noção de curriculo oculto se tomar significativa terá
que ser usado para analisar não apenas as relações sociais da sala
de aula e da escola, mas também os "silêncios" estruturais e
mensagens ideológicas que moldam a forma e o conteúdo do
conhecimento escolar(/d./hid., p.88).

o valor das interferências desse currículo oculto no cotidiano de uma

instituição educacional, tanto pode ter efeitos negativos como positivos, desde que

reflitam a ideologia dominante ou a ideologia de emancipação dos dominados. Por

isso mesmo, é que se toma possível a abertura de espaços a práticas opcionais de

ensino, partindo da realidade cotidiana das diversas instâncias educacionais,

como uma forma de política cultural, lutando-se para que estejam em busca da

construção de uma educação democrática. Essa prática é capaz de formar

os futuros docentes como tntelectuais responsáveis pela criação de
espaços públicos onde os alunos possam debater, assimilar e
adquirir o conhecimento e as habilidades necessárias à luta rumo à
concretização de um mundo mais justo e humano (GIROUX &
McJARF.N: /994, p./.JO).

Dentro dessa perspectiva, os professores tomam-se intelectuais capazes de

tomar decisões quanto às questões educacionais nas suas diversas instâncias de

determinação do fazer pedagógico, como adaptar programas de currículos oficiais

aos contextos, contingências e particularidades de suas salas de aula.

É necessário, ainda, que, em função de uma pedagogia de política cultural, os

professores sejam conscientes de duas tarefas fundamentais: em um primeiro

momento, é necessário que façam uma análise da maneira pela qual é organizada a

produção cultural no âmbito das relações de poder nas escolas (textos didáticos,

currículos, políticas e práticas pedagógicas); em um segundo momento, que sejam

capazes de desenvolver estratégias políticas como formas de participação nas lutas
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SOCIaIS,que buscam reivindicar a transformação das escolas em esferas públicas

democráti cas.

No âmbito dos cursos de formação de professores, é imperioso que se criem

métodos de análise que não partam do pressuposto de que as experiências vividas

podem ser automaticamente inferidas a partir de determinações estruturais

(Id.Ibid., p.!-I5). É necessário, então, que seja realizada urna análise da produção

cultural dos participantes dos cursos, que significa a análise do próprio processo

educacional onde professores e alunos atribuem sentido às suas vidas através das

complexas formas históricas, culturais e políticas que eles não apenas incorporam,

mas também produzem (!d.!hid.).

O discurso do cotidiano passa a ser uma importante fonte de reflexão crítica

para professores e alunos, por possibilitar uma análise de como o saber e o poder se

articulam com o objetivo de dominarem culturalmente os espaços educacionais.

Aqui deve-se considerar, ainda, que

o discurso da vida cotidiana também aponta para a necessidade de
os educadores radicais verem as escolas como esferas culturais e
poliucas ativamente engajadas na produção da voz e na luta pela
voz (IdIhid., p././7).

No cotidiano das práticas educacionais, a cultura popular vai, então, se

caracterizando, não sendo, entretanto, devidamente valorizada e trabalhada pela

pedagogia, que parece ser utilizada para a simples transmissão dos conteúdos do

curso. Por esse motivo, faz-se necessário que os cursos se percebam como

reciprocamente detenninantes no processo de construção e reelaboração do saber e

da aprendi gemo Para Giroux e Simon,

( .. ) J precisamente qual/do pedagogia. e cultura popular se
relacionam que surge a importante compreensão do significado de
tornar o pedagógico mais político e o polinco mais pedagógico
(/99./. p.97).
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Esta concepção de currículo como forma de- política cultural está diretamente-

vinculada aos propósitos de wna pedagogia crítica, a qual é sempre dinâmica,

contínua e dialética, pois

(..) suas condições de existência e possibilidade estão em constante
alteração, tendo em vista sua tentativa de se dedicar aquilo que
"ainda não" se concretizou, que ainda é possível e pelo qual vale a

pena lutar (/d.I bid: p.II6).

Apesar de a fundamentação da proposta de estruturação do currículo como

forma de política cultural estar nitidamente em sintonia com os objetivos buscados

neste estudo, como estruturar um curso de pedagogia que forme um educador

politicamente competente, ressalta-se enfaticamente que a construção de mil novo

currículo não garante, por ela mesma, a modificação das práticas educacionais

desenvolvidas em uma dada realidade, ou seja, um novo currículo é apenas um dos

elementos necessários na luta .por uma formação de professores verdadeiramente

comprometida com o valor polftico da práxis docente, que só será eficaz quando

vivenciado no cotidiano do próprio curso.

Então, como suporte para a possibilidade de efetivação de um currículo como

forma de política cultural, é necessária a superação de princípios tecnicistas na

prática docente, prática esta que será redimensionada por uma proposta pedagógica

em consonância com uma postura critico-dialética, que vem sendo configurada como

"nova" forma de pensar e realizar o ato pedagógico em si.

Na realidade, essa "nova" concepção de pedagogia, tão necessária, já vinha

sendo pensada e estruturada desde a própria década de 70, sendo melhor

caracterizada na década seguint '.e desde ent~q! vem sendo implementada de acordo v-.

com as possibilidades e disponibilidades de cada instituição e grupos de educadores

que a constituem.
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Essa "nova" concepção tem sido estruturada em princípios de uma pedagogia

critica, dialética, em que o alvo central é o homem como ser político, no seu

processo de libertação histórica, que se dá em uma sociedade de classes desiguais,

motivo pelo qual a educação

(...) visa mostrar essas desigualdades. as contradições existentes.
Não esconde, não camufla () conflito. Ao contrário, mostra como
essa interação das partes é conflituosa. (..) não tem por finalidade
"curar" as partes "defeituosas ", readaptando-as para o seu

funcionamento normal, mas tenta mostrá-Ias no conjunto da
sociedade da qual o sistema educacional faz parte (GADO IT/:
tss: p.i5i).

No seu processo de estruturação pedagógica, essa concepção passa a ter

várias denominações, dentre as quais ressalta-se a Pedagogia Histórico-Crítica,

concebida por Saviani, inicialmente chamada de Pedagogia Revolucionária - por

falta de denominação mais adequada nos primeiros anos em que foi pensada,

segundo o Autor -, sendo posteriormente assim definida com o objetivo de reter um

caráter critico de articulação com os condicionantes sociais, vinculados à referida

dimensão histórica (1995, p.83).

A Pedagogia Histórico-Critica foi estruturada, então, com o objetivo de

compreender a discussão educacional a partir do desenvolvimento histórico objetivo,

tendo como pressuposto a concepção do materialismo histórico, que busca

compreender a história a partir do desenvolvimento material, da determinação das

condições materiais da existência humana. Com a análise dialética dessas

determinações, pretende-se mostrar a dinâmica da reciprocidade de determinações

existente no próprio movimento da sociedade e de suas relações, onde a educação é

não somente determinada pelos efeitos da estrutura social, mas também detenninante

pelas suas potencialidades de transformações nos indivíduos, que, por sua vez, são
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transformadores dessa sociedade. Nesse raciocínio, tanto educadores como

educandos percebem-se como em

(...) uma espiral infinita na qual as -circunstâncias educam os
homens e os homens fazem as circunstâncias diferentes das iniciais
que, então, formam homens diferentes daqueles outros que
modificam, então, as circunstâncias que não são mais aquelas, e
por aí vai (CUNHA: 1980).

o desafio, posto nesse contexto, refere-se a uma formação de professores que

seja capaz de superar os equívocos da educação e do ensino, para que a grande

maioria da população escolarizável tenha não apenas a oportunidade de conseguir

uma vaga na escola, mas que nela possa permanecer e concluir seus estudos. Se esse

é um dos grandes objetivos, a educação e a pedagogia devem estar articuladas aos

interesses populares, devendo, então, considerar cada realidade de vida das diversas

clientelas que procuram a escola, e, para trabalhar a história de cada contexto

objetivando a sua transformação, é que serão necessários métodos que

(...) estimularão a atividade e iniciativa dos a/unos sem abrir mão,
porém, da iniciativa do professor; favorecerão o diálogo dos
alunos entre si e com-o professor, mas sem deixar de valorizar o
diálogo com a cultura acumulada historicamente; levarão em conta
os interesses dos a/unos, os ritmos de aprendizagem e o
desenvolvimento psicológico, mas sem perder de vista a
sistematização lógica dos conhecimentos, sua ordenação e
gradação Para efeitos do processo de transmissão-assimilação dos
conteúdos cognitivos (SAVIANI: 1989, p. 72-73).

Ressalta o Autor que esses métodos não terão um caráter eclético, pois devem

considerar continuamente a vinculação recíproca da educação com a sociedade. A

prática pedagógica deve estruturar-se não exatamente em passos que se ordenam
,'"

numa seqüência cronológica, mas em momentos articulados num mesmo

movimento, único e orgânico. Propõe, então, que sejam considerados cinco

momentos básicos:
. -",-,!.«
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1° momento: o ponto de partida é a prática social, que é comum a professor e

alunos, onde podem posicionar-se diferentemente, visto que são agentes sociais

diferenciados. Quanto à questão pedagógica, deve-se estar atento para o fato de que

encontram-se, supostamente, em níveis diferentes de compreensão da prática social:

Enquanto o professor tem lima compreensão que poderíamos
denominar de "síntese precária ", a compreensão dos alunos é de
caráter sincrético (Id.Ibid., p.73-74).

2° momento: constitui a identificação dos principais problemas encontrados pela

própria prática social, chamado de problematização:

Trata-se de detectar que questões precisam ser resolvidas no
âmbito da prática social e, em conseqüência, que conhecimentos é
necessário dominar (Id/bid., p.74).

3° momento: diante dos problemas detectados, vem a necessidade da

tnstrumentalizacão, mas esta não deve ser entendida no sentido tecnicista, e SIm

como uma apropriação das ferramentas culturais necessárias às camadas populares,

para que possam melhor lutar contra a exploração imposta pela sociedade em que

vivem:

Corno tais instrumentos são produzidos socialmente e preservados
historicamente, a 571G apropriação pelos alunos está na
dependência de sua transmissão direta ou indireta por parte do
professor. (...) porque o professor tanto pode transmiti-los
diretamente como pode indicar os meios através dos quais a
transmissão venha a se efetivar (Id.Ibid., p.7-1).

4° momento: após a incorporação desses instrumentos básicos, existe a necessidade

de reelaborá-Ios, o que não deve ser entendido como duas situações que acontecem

uma depois da outra, mas que devem acontecer de maneira simultânea, em um
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contínuo crescente de compreensão dialética da prática social, em que se vive; é o1.'--"
que se chama de catarse,

(..) entendida na acepção gramsciana de elaboração superior da
estrutura em superestrutura na consciência dos homens. Trata-se
da efetiva incorporação dos instrumentos culturais, transformados
agora em elementos ar os de transfez 'ução social (Id./bid., p.75).

5° momento: o ponto de chegada é a própria prática social, que deverá ser

compreendida não mais através de uma visão sincrética, e sim com base em um

raciocínio sintético por parte dos alunos. Para o professor, esse passa a ser

exatamente o momento em que a sua inicial síntese precária pode ser redimesionada,

visto que ele tem wna visão mais global_ da _~o~_a e significado que essa ação

pedagógica teve para com seus alunos. Essa proposta pedagógica, então, se efetiva

(...) pela mediação da análise levada a cabo 110 processo de ensino,
a passagem da sincrese à síntese; em conseqüência, manifesta-se
nos alunos a capacidade de expressarem uma compreensão da
prática em termos tão elaborados quanto era possível ao professor
(Idlbid, p.75).

.~ J C
Se wn curso de pedagogia é estruturado com base em um referenciaJ teórico-

pedagógico tão bem concebido como esse, é possível vislumbrar wn ensino - seja ao

nível de 1°, 2° ou 3° graus - muito mais coerente para com as necessidades de uma

educação que realmente esteja a favor das classes dominadas, em que o professor

exerça o valor politico da práxis docente tendo como ponto de partida e de chegada

a própria realidade social dos seus alunos, a qual tem sido bastante esquecida no

cotidiano do trabalho de planejamento, execução e avaliação do trabalho do

professor e da aprendizagem dos alunos.

É importante considerar que essa proposta pedagógica de caráter progressista,

crítico e dialético, foi muito bem aceita, enriquecida e redimensionada pelas práticas

.cotidianas dos cursos de formação de professores, promovendo novo perfil do
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profissional de educação, de acordo com as necessidades postas pelos diversos

contextos de cada curso, nas mais diferentes instituições, situadas por todo esse

Brasil.

No entanto, é fundamental ressaltar que esse processo não se deu de forma

tão linear, muito pelo contrário. Como o próprio processo de redemocratização

política do País, que teve e ainda tem seus conflitos, suas barreiras e seus entraves,

no sistema educacional, houve e persistem muitas dificuldades de mudanças, de

inovações, ainda que estas busquem promover uma melhoria de qualidade no

panorama da educação brasileira, tão almejada e presente nas lutas dos educadores

quase sempre perseguidos e punidos durante o período de ditadura, por suas idéias

consideradas "subversivas".

Essas dificuldades podem muito bem ser identificadas no processo de

formação de professores do Curso de Pedagogia da UVA, onde a prática docente,

durante a década de 80, continuou a reproduzir a tendência tecnicista no âmbito das

atividades desenvolvidas pelos professores, apesar da mudança da UVA de

instituição de ensino superior composta por faculdades isoladas, para uma nova

estruturação administrativa em forma de universidade, como será visto a seguir.

3.3 O Curso de Pedagogia da UVA em descompasso com a

democratização educacional

Em conformidade com as determinações contidas no Art.7° da Lei 5.540/68,

da reforma universitária, que favorece a criação de universidades mediante a

reunião de estabelecimentos isolados Já reconhecidos, em 1984 os dirigentes da

UVA expuseram todas as suas dificuldades de manutenção administrativa,

pedagógica e financeira, em um contexto de extrema seca no interior do Ceará,



92

propondo que o Estado assurrnss e a responsabilidade por essa instituição,

transformando-a em universidade estadual.

Diante dos problemas expostos, juntamente com interesses da política do

governo do Ceará no processo de interiorização de universidades, a UVA foi então

encampada pelo governo do Estado, na gestão de Gonzaga Mota, através da Lei

N°10.933, de 10 de outubro de 1984, o que, como será visto, transcorreu através de

um processo que demonstrou um encaminhamento muito mais direcionado a

interesses políticos do que mesmo educacionais.

Imediatamente após a decisão governamental, é estabelecida a pnrnerra

reitoria da UVA, assumida pelo Cônego Francisco Sadoc de Araújo, indicação que

teve o seu lado positivo, visto que aquele educador já fazia parte do grupo de

pessoas engajadas, dedicadas e interessadas pelas atividades e crescimento da UVA,

e o seu lado negativo, considerando a limitação do seu pensamento relativo à

necessidade de modernização da Universidade. Tal fato, acrescido da falta de

prioridade do governo do Estado para com a prática docente no interior das

universidades, levou os profissionais do Curso de Pedagogia à inevitável conclusão

de que a UVA passou a ser universidade apenas no papel, pois os cursos

continuaram a funcionar no esquema de faculdades isoladas, e a nova estrutura

proposta pela lei ó começou a ser implementada por volta de 1990, com a mudança

de reitor, quando assume o Prof. José Teodoro Soares, um profissional

reconhecidamente competente e com visão de administração superior de

universidade bastante avançada e ousada, mesmo diante das dificuldades estruturais

da própria UVA no seu contexto regional.

Para o Cur o de Pedagogia, o significado da transformação da UVA em

universidade, em 1984, não representou um crescimento qualitativo no seu processo

de formação de educadores, nem uma progressão no sentido de atualizar sua
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proposta curricular, o que sena importante de acontecer em consonância com as

discussões e avanços teóricos desenvolvidos nacionalmente, que refletiam os

interesses dos educadores do País.

Pela própria compreensão dos motivos e interesses mais determinantes da

transformação da UVA em universidade, podem ser melhor entendidas as causas

que dificultaram os avanços necessários à melhoria da qualidade na formação de

professores no Curso de Pedagogia.

Convém referir que, nesse contexto de criação de universidades no interior do

Estado do Ceará, não havia nem mesmo uma relação muito concreta com a

economia, como propagado nas falas e planos dos governantes, pelo próprio

descompasso com o desenvolvimento do capitalismo industrial!", momento em que

há predominância na criação de cursos nas áreas de ciências humanas e estudos

sociais aplicados.

Nos próprios documentos de fundação das universidades do interior, está

clara a missão de que elas deverão servir à formação de professores para atuar nas

escolas de 1° e 2° graus de sua área de abrangência. A criação de cursos nessas

áreas se justifica também pelo baixo custo de investimento educacional, o que pode

satisfazer aos objetivos políticos sem maiores gastos para os cofres "públicos" (às

vezes muito mais de particulares').

Então, pode-se concluir que:

(...)A.~ intenções do poder militar dominante em obter apoio dos
K"lIpOS políticos locais reforça o concepção de que a criação de
untversidades, sob as condições precárias das cidades do interior
cearense, fazem crer no capacidade desses grupos de barganharem

190 processo de indusmalização no Ceará irucia-se 001 o Governo Virgílio Távora - 1962/1966, e, ao passar pela
gestão de Plácido Castelo - 1967/1970 - se efetiva com a política dos coronéis que passou a eleger sucessivamente
César Cais Filho - 1971/197~. Adauto Bezerra - 1975/1978. e Virgílio Távora, para seu segundo mandato -
1979/1 982. Especialmente durante os Governos de Virgílio Távora e Adauto Bezerra, o Estado beneficiou-se com a
construção de estradas c de pólos industriais. através de recursos oriundos da SUDENE e DNOCS.
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votos ao garantirem a satisfação das demandas sociais locais,
desejosas por oportunidades para cursarem o 3° grau(BRITO:
1995, p.39).

No contexto político nacional, em 1984, com o Governo Sarney, parecia haver

um direcionamento de atenções para os problemas sociais acwnulados durante os

vinte anos dos governos militares, preocupação determinante à definição do seu

lema de governo "Tudo Pelo Social". No Estado, os planos educacionais refletem

muito bem essas preocupações, e as universidades são um dos elementos utilizados

para essa política:

As iniciativas de interiorização do ensino superior 110 Ceará
encontram apoio tanto lia demanda social efetiva como na
legislação vigente. Porém, é lia conjuntura política local, onde se
confrontam as tendências coronelistas, autoritária e cliente lista
com as mudanças que vão sendo gestadas no contexto da crise dos
governos militares, na sua busca desesperada pela hegemonia, que
o projeto de interiorização encontra caminho aberto (BRlTO: 1995,
p.3ó).

Esses confrontos foram refletidos no próprio funcionamento do Curso de

Pedagogia, visto que o fato da transformação da UVA em universidade não

promoveu avanços concretos nas práticas docentes dos professores, apontando a

continuidade de uma formação de profe ores nos moldes da pedagogia tecnicista

orientada na política dos governos militares. Ou seja, a suposta intenção de abrir

novos caminhos para as instituiçõe i oladas de ensino superior do Estado do Ceará,

através da estrururação em universidades, não foi acompanhada da intenção de dar

condições para que as práticas profis ionais passassem a ter novo perfil, como, por

exemplo, de uma formação de profe ore dentro de uma linha pedagógica crítico-

dialética, onde se efetivaria o valor político da práxis docente, necessária também a

um ensino de 1° e 2° graus que esteja comprometido com a melhoria de condições de
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trabalho e de vida das camadas desfavorecidas da Região do Vale do Acaraú, onde a

UVA está situada.

O Curso de Pedagogia da UVA continuou, então, até 1990, com a mesma

grade curricular, e seus professores reproduzindo uma prática docente extremamente

tecnicista, desvinculada do contexto de abertura política que passava a promover

condições de wna redefinição da política educacional, onde os diversos debates,

encontros e seminários ganhavam uma dimensão cada vez maior, tanto a nível de

aprolundarnento das discussões teórico/práticas, como de abrangência geográfica

pela participação dos estados do País em momentos cruciais de encaminhamentos e

de decisões da nova política de formação de professores no Brasil.

Embora o E tado do Ceará já estivesse presente a esse amplo movimento

sobre a postura dos cursos de formação de professores, essa participação ocorreu

preponderantemente através de representações de cursos situados na Capital do

Estado, ficando a UVA, como dito, distante desses encaminhamentos.

O 111Seminário Regional sobre Reformulação dos Cursos de Preparação de

Recursos Humanos para a Educação, realizado de 31/08 a 04/09/1981, promovido

pelo MEC, pode ser considerado como um dos movimentos mais intensos ao qual os

educadores cearenses estiveram engajados, no compromisso para com a definição de

novos parâmetros para os cursos de formação de professores.

Com o intuito de melhor preparação para esse Seminário, foi realizado um

Encontro Estadual, que resultou em um documento único de representação do

pensamento dos educadores do Ceará. As idéias preponderantes do docwnento

reproduziam as proposições da Faculdade de Educação da Universidade Federal do

Ceará, o que configurou a lia liderança no engajamento a esse Encontro.

Os princípios básicos definidos ao final dos encontros indicaram: um

compromisso em firmar a posição da política educacional de acordo com as
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aspirações globais da sociedade, combatendo a pseudo-neutralidade da ação

educativa, superando a visão tecnicista; a condução de uma formação de educador

com o propósito de torná-Io consciente do seu papel de agente de transformação

social, que deverá ser realizada com um estreitá vínculo entre teoria e prática, como

postura fundamental à compreensão da realidade a ser transformada.

Na tentativa de maior engajamento dos educadores em todo o País, visto que

as discussões que levaram ao 111Seminário não foram suficientes, os educadores

promoveram um Encontro Nacional sobre Reformulação dos Cursos de Preparação

de Recursos Hwnanos para a Educação, que deveria ter wn melhor nível de

aprofundamento e engajamento dos educadores de todo o País, se precedido de

Encontros Estaduais.

No Ceará, o Encontro Estadual foi realizado em Fortaleza, de 26 a 28 de

outubro de 1983, ocasião em que foi elaborado Wll docwnento com melhores

definições sobre os princípios discutidos, explicitando o referencial crítico-dialético

para a proposta de wna pedagogia voltada para as classes trabalhadoras:

o educador deve ser formado de modo a situar-se politicamente,
conhecer os problemas, da classe trabalhadora e tomar como
projeto o assumir 11mcompromisso com ela. Para isso é necessário
rever seus valores de classe, combater a pseudo-neutralidade da
ação educativa, superando a atual visão tecnicista, de modo a

favorecer uma opção clara pela maioria oprimida (Docum '1110 do I
Encontro Estadual no Ceará - 1983 apud. FERNANDES: 1990).

o Encontro Nacional ocorreu em Belo Horizonte, no período de 21 a 25 de

novembro de 1983, e gerou um docwnento propondo um conjunto de princi, ;0.•.•·

gerais de relevada importância, servindo de orientação ao processo de refonnulação

curricular de muitos cursos de formação de educadores. ..J
Esses princípios gerais enfatizaram: a defesa da autonomia universitária; a

gratuidade do ensino em todos os seus níveis; a refonnulação das Leis N° 5.540/68



97

e 5.692/71 ~ a mudança das atribuições e da composição dos Conselhos de

Educação; eleições diretas em todos os níveis nas universidades; credenciamento

periódico dos cursos e experiências. Estabelece, ainda, a docência como base da

identidade profissional de todo educador, apontando uma concepção histórico-

dialética no processo de formação deste.

Os educadores do Estado do Ceará, neste período, ainda participaram de

vários encontros, inclusive realizando alguns deles, dentre os quais podem ser

destacados: o II Encontro Estadual sobre Reformulação dos Cursos de Preparação

de Recursos Humanos para a Educação (Fortaleza/1984); a 363 Reunião Anual da

SBPC (São Paulo/1984); 111CBE ( iteróiI1984); IV CBE (Goiânia/1986); rn
Encontro Nacional de Reformulação dos Cursos de Formação de Educadores (Belo

Horizonte/I 989).

A ausência de representações significativas dos cursos de universidades do

interior do Ceará, entre eles o Curso de Pedagogia da UVA, a esses encontros,

provocando a continuidade de uma prática pedagógica tecnicista, é confirmada pelos

próprios depoimentos de professores das universidades da Capital, como UFC,

UECE e UNIFOR, preponderantemente os mais engajados nessa época:

(...) Sabemos que ainda hoje a maioria dos Cursos de Pedagogia
são oferecidos em faculdades do interior, de ensino muito
tradicional e muito fora de toda essa discussão, ou da construção
de um saber mais crítico sobre a atuação dos especialistas
(FI'J?NANDES: /990. p-l03).

O Curso de Pedagogia da YA situa-se, nesse contexto, com um certo

distanciamento e descornpasso em relação ao processo de redemocratização

educacional pelo qual passam muito cursos de formação de professores do País,

fato que incomoda internamente o Curso em razão dos questionamentos e conflitos

gerados pelos seus professores que, apesar de reconhecerem o pouco
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aprofundamento teórico, sentem a necessidade de que algo tem que ser modificado e

que os caminhos devem existir, desde que sejam procurados.

Nesse momento, ocorre a mudança de reitoria - em 1990 -, acendendo para o

Curso de Pedagogia, como será visto no próximo capítulo, novas luzes de esperança

que passam a iluminar os caminhos obscurecidos ainda pelos resquícios da política

repressora dos governos militares, que provocou o distanciamento da coletividade

dos educadores da UV/\ diante das discussões e reformulaçõcs de propostas

cuniculares já bastante encaminhadas em muitos Estados do país, mais

comprometidas na busca pela real efetivação do valor político da práxis docente.



CAPiTULO 4

A DIALÉTICA HISTORICIDADE DA REESTRUTURAÇAo

DO CURSO DE PEDAGOGIA DA UVA

Pode-se considerar que a reestruturação do Curso de Pedagogia da UVA,

necessária à superação do descompasso para com muitos dos cursos de formação de

professores do Brasil e mesmo do Estado do Ceará, foi iniciado com a mudança de
•.•..

reitor, em 1990.

A realidade do cotidiano das atividades administrativas e docentes da UVA

apontava sérios problemas e deficiências, impossibilitados de resolução por parte do

Cônego Sadoc, Reitor, conforme ~eus própn ~ depoimentos em reuniões internas e

extemas à Universidade. Como forma de explicar e justificar o seu pedido de

renúncia ao cargo, o Cônego Sadoc considerou suas dificuldades em atender às

exigências contidas no Relatório do Conselho de Educação do Estado do Ceará, que

enfatizavam a necessidade de reconhecimento da UVA, o que só poderia ser

concretizado após reforma nas instalações físicas do prédio onde funciona, bem

como diante da conclusão da reforma administrativa e implanta ão do Conselho

Universitário, Conselho Curador e Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, dentre

outras exigências.

Coincidindo com o período de sua aposentadoria, e certo de haver cumprido

com responsabilidades - dentro do limite de suas possibilidades - para com o

processo de crescimento da UVA, o Cônego Sadoc optou por entregar o cargo à

disposição do Secretário de Educação do Estado, José Rosa Abreu Vale, quando
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sugeriu o nome do Prof. José Teodoro Soares - na época Reitor da URCA - para

assumir a reitoria da UVA na sua sucessão.

Em seguida, sendo oficialmente convidado pelo Governador do Estado, Ciro

Ferreira Gome, o Prof. José Teodoro Soares aceita o cargo de Reitor da UVA,

juntamente com o desafio da luta pela superação das deficiências e carências da

Universidade, passando a exercer a árdua incumbência de elevar a instituição a

patamares merecedores de seu reconhecimento oficial pelos devidos órgãos de

educação competentes.

4.1 Os avanços com a mudança de reitorado

Com o ingresso do novo reitor, Prof. José Teodoro Soares, em 1990, a UVA

vai passando a adquirir realmente o perfil de uma universidade, iniciando a conquista

desse status através da implantação do sistema de centros e coordenações de cursos

- entre outras muitas transformações que começam a ocorrer -, momento em que o

Curso de Pedagogia passa a integrar o Centro de Humanidades, e tem estabelecido o

seu primeiro coordenador, Prof. José Ednardo Albuquerque Silveira.

Responsável pelo funcionamento do Curso mesmo antes dessas mudanças, o

Prof. Ednardo esperava que a nova estruturação colaborasse para uma melhor

organização e conseqüente superação das dificuldades vivenciadas no cotidiano, que

passavam prioritariarnente pelo proce so de capacitação/arualização dos seus

professores e pela reformulação do currículo vigente.

O Coordenador procurou, então, estruturar um trabalho realmente mais

integrado dentro do Curso e atualizar-se diante das discussões pertinentes à

redernocratização no interior dos cursos de formação de educadores, objetivando

definir uma proposta curricular mais atualizada, que pudesse direcionar a busca dos
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subsídios necessários à efetivação de wna prática docente mais progressista, em que

a postura pedagógica dos seus profissionais estivesse condizente com as

necessidades educacionais da Região do Acaraú, para a qual o Curso forma seus

professores.

Pela própria inquietação dos professores diante da situação do Curso -

descontextualizada diante de outros cursos do País - e usufruindo do apoio do novo

reitor à capacitação e atualização do corpo docente da Universidade, mictou-se

maior aproximação dos professores da Pedagogia junto a profissionais de outros

cursos de formação de educadores, especialmente os da UFC, que já indicavam

grande avanço na implernentação de nova proposta pedagógica. Passaram também a

participar com maior freqüência de seminários, encontros, congressos estaduais e

nacionais, o que foi progressivamente proporcionando ao corpo docente do Curso

wna visão mais clara de referenciais teóricos críticos e dialéticos, presentes nas falas

e propostas curriculares de grupos de educadores comprometidos com uma

formação de professores que superasse a postura tecnicista, em busca de uma

pedagogia dirigida às necessidades da população menos favoreci da, que era

traduzida, entre outras, na proposta da Pedagogia Histórico-Crítica, de Saviani, e da

Crítico-Social dos Conteúdos, de Libâneo.

Juntamente com os professores do Curso, o Coordenador iniciou a

refonnulação curricular, na tentativa de pegar uma teoria curricular e jogar ali no

Curso. Propôs wn estudo inicial das próprias teorias curriculares mais progressistas

que vinham sendo bastante discutidas em todo o Brasil, com a preocupação de que

as mudanças no Curso não ocorressem de forma aleatória, como ele mesmo afmna:

(...) nessa época havia todo 11111 movimento 110 país e no Estado
sobre C1 questão das reformulações curriculares dos Cursos de
Pedagogia, onde me integrei e participei de discussões, juntamente
com os professores da UFC. Então, baseado nessas discussões e em



102

alguma coisa que saía desses movimentos, eu tentei dinamizar as
modificações necessárias ao bom funcionamento da Cursa (Ex-
Coordenador do Curso de Pedagogia).

Em decorrência de razões pessoais, essa primeira coordenação durou menos

de um ano, sete meses aproximadamente, não sendo possível concretizar ações que

configurassem wn avanço diante das necessidades do -Curso. Mesmo assim, ainda -'

em 1990, o coordenador reestruturou a "grade" curricular - a segunda do Curso -

que passou a ser adotada, apesar do seu caráter de ilegalidade, visto que teria de ser

aprovada pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE), o que não ocorreu

porque o Colegiado ainda não estava implantado.

,',

De acordo com o Coordenador, a segunda grade curricular não obteve

modificações substanciais, restringindo-se à simples adaptação e mudanças de

algwnas disciplinas em função das conveniências e dificuldades do Curso - e

Universidade -, como a restrita disponibilidade de professores para as diferentes

disciplinas a serem ofertadas.

Os próprios professores perceberam, então, que não havia ainda

transformações mais concretas no Curso como um todo, ou seja, os novos contatos

com outras realidades, assim como a "nova" grade curricular, não proporcionaram

diferença significativa nas suas práticas docentes, ficando o Curso praticamente com

o mesmo perfil tecnicista, refletido não apenas nas posturas pedagógicas dos que o

compunham, como também na própria grade curricular, apesar de aprimorada

recentemente.

As iniciativas de atualização e redimensionamento da prática docente diante

de uma postura mais progressista em educação não conseguiram, então, determinar

referenciais de wna proposta critico-dialética, onde o valor poliüco da práxis

docente pode ser efetivado pela constante relação dialética entl'"':.,teoria e prática,

. -~
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capaz de orientar a definição de wna adequada competência técnica que passa a ser

utilizada como um meio e não como um fim em si, como na proposta tecnicista.

Com a mudança de coordenação, em 1991, o Curso contou com a valiosa

colaboração da Prof" Maria Nilson Alves, que assumia a dificil responsabilidade de

substituir o Prof. Ednardo, porter sido este um profissional de exemplar dedicação e

extremo valor, sempre à frente dos desafios emergentes na estruturação do Curso de

Pedagogia, momento em que teve que ser "especialista em quase tudo" para suprir

as necessidades postas pela Universidade,

Assumindo a coordenação durante o período de 1991 a 1995, a Prof Nilson

preocupou-se inicialmente em refonnular a estrutura curricu1ar do Curso, quando,

então, o Reitor dava prioridade a uma melhor sistematização dos currículos dos

cursos da Univer idade, viabilizando muitos encontros de professores e alunos do

Curso de Pedagogia da UVA com e pecialistas de outras universidades.

Entre os primeiros problemas enfrentados, destaca-se o fato de a pnmeira

grade curricular ser estruturada por semestres, os quais tinham em média 34

créditos, e me mo após os aprimoramentos da segunda grade, esta ainda contava

com semestre de 24 créditos, quando o permitido era de apenas 20, visto que o

Curso só funciona a no período noturno.

Os encaminhamento, então para reestruturar as grades curriculares,

objetivavam principalmente tran formar o emestres em um sistema de 20 créditos,

pois, segundo a Coordenadora, as disciplinas até que estavam satisfazendo. Havia

também a preocupação de formar educadores críticos, capazes de transformar a

realidade social, fato que demonstra certa mudança em relação à postura docente a

ser desempenhada pelos professores do Curso, mais próxima dos princípios crítico-

dialéticos, e mais interessada em efetivar o valor político da prâxis docente.
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No entanto, havia forte fator impeditivo percebido pelos próprios professores,

conscientes de que lhes faltava uma sólida fundamentação teórica e metodológica,

que refletisse uma postura educativa mais progressista e transformadora.

Diante disso, o grupo de professores procurou diversas formas de

capacitação, contando sempre com o apoio da reitoria, que continuava

demonstrando sua preocupação com o problema, compreendido como um dos

primeiros encaminhamentos que deveriam nortear um novo perfil do Curso e da

própria Universidade, tanto para as refonnulações curriculares e práticas docentes,

quanto para a viabilização do reconhecimento da UVA.

Assim, a Universidade contava com o sistema de contratação de professores

colaboradores, que ingressavam sem concurso público, mas que, em geral, possuíam

uma visão mais atualizada e progressista sobre o sistema educacional, seus entraves

e opções de melhoria da qualidade do trabalho docente. Apesar de a situação

funcional ser desfavorecida quanto a salários e direitos da categoria, esses

professores tiveram uma participação fundamental no redimensionamento das

atividades do Curso de Pedagogia, através do engajamento e compromisso diante

das dificuldades pelas quais os professores do Curso passavam, estimulando um

trabalho de enriquecimento profissional e reestruturação.

Procuraram, pois, participar de maneira mais efetiva de seminários,

congressos, encontros, inclusive promovendo muitos deles na própria UVA, com a

presença de renomeados educadores de outras universidades e de outros Estados, o

que passou a ser uma iniciativa muito valiosa pelo fato de que beneficiava não

apenas aos professores, como também a toda a comunidade acadêmica,

especialmente os alunos, bem como à própria sociedade como um todo, já que os

muitos e diferentes eventos eram abertos ao público.
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Em outros momentos, a Coordenadora informa que participavam também de

encontros de coordenadores de cursos de pedagogia do Estado do Ceará, geralmente

promovidos pelas universidades, os quais,

(...) apesar de bastante enriquecedores, não conseguiam
proporcionar resultados muito objetivos, possíveis de serem
implementados na prática docente dos ('''1'505; havia muita
discussão. em um nível bastante elevado, mas que não avançava
milito na sua operacionalização (Ex-Coordenadora do Curso de
Pedagogia).

Uma reclamação constante se referia ao fato de que os professores do Curso

de Pedagogia percebiam que o vínculo institucional com as secretarias de Estado

não significava um fator que proporcionava apoio às necessidades do Curso, pelas

próprias políticas postas em prática. Estando vinculada à Secretaria de Educação do

Estado do Ceará (SEDUC), até 1993, notava-se que havia uma responsabilidade

apenas sobre os eventos administrativos e financeiros, ficando a questão pedagógica

distante das iniciativas dessa Secretaria, sendo supridas pelo próprio movimento de

educadores do Estado através das suas instituições de origem, principalmente das

universidades.

Passando a UVA a se vincular à Secretaria da Ciência e Tecnologia do Estado

do Ceará (SECITECE), a partir de 1993, logo quando de sua criação, os professores

do Curso de Pedagogia da UVA continuam considerando que não existe muita

preocupação com os cursos de formação de professores, embora exista, por parte

dessa Secretaria, uma atenção especial para com a melhoria da qualidade de alguns

cursos da UVA, especialmente os ligado à área da tecnologia, fato que tem criado

forte insatisfação por parte dos professores da área de ciência humanas.

Mesmo assim, os professores do Curso de Pedagogia levavam em conta o fato

de que a maior aproximação com outros profissionais proporcionava uma visão mais

atualizada sobre os problemas dos cursos de formação de professores, como ocorria
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com relação à necessidade ele refonnular os currículos, providência que urgia ser

implernentada.

No entanto, consideravam que esses contatos, bem como a participação em

eventos, não tinham sido suficientes para que fosse estruturada uma proposta

curricular mais abrangente, com urna maior visão de totalidade, dentro de princípios

democráticos e progressistas buscados pelos educadores nesse momento de

redefinição do próprio papel do Curso de Pedagogia na Região do Acaraú.

Mesmo assim, a Coordenação, juntamente com os professores do Curso,

implementaram algumas iniciativas, como o planejamento das disciplinas que passou

a ser feito por setores afins, orientado por coordenadores de áreas, escolhidos pelo

próprio grupo, procurando-se evitar a repetição de conteúdos pelas diversas

disciplinas, o que era muito comum. Nesse trabalho, a relação teoria/prática

constituía preocupação dos grupos de planejamento, mas, pela própria forma de

organização dos encontros, ficava muito difícil determinar que conteúdos e

metodologias de ensino e avaliação deveriam ser consideradas, como afirma a

Coordenadora:

(..) os professores se preocupavam em fazer a relação da teoria
com a prática nesses estudos de grupos de planejamento, mas era
uma coisa totalmente sem planejamento global, ou seja, em uma
reunião era combinado que na próxima seria discutido tal assunto,
então alguns professores comprometiam-se em trazer os textos que
tivessem sobre o assunto, que seriam estudados no próximo
momento, mas tudo sem uma linha de pensamento ou definição
pedagógica e educacional (Ex-Coordenadora do Curso de
Pedagogia).

Outra iniciativa refere-se à realização de um processo avaliativo interno da

prática docente no Curso, que, infelizmente, se restringiu apenas ao diagnóstico

através de conversas rápidas nas salas de aulas com os alunos, procurando

identificar o nível de satisfação relativamente ao trabalho dos professores.
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o grande problema é que as iniciativas, de seminário, debates, planejamento

coletivo, avaliação do curso etc., não tinham continuidade, independente do sucesso

obtido, sendo justificado pelo acúmulo de atividades exerci das pelos professores

sem LOnarecompensa em termos financeiros.

4.2 Concurso público para o magistério superior: um salto

de qualidade

A década de 90 tem sido um marco histórico para o Curso de Pedagogia,

primeiro pela mudança de reitorado da Universidade, e segundo pelos sucessivos

concursos públicos para o magistério superior, fatos que têm contribuído para a

elevação do nível de qualidade do corpo docente, redimensionando as suas

atividades acadêmicas.

O Curso de Pedagogia passa a ser composto, então, por muitos profissionais

bastante atualizados com as discussões educacionais em abrangência local, estadual

e nacional, tanto pela qualidade das leituras e estudos, que têm apontado para uma

linha crítico-dialética, quanto pela participação e, às vezes, apresentação de

pesquisas em e ento , como podem er citados o da NPED (Associação Nacional

de Pós-Graduação em Educação) E O IPE (Encontro acional de Didática e

Prática de Ensino), ANFOPE A o ia ão acional para Formação de Profissionais

em Educação), SBPC (Sociedade Bra il ira para o Progresso da Ciência), SAEB

(Sistema Nacional de Avaliação da Edu ação Básica), Encontros de Coordenadores

dos Cursos de Pedagogia do Estado do Ceará (promovidos pelas universidades) e

muitos outro que têm contribuído substancialmente para um processo de

atualização e capacitação contínua de ses professores.

No entanto, após o ingresso de docentes através dos concursos, passou a

existir grande dificuldade de relacionamento entre o grupo de profissionais do Curso
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de Pedagogia, gerando um clima de animosidade bastante acirrado, fragmentando e

distanciando ainda mais as atividades exercidas por cada professor, o que é

lamentável porquanto pontos muito positivos do contexto imediatamente anterior

eram a garra e a força de vontade dos professores para melhorar suas práticas,

além da união (' amizade do grupo, o que proporcionava relações interpessoais

bastante fortaleci das e com um clima de positividade diante das dificuldades postas

pela realidade do Curso.

Quero aduzir, pois, que ante dos concursos havia uma luta coletiva para

enfrentar as carências profissionais e os problemas do Curso, mas não havia

fundamentação teórica atualizada o suficiente para atingir esses objetivos; após o

concurso, com o ingresso de profissionais com um elevado nível de qualificação,

deixa de existir um engajamento do grupo como um todo, levando o processo de

formação de professores oferecido a possuir várias linhas de trabalho pedagógico.

Nesse contexto, o mais prejudicado é o aluno, que terá na sua prática docente

"futura" nas escolas de 10 e 2° graus da Região (muitas vezes "presente", por já

estarem no magistério), indefinição e fragmentação da sua linha de trabalho

pedagógico.

Mesmo aS,1111 os "novos" professores." (concursados) ennqueceram a

Pedagogia da UVA, visto que muito já tinham o título de mestre ou especialista,

com uma sólida formação teórica tão necessária e buscada pelos professores

"antigos", que precisavam dessa luzes para um novo caminhar (nas palavras de um

ex-Coordenador do Curso). Inicialmente, os próprios professores concursados

passaram a ensinar aos outros em momentos como planejamento de disciplinas e

atividades etc., em que havia troca de conhecimentos, visto que os professores mais

::()Essa nomenclatura de n01'OS e antigos professores faz parte do cotidiano da própria UVA, originada após o
ingresso de professores através dos sucessivos concursos públicos para o magistério superior, a partir de 1994. Os
novos são os "concursados". os antigos são os que ingressaram através de "convites".
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antigos tinham a valiosa experiência docente que faltava a muitos dos novos

professores.

O Curso passa, então, a adquirir urna linha pedagógica mais progressista,

onde o espírito crítico e a preocupação em relacionar teoria e prática são refletidos

em alguns programas de disciplinas, que já adotam metodologias de ensino dentro

de uma visão crítico-dialética, demonstrando o resultado de urna formação teórica

mais atualizada e em consonância com as mudanças educacionais em

desenvolvimento pelos grupos de educadores mais politizados do País,

comprometidos em transformar a educação em um verdadeiro instrumento de

cidadania.

Certa de já haver colaborado enquanto coordenadora do Curso de Pedagogia,

e diante de seu processo de aponsentadoria, a Prof' Nilson pede afastamento da

Coordenação, em 1995, tendo o seu trabalho e dedicação reconhecidamente

contribuído para o engrandecimento do Curso, que já iniciava a definição de uma

límpida pedagogia progressista, buscando sair das trevas do tecnicismo.

Há pouco tempo admitida através de concurso, a Prof Maria Valcidéa Maciel

assume a Coordenação durante o período de setembro de 1995 a outubro de 1996,

enfrentando com muita disposição as dificuldades pelas quais vem passando o

Curso, mas com a vantagem de que este já conta com professores bastante

qualificados, tanto os novos, que ingressaram através de concursos, quanto os

antigos, que demonstram um crescimento de qualidade profissional considerável,

pelos diversos cursos de atualização e aperfeiçoamento que passaram a fazer, bem

como pela participação em eventos relativos à formação de professores e pelo

próprio convívio e troca de conhecimentos com os novos professores.

Outro fator que também tem enriquecido bastante as reflexões e

posicionamentos dos professores tem sido o estilo de trabalho em parceria com a
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Secretaria de Educação do Estado do Ceará-SEDUC (apesar de não existir mais a

vinculação institucional), através da participação em seminários e Grupos de

Trabalho (GTs), para discutir e viabilizar propostas referentes à política de formação

do magistério, alfabetização, capacitação de diretores de escolas de 10 e 20 graus

(agora escolhidos através de eleições, nas quais votam professores, funcionários,

alunos e seus pais), e muitas outras, o que não era uma prática rotineira da SEDUC,

como consta nas reclamações de muitos professores do Curso de Pedagogia da

UV A. Essas experiências têm contribuído bastante para o próprio repensar dos

referenciais teórico-práticos da formação de educadores do Curso, que deverão ser

melhor implementadas com a reforrnulação curricular.

Da mesma forma que os demais coordenadores do Curso de Pedagogia, uma

das primeiras preocupações da Prof" VaIcidéa foi a busca pela efetivação da reforma

curricular, agora com um caráter bem mais amplo, quando se pretende (pois a

reforma ainda continua em andamento) estruturar uma proposta curricular e não

apenas uma grude, o que tem levado os professores a repensar suas atividades

docentes - que ora demonstram resquícios do tecnicismo ora apontam indícios de

uma postura crítico-di aiética - em busca de melhor qualidade do trabalho pedagógico

de formação de professores para a Região, que propicie a efetivação real do valor

politico da práxis docente.

No entanto, outra dificuldade encontrada pela Coordenadora refere-se ao fato

de que alguns professores do Curso ainda demonstram uma prática docente muito

tecnicista, enquanto outros se encontram em plena prática de referenciais de

propostas pedagógicas como a histórico-critica (SA VIANf) e a critico-social dos

conteúdos (LTBÂNEO), na busca de efetivar uma formação de professores mais

comprometida com o valor político da práxis docente, onde alguns programas de

disciplinas refletem uma análise crítica e dia/ética do contexto histórico da Região
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do Acaraú, orientando atividades para a efetivação de urna prática realmente

transfonnadora.

Há, também, alguns que podem ser caracterizados como critico-

reprodutivistas, exercendo uma postura de crítica diante da realidade vivida e

refletida 'por professor e alunos, sem, entretanto, buscar meios para a reversão dos

problemas evidenciados, não considerando as possibilidades históricas (como diria

Paulo Freire) de superação das dificuldades presentes.

A existência dessas posturas tecnicista, critico-reprodutivista e crítico-

dialética foram bastante perceptíveis durante os meses de coleta dos dados

empíricos desta pesquisa, tanto através das informações coletadas de forma direta -

por meio de entrevistas e observações participantes em sala de aulas, e de forma

indireta - como durante a participação em reuniões administrativas, pedagógicas,

encontros festivos, e os importantes e enriquecedores "papos nos corredores

acadêmicos ".

Como será visto, o Curso como um todo não tem wn perfil determinado,

assim como a prática docente de seus professores. Partindo da premissa de que essa

prática é imediatamente orientada pelo seu Programa de Disciplina, entre outros, a

dimensão e o referencial do valor politico da práxis docente desse professor devem

ser percebidos, em primeira instância, na análise que se faz dos seus programas e da

concretização destes no cotidiano de sua execução.

Alguns professores do Curso elaboram uma proposta de Programa de

Disciplina, a ser discutida e redimensionada juntamente com os alunos; outros

preparam o Programa e apenas lêem para que os alunos saibam o que vai ocorrer

durante aquele semestre; outros apenas o elaboram e entregam à Coordenação,

como um dever cwnprido, sem que os alunos tomem conhecimento do que se trata; e
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outros sequer organizam um Programa a ser cumprido e que deveria guiar suas

atividades juntamente com os alunos.

Percebe-se uma estreita relação entre os professores concursados e Programas

de Disciplinas com referenciais teórico-metodológicos mais progressistas, que

possuem uma prática docente que às vezes corresponde ao proposto no Programa,

com uma visão mais crítico-dialética sobre a educação, mas que às vezes alguns

assumem posturas tecnicistas ou crítico-reprodutivistas; uma outra relação pode ser

feita entre professores mais antigos que fazem programas com apenas alguns

referenciais progres istas, em meio a determinadas propostas tecnicistas, executando

uma prática muito mais tecnicista, com um forte cunho crítico-reprodutivista.

No entanto, pelos depoimentos e observações em salas de aula, ficou

perceptível que, em geral, os profes ores mais antigos demonstram um sério e

incessante compromisso em mudar suas posturas em busca de urna educação

verdadeiramente democrática, comprometida com o valor político da práxis

docente que favoreça à tão necessitada população regional; apesar de suas tentativas

de mudanças serem percebidas tanto nos referenciais teóricos como em suas

posturas práticas, suas dificuldades e contradições são identificadas, também, tanto

na fundamentação teórica quanto na metodologia de sua prática, ou seja, há certa

dificuldade de ultrapassar da postura te nicista ou crítico-reprodutivista para uma

prática crítico-dialética, o que gera certo embaraço e inquietação por parte dos

alunos, especialmente quando comparam diferentes linhas de conteúdos e

metodologias de ensino existente no Cur o.

O perfil de um dos profes ore que participaram da pesquisa pode ser

exemplificado dentro dessas considerações antes' abordadas, caracterizando o que

tem sido chamado de professor antigo ou não-concursado:



Indícios de uma visão crítico-dialética de formação de professores:

(...) dar ao professor uma consciência pulítica atualizada, para que
tenha consciência de que o seu papel é fazer com que os seus
alunos também tenham essa consciência de que ele é um ser
historico, que deve ser um elemento atuante na suciedade, que ele
faz parte de um sistema e cumo tal ele é capaz de modificar esse
sistema (...). É 1I111aconsciência atual, dentro de um contexto
polltico-social atual (Professor não-concursado, do CUl'SO de
Pedagogia: 1996.1).

Tentativa de um planejamento participativo:

(...) primeiro eu converso com os meus alunos, através de uma
conversa informal, para saher o que eles e.\l'eram da disciplina
(...). Depois de coletar esses dadus, eu faço o meu plano. (...) Tento
definir os objetivos também com hase nas minhas experiências em
escolas, e pelo contexto atual que a gente vê (...), para que se possa
dar ao professor uma formação mais atualizada/Idem}.

Preocupação em relacionar teoria/prática:
•(...) sempre a gente parte do conteúdo, porque não se pode fugir do

teórico, e tenta discutir essas teorias e conteúdos (...); a gente
estuda determinado.') conteúdos e tenta refletir se aqueles conteúdos
realmente acontecem nas nossas escolas, por que não acontecem,
quais são os fatore s que fazem com que haja essa dicotomia entre a
teoria e a prática, por que as escolas ainda estão bem diferentes do
que a gente está vendo na teoria (...)(ldem).

Limitada teórica das relaçõesfundamentação na análise

teoria/pedagogia/conteúdo/ reflexão/atualidade etc.:

(...) a gente tenta discutir muito o que seja realmente conteúdo,
evitando aqueles conteúdos muito pedagógicos, a gente usa mais
textos que levem a uma reflexão, embora paralelamente a gente dê
as duas coisas, a gente usa os conteúdos mesmo pedagógicos (...),
porque tem que ter o embasamento teórico para saber discutir
depois e fazer reflexão (...), e tem outros conteúdos mais
atualizados que a gente vê, pega vários autores que estão refletindo
sobre educação, a formação do educador (...). Aí faz essas duas
coisas, um que leva à reflexão e o outro é mesmo pedagógico
(Idem).

113
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Metodologia de ensino: tecnicista/critico-reprodutivista:

(. . .) ('11 uso textos e trabalho ora em grupos, ora em dupla, ora
individualmente (...), uso estudo dirigido, debates ( ..), às vezes eu
levo o texto e coloco limas quatro a cinco perguntas-chaves ( ..);
agente tem muita preocuparão em fazer as atividades de estudo, de
fixação e de avaliação, diferenciando hem (Idem).

Dificuldade em avaliar, predominando a visão de classificação em detrimento da

função de diagnóstico:

(...) eu tenho muita dificuldade em avaliar ( ..); porque tem duas
tinguagens, tem a linguagem de avaliar corretamente, como a gente
imagina, como a geme estuda (...), mas tem o lado da instituição
que cobra aqueles pO!1f05-,aquelas notas ( ..) Então eu uso a
avaliação de testagem, onde eu uso mesmo a prova escrita ( ..)
dando nota, e dou outra nota pelos trabalhos realizados ( ..), e dou
outra nora pela participação (...).Geralmente eu leio os trahalhos,
mais como fiscal, para ver se não foi copiado 11mdo outro, mas eu
retomo para ele não o trabalho, mas o assunto. (...) Os trabalhos
são de volvidos lodos no final da disciplina, e geralmente eu não
dou nota, só um visto, e eu só devolvo no final porque eu preciso
deles para a nota de parttctpação, a não ser que eu adquirisse o
hábito de ir logo mapeando e devolvendo (Idem).

Como e observa nos diversos momentos, existe uma tentativa de superar a

visão da pedagogia tecnicista, mas urna grande dificuldade de viabilizar uma prática

docente mai crítica e dialética a ser refletida não apenas no momento do

planejamento, ma na própria m todologia de en ino e avaliação do que foi

planejado, o que ainda está muito difi il para esse tipo de professor.

A situação de alguns profe 'ore no os ou concursados já é um pouco

diferente: seus Programas de Disciplina geralmente refletem um referencial teórico

melhor definido, apontando a opçã por uma educação mais progressista, com uma

mesma linha pedagógica orientando os diversos momentos da prática docente com

os alunos; no entanto, nem todos con eguem ter a mesma coerência no momento da

execução desses programas, mais especificamente pela metodologia de ensino
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utilizada, desviada algumas vezes para o tecnicismo ou para o crítico-

reprodutivismo.

Essa dificuldade tem sido divisada como decorrente - entre outros motivos -

da falta de maior experiência prática desses professores em sala de aula, visto que

nos editais dos concurso públicos, através dos quais ingressaram na UVA, não havia

a exigência de experiência profissional no magistério, o que não deixa de ter o lado

positivo de dar oportunidades aos que se têm dedicado mais aos estudos do que ao

trabalho.

Utilizando a mesma estratégia da demonstração anterior, será exposto o perfil

de um dos professores concursados que participaram da pesquisa, caracterizando o

que tem sido chamado de professor novo:

Visão crítico-dialética do processo de formação de professores:

(,..) meus objetivos estão comprometidos em dar uma formação
política, onde o individuo possa ter uma consciência crítica para
ele atuar enquanto profissional, ao mesmo tempo onde ele
compreenda que a realidade está como fim todo, sempre
procurando mostrar a questão dialética do processo (Professor
concursado, do Curso de Pedagogia: 1996./).

Planejamento tendencialmente crítico-dialético; sem participação dos alunos:

(...) antes de planejar aleatoriamente, eu me pergunto: de que
maneira eu V01l trabalhar a disciplina onde as pessoas possam se
interessa!' (...), ao mesmo tempo em que eu possa melhorar o nível
de conhecimento e cons tên .ta crítica das pessoas, e que
contribuições. não só para o Cur o, mas também para a vida, a
discipltna pode dar: (...) não e urna coisa aleatória, primeiro é um
projeto político (...). DepOIS, o primeiro passo é a busca pelo
material bibliográfico e elahoro o Plano de maneira que tenha lima
sistematização, em um processo crescente onde um assunto sempre
seja embasamento para o outro r. ); algumas vezes procurando (...)
fazer unia interdisctplinaridade (.. J(ldem). .



( ..) () que me fa: trabalhar o conteúdo é o objetivo de demonstrar
lima relação que () aluno possa compreender, tendo em vista a
realidade dele: (...) as fontes são livros, algumas revistas
especializadas (..) para que eles comecem a verificar que a partir
de lima teoria eles podem cruicar a realidade (..)(Idem).

Preocupação em relacionar teoria/prática como componente político fundamental,

apontando, entretanto, indícios de urna postura crítico-reprodutivista:

Metodologia de ensino participativa, mas com pouco contato com a prática:

(..) eu procuro primeiro envolver, uso sempre o questionamento,
procuro levá-Ias à dúvida (...),' trabalhos em grupos e individuais,
debates em sala de aula. levantamento de questionamentos (..):
I17f11CC/ me posiciono como aquele individuo que abe tudo (..),' até
agora não comecei a trabalhar a pesquisa de campo nessa
discipltna (..), mas é possível de se trabalhar, com ela e com outras
na área da pesquisa (. .uldem).

lndefinição sobre um entendimento de avaliação, e mesmo sobre a própria razão de

avaliar no processo de ensino-aprendizagem:

(...) ({ minha sistemática de avaliação passa pela participação, pelo
trabalho individual e em grupo. e a própria avaliação da
11til Ivrsulade, geralmente eu trabalho as três formas: Individual, em
equipe e a participação, para ver até que ponto (pausa), porque
não existe lima maneira ideal de avaliação, por que você vai
avaliar, avaliar o quê, não é.'J1 (..) eu nunca havia pensado o
porque que eu avalio' (Idem).

E possível ob ervar que esse perfil de professor presente no Curso de

Pedagogia demonstra uma consciência política bastante explícita e fundamentada

teoricamente, refletindo princípios progressistas ituados entre os crítico-

reprodutivistas e o crítico-dialéticos. O problema que se apresenta, no entanto,

refere-se à falta de uma compreensão aprofundada sobre as questões mais

especificamente pedagógicas, necessárias para que esses mesmos princípios possam
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ser efetivados: caso contrário, a própria prática docente perde o seu caráter político,

como tem dito Saviani (1989).

Considera-se que, mesmo com as diferenças, há uma semelhança entre esses

dois tipos de posturas: ambos demonstram maior domínio sobre a fundamentação

teórica de uma pedagogia mais progressista, e maior dificuldade no momento da

prática de sala de aula propriamente dita, o que ficou bastante perceptível durante a

análise documental e observação da prática docente de alguns professores.

Há, ainda, alguns professores, em geral os concursados, caracterizados por

uma formação teórica bastante fundamentada e orientada por princípios crítico-

dialéticos, demonstrando também uma efetiva competência técnica na condução das

atividades pedagógicas, que têm enriquecido enormemente suas disciplinas, mas que

poderiam ser bem mais fortalecedores se houvesse uma partilha das diversas

competências e sucessos obtidos, para que o grupo pudesse crescer com harmonia

tanto profissional quanto pessoal.

Os estágios das habilitações" são trabalhados por professores que possuem

essas mesmas diversidades de posturas e propostas de trabalho pedagógico.

Pela análise de dois casos. pode-se perceber melhor o problema:

1° caso: determinado professor de e tágio orienta - não satisfatoriamente, segundo os

próprios alunos - o trabalho a ser de empenhado nas escolas, marcando encontros

quinzenais ou mensais, sendo o retomo da prática "acompanhado" de forma rápida e

superficial, sem o propósito de repen 'ar ou colaborar para a melhoria das situações

vivenciadas pelo grupo de estágio. Há uma espécie de crítica pela crítica, realizada

sem muita preocupação em superar o problemas ou vicios das escolas de 1° e 2°

graus, por serem problemas estruturais. do sistema. Não se consegue vislumbrar

uma definição ou linha de pensamento em relação à especificidade de determinada
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habilitação, o que se toma uma dificuldade para os próprios alunos identificarem

distorções nas atividades de um profissional que seja a referência analisada no seu

estágio.

2° caso: contrariamente a essa primeira proposta, outro professor já elabora,

juntamente com os alunos, toda uma programação das atividades a serem realizadas

pelos estagiários, iniciando esse momento pela própria discussão sobre a concepção

de trabalho de determinada habilitação, o que servirá de referencial para análises

durante o acompanhamento, realizado de maneira bem mais próxima e aprofundada.

Há lima preocupação com que o estagiário possa ser uma espécie de interlocutor

entre sua disciplina e seus princípios e a realidade vivenciada no momento do

estágio, com a intenção de abrir diálogos e discussões que possibilitem o repensar de

posturas teórico-práticas incoerentes e ultrapassadas, possivelmente existentes tanto

em algumas escolas de I° e 2° graus, quanto em algumas disciplinas do Curso de

Pedagogia, como o próprio estágio supervisionado pode ser um exemplo.

Todas essas análises realizadas indicam que o Curso tem, atualmente, uma

diversidade de profissionais com posturas educacionais diferenciadas, mas que, se

analisadas no contexto, apontam para um mesmo caminho, pela busca por uma

formação de professores mais críticos. politizados e comprometidos em transformar

o estado calamitoso em que e encontra o ensino público de 1°, 2° e 3° graus da

Região Norte do Estado do Ceará.

:1 o Curso de Pedagogia continua com o sistema de habilitações em administração escolar, orientação educacional e
magistério. na sua estrutura curricular.
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4.3 Diante do novo: transições, conflitos e lutas pelas

esperanças

De forma mais superficial, muna vezes sem identificar os pontos de entrave

que têm condenado o Curso à situação em que se encontra, os próprios professores

têm a noção de que há necessidade de um repensar sobre as suas práticas, na

possibilidade de reverter alguns conflitos e desencontros presentes no cotidiano de

suas atividades, em busca de definições mais concretas sobre a própria função social

desse Curso, o que deverá orientar os trabalhos do grande grupo de professores para

a efetivação do valor político da práxis docente, como um coletivo mais

organizado, atuante e transformador.

Esse "repensar a própria prática -, está situado em um contexto interno que

apresenta forte inquietação pelos que compõem o quadro de professores do Curso,

provocando uma érie de conflitos e desagregações, ora pelas diferenças ideológicas

entre os diversos "grupinhos'v", ora pelo excesso de atividades às quais muitos dos

professores da UVA estão envolvidos - às vezes dentro da própria Universidade, às

vezes de iniciativa particular -, ora pela falta de uma liderança mais forte e

disponível - no caso lUna Coordenação de Curso - que tenha mais tempo e

autonomia para conduzir as atividade. necessárias ao seu bom funcionamento.

Analisando comparativamente e ta tàse atual com a anterior, vê-se que a

situação está invertida, ou seja, agora o Curso possui profissionais com uma

considerável formação teórica, mas encontra-se profundamente desarticulado, ao

contrário do que acontecia há dois anos, quando a "garra" e a união dos professores

ultrapassaram as barreiras do acesso ao conhecimento mais atualizado e deram os

CC Esses grupinhos - termo criado por alguns professores do próprio Curso de Pedagogia - referem-se a alguns
pequenos grupos de professores que se aglomeram de acordo com identidades ideológicas e concepções
educacionais. com posturas muitas vezes radicais em relação ao respeito à pluralidade de idéias e princípios dos
demais, gerando um clima de animosidades prejudicial ao crescimento coletivo do Curso.
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sofridos primeiros passos em busca de um novo perfil para o Curso de Pedagogia,

mais progressista e democrático.

Esse tipo de comportamento, mesmo que demonstrado de forma diferenciada

entre os diversos grupinhos do Curso, ainda que provocados pelos diferentes

motivos aqui apontados, indicam os níveis de consciência existentes dentro do

grupão, que é o próprio Curso, muito bem classificados e interpretados por Paulo

Freire (1979(a), p.39-41) quando aborda o terna consciência e seus estados.

Em linhas gerais, o Autor considera pelo menos três estados em que a

consciência pode estar situada: a consCIência inlransiliva - que reflete um

estreitamento no poder de captação da consciência, como uma postura de esquivar-

se parcialmente a ver ou ouvir o que está na subjetividade das relações no cotidiano

do homem; quanto mais se distancia da captação da realidade, mais se aproxima da

captação mágica ou supersticiosa dessa realidade; dessa forma, as causas que se

atribuem aos desafios escapam à crítica, tomando-se superstições; neste estado,

existe um quase compromisso com a realidade, em geral respondendo aos desafios

com ações mágicas, porque a sua forma de compreensão é também mágica; a

consciência fngênua - que demonstra certa simplicidade na interpretação dos

problemas, sem um aprofundamento nas causas do próprio fato, elaborando

deduções apressadas e superficiai , prioriza as experiências em detrimento das

investigações; na consciência ingênua há uma busca de compromisso, enquanto na

crítica há um compromisso; e a consciência crítica - que procura verificar ou testar

as descobertas, sempre aberta a revisõe . em um desejo de aprofundar a análise dos

problemas, mesmo que reconheça suas limitações de meios para algumas análises

desses problemas: diante de um fato, procura sempre não raciocinar através de

preconceitos, buscando indagar. investigar. forçar, chocar; valoriza o diálogo como
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estratégia primeira; face ao novo, não repele o velho por ser velho, nem aceita o

novo por ser novo. mas aceita-os na medida em que' são válidos.

Apenas para ilustrar, será transcrito um trecho de Paulo Freíre sobre a

consciência ingênua, por considerar um retrato fiel de alguns momentos ou

personagens do Curso, o que servirá para uma reflexão dos que nele se identificarem .

(mesmo que apenas mentalmente, sem assumir para o grupol):

() ingênuo parte do princtpto de que sabe tudo. Pretende ganhar a
discussão com argumentações frágeis. É polêmico, não pretende
esclarecer. Sua discussão é feita mais de emocionalidades que de
crutctdades: não procura li verdade: trata de impô-Ia e procurar
me /0.\ 11/',I(JOCOS pura ('01/\ vncer com suas idéias. r; curioso ver
como os ouvintes se de/xii/li 11.'\'01' pela manha, pelos gestos e pelo
palavreado. Trata de Imgu/' mais, para ganhar mais (FR/~/RE:
/979(a), p. -10).

Diante dessas considerações. parece válido inferir o fato de que, na

diversidade das posturas dos professores do Curso de Pedagogia, estão refletidos

comportamentos característicos desses três estados de consciência, o que tem sido

observado: na forma isolada como é realizado o planejamento das disciplinas; nas

falas "democránco/autoritárias?" que demonstram resistência em aceitar

posicionamentos diferentes, o que às vezes é percebido por muitos como um certo

sectarismo diante do plurali mo eXI tente no grupo, o que é vivenciado

constantemente tanto em reuniõe de 01 nado quanto em "conversas de corredor";

na falta de aprofundamento teónco em momentos de discussão sobre temáticas

relativas ao trabalho pedagógico do Cur o, conduzindo muitas vezes o debate para

um "bate-boca" sobre assuntos pe- oai : no descompromisso em socializar o que é

conhecido e aprendido em reuniões. errunános, palestras, congressos etc.

"' Discursos aparentemente democráticos dc alguns professores. com um nível de autoridade além do necessário em
dctcrrnmadas ocasiões c decisões. que funcionam atrav s de pressões dissimuladas.
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Sobre o problema da falta de aceitação ao pluralismo de idéias, existente nos

mais diferentes t-,'TUpOSde educadores do País, é oportuno ressaltar um

questionamento posto por Mello, quando põe em dúvida o direcionamento e os

interesses implícitos nesse tipo de postura profissional:

A resistência que certos se tores do público inferno da educação
apresentam para aceitar empresários, segmentos do ensino
privado, organizações não-governamentais, como interlocutores na
mesa de discussão, "ao seria motivada por recortes mais
ideológicos ou partidários do que por interesses educacionais?
(MFJIO: 1995, p.113).

Este tem sido um questionamento constantemente feito no interior do Curso

de Pedagogia, diante de posicionamentos por vezes considerados radicais e

fortemente vinculados a concepções político-partidárias defasadas pelo próprio

movimento posto pela sociedade civil como um todo.

Todas essas constatações levam à percepção de que o Curso de Pedagogia

tem passado por longa fase de transição, na qual, pedagogicamente falando, busca

pelas transformações das práticas docentes tecnicistas para outras mais

progressistas, supostamente com refcrcnciais crítico-dialéticos, com os quais sena

possível uma concreta efetivação do valor político da práxis docente.

Como con idera Paulo Freire. essas fa es de transição ocorrem

constantemente na vida em sociedade. na qual cada época histórica é constituída por

determinados valores e concepçõe , que buscam a ua plenitude. Porém, põe a

ressalto o seguinte:

FI/qual/to estas concepções \e envolvem 011 são envolvidas pelos
homens, que procuram a plenitude, a sociedade está em constante
mudança. Se osfatores rompem o equilíbrio, os valores começam a
decair; esgotam-se, não correspondem àos novos anseios da
sociedade. Mas como esta não morre, os novos valores começam a
buscar a plenitude. A este periodo, chamamos transição (FRElRE:
/979 a, p.33).

c
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Dessa forma, toda transição implica um ponto de partida, um processo e um

ponto de chegada, e nesse movimento, o amanhã se cria num ontem através de um

hoje. Por isso é que todos precisam ter plena consciência do que foram ontem e do

que são hoje, se querem pensar e conquistar o que desejam ser amanhã.

Considerando-o como uma rnicro-sociedade, fica claro que o Curso de

Pedagogia passa por um profundo período de transição, pelas mudanças postas pelo

próprio movimento dos educadores brasileiros, que têm buscado implementar na

formação de professores um caráter mais critico e dialético, contrapondo a visão

tecnicista que dominava essa formação, o que ainda está presente no próprio

currículo do Curso e refletido na prática docente dc muitos professores que o

compõem.

Diante desse quadro, é fundamental que o Curso (leia-se: professores e

alunos) pare um pouco para refletir sobre os fatores detcnninantes desse contexto de

tantos conflitos, que tem gerado um nível de insatisfação e prejuízos impeditivos a

uma melhoria no nível de qualidade da formação de professores por ele efetivada.

A sensação de muitos dos que compõem o Curso é de que todos trabalham

muito, mas o Curso não adquiriu ainda um nível de mudanças detenninantes de nova

e melhor estrutura e funcionamento. não conseguindo uperar problemas antigos,

como o próprio exemplo da reformula ão urricular, que é um dos pontos

fundamentais para a redefinição da próprias atividades de muitos dos professores

que necessitam de referenciais mais organizados para orientar a prática docente.

Vê-se que muitos professore têm dado saltos de qualidade, mas de forma

meio isolada, o que não contribui sub tancialmente para um crescimento qualitativo

do Cur o de Pedagogia como um todo, diante das suas urgentes necessidades, como

as que mencionei
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Sem ultrapassar esses conflitos, será difícil efetivar uma trabalho pedagógico

que promova uma formação de professores na qual o valor político da prâxis

docente passe (I estar a favor das classes menos favorecidas, superando de urna vez

por todas os sobejos tecnicistas ainda presentes no Curso.

Portanto, os professores do Curso de Pedagogia devem aperceber-se de

muitos desses conflitos, em primeira instância, como um enriquecimento teórico-

prático que não se dá pela acomodação, indiferença e/ou submissão de uns para com

outros, e sim pelo enfrentamento das divergências para a construção do real

necessário, que não deve ser referenciado pela opção da atitude de nenhwn dos

professores, e sim pelas necessidades da comunidade da qual são servidores.

Estes têm sido alguns dos problemas mais identificados no Curso em seu

momento atual, e seus efeitos continuam gerando forte desintegração do grupo,

mostrando o novo perfil que muitos gruptnhos trabalham isoladamente,

apresentando, conseqüentemente, propostas de trabalhos bastante diferenciadas nos

seus referenciais teórico-metodológicos, resultado da falta de integração e espírito

de coletividade na busca pelo crescimento do Curso e não de professores,

isoladamente.

Muitas das conseqüências desse problemas apontados têm sido percebidas

pelos próprios professores, quando con: ideram um absurdo o atual estado em que se

encontra a reformulaçào curricular, que .1(1 vem .endo trabalhada há quase um ano e

meio, mas com recuos constante, sem que seja finalizado; os próprios

colaboradores concluem que as atividades - como diagnósticos - desenvolvidas com

esse objetivo maior, são sempre iniciadas e perdidas ao longo do trabalho, o que

gera certo clima de insatisfação e mesmo de descrédito coletivo dos professores.
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Comenta-se inclusive que

(...) e lima incoerência e lima vergonha o fato de muitos dos cursos
da U; 'A já ferem realizado (f reformulação de seus currículos,
enquanto que a própria Pedagogia ainda encontra-se no eterno
processo de diagnosticas e debates sucessivos, sem que consiga
operacionalizar nada de concreto na mudança do perfil de suas
atividades enquanto Curso (Professor do Curso/ /996./).

Mesmo diante dos problema. aqui apontados, a reformulação do Curso

continua (ainda que em "passos de tartaruga"), contando com a colaboração de

alguns professores no próprio cotidiano de suas práticas docentes, o que de certa

forma passa a mobilizar também os alunos, nesse momento tão importante para a

formação profissional que estão a realizar. Entre essas colaborações, podem ser

citadas iniciativas como trabalhos de pesquisas, orientados por alguns professores,

em suas disciplinas, obre o perfil do Curso, dificuldades percebidas por professores

e alunos, expectativas também dos professores e alunos. Além disso, a

Coordenação, juntamente com a Coordenadoria de Currículos e Projetos Especiais

da UVA, têm buscado proporcionar um forte apoio ao processo, através da definição

de assessoria especial sobre o assunto, que tem sido oferecida pela Prof Meirecele

Calíope Leitinho (Doutora em Curriculo pela PUC-SP), através de encontros,

palestras e debates sobre a reformulação curricular do Curso de Pedagogia.

É importante ressaltar, ainda. que, embora mencionados problemas tenham

uma substancial responsabilidade pelo atraso do processo de reformulação do

curriculo, esta reforma tem exigido um nível de aprofundamento e de discussões

bem maior, visto que o Curso de Pedagogia compõe um projeto da UVA, chamado

CEPRED (Centro de Estudos e Prática Educacionais), que propõe o funcionamento

do Curso integrado a lUTI CAIC (Centro de Apoio Integral à Criança e ao

Adolescente), encampado pela Universidade desde o ano de 1995, onde funciona o

Io grau, além de creche e educação infantil.
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4.4 O Projeto CEPRED e seus entraves

A UVA representa um lugar privilegiado de formação de profissionais na área

de educação, preocupando-se inten arnente em refletir sobre o sistema educacional

da Região do Acaraú, onde tem influência e responsabilidade partilhada sobre a

realidade de ensino das escolas de I° e 2° graus, as quais não estão respondendo

com a devida qualidade ao desafio" e necessidades da escolarização das classes

populares.

Em vista dessas reflexões e preocupações, nasce a idéia de a Universidade

assumir o CAie _com o propósito de iorná-lo o próprio Centro de Estudos e Práticas

Educacionais, que é o CEPRED, o qual contaria com o !;,'TUpOde professores do

Curso de Pedagogia para assumir as responsabilidades de direção e coordenação

administrativa e pedagógica.

O projeto passa então a ser idealizado por um pequeno grupo de professores

do Curso, fato que tem provocado certo grau de insatisfação e indiferença de muitos

professores e alunos que, ainda hoje, dizem não conhecer a proposta do CEPRED,

muito menos as condições operacionais de sua viabilização.

Este pode, inclusive, ser considerado como um dos referenciais entendidos

como impedidores de um melhor trabalho de integração entre o CAIC e o Curso de

Pedagogia, con eqüência imediata da falta de adequação no processo condutor de

execução do Projeto, que nào tem Ido muito bem efetivado nem pela Direção do

Centro, sequer pela Coordenaçào do Curso.

r~o momento, entretanto, de . e questionar até que ponto os professores

também não estão sendo reprodutorcs des a falta de enfrentamento suficiente para

superação dos erros e dificuldades gerados na elaboração, e que estão se

acumulando com os que têm surgido na execução, o que tem sido bem evidente nos

momentos de discu são e de realização de muitas atividades.
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De acordo com a concepção do Projeto, essas atividades deveriam estar

pautadas no que está posto no objetivo geral do CEPRED:

(...) ct busca de tecer lima densa rede de relações entre as
attvtdcuies de ensino. 1}('SC!"ISae extensão desenvolvidas na
untversidade e as demandas apresentadas pela sociedade (SED{/C-
IJ".RI -s, Secretarias Municipais, Organizações da Sociedade Civil,
Escolas Públicas, Alunos e Pais), com relação aos desafios
educacionais, dinamizando-se assim o fluxo de informação-
comunicação entre estes diversos atores, na tentativa conjunta de
efetivar iniciativas que visem à democratização da educação, e à
construção da cidadania (Projeto CEPRED: 1995, p.5).

A estrutura organizacional do CEPRED contém indicadores de um avanço

considerável em relação às disposições pedagógicas assumidas, até então presentes

nas propostas de trabalho do Curso, onde elementos como colegiados, conselhos e

núcleos demonstram uma visão bastante progressista, que considera o processo de

ensino-aprendizagem como algo que diz respeito a toda uma comunidade, à qual se

deve recorrer, tanto para pensar a educação a ser oferecida, como para, no próprio

processo, educar também aqueles que dela participam direta ou indiretamente.

As propostas de trabalho dos quatro Núcleos - de Documentação e Pesquisa,

de Ações Comunitárias, Pico-Pedagógico e de Saúde - têm uma fundamental

importância pela contribuição no dir cionamento da operacionalização das

atividades essencialmente pertinent , para que ejam melhor sedimentadas as

interfaces entre o Curso de Pedagogia e o CAIe, garantindo, assim, a efetivação de

seu objetivo maior, já referido anteriormente.

Entretanto, tem sido observado que a atuação dos Núcleos tem deixado muito

a desejar, principalmente pelo fato de os professores responsáveis estarem

comprometidos com múltiplas atividade na Universidade, o que já é um perfil até

comum no seu atual contexto, quando muitos comentam que os melhores
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profissionais do { II'A têm sido tdent (ficados pelo excesso de diferentes atividades

que lhes são atrtbuidas.

O problema posto é que esse tipo de realidade tem provocado conseqüências

muito negativas. como pode ser citado o próprio exemplo de alguns Núcleos, que

estão sendo praticamente desativados pela falta de tempo de alguns profissionais, os

quais, às vezes, têm que dar prioridade à docência, não tendo condições de conciliar

o tempo disponível com atividades que exigem uma maior dedicação.

Além da prioridade à decência. esse excesso de diversas atividades assumidas

por professores da UVA tem sido considerado como resultante da política neoliberal

do País, que tem induzido estratégias massacradoras para o funcionamento - ou

sobrevivência' - ias universidades públicas, em que a frase cada professor

untvcrsitáno faca () seu salário - proclamada por muitos - reflete a falta de

prioridade para com a qualidade do trabalho do professor, o que é um contra-senso

em um momento histórico que tem o lema da qualidade total como meta em todas as

atividades desenvolvidas pelo homem.

Nesse contexto, as universidades que buscam maior desenvolvimento têm

enfrentado o desafio de contar com um orçamento fixo de baixo valor e com

professores mal remunerados, o que provoca a busca de outras fontes indiretas de

captação de recursos, como projeto e prestação de serviços através de cursos,

assessorias, consultorias etc. De a forma é que o professor passa a ter outras

atividades que proporcionam uma renda a mai , e é de sa maneira também que este

professor passa a não ter muitas condiçõe de se dedicar a cada uma dessas

atividades, o que tem sacrificado a qualidade do seu trabalho. Essa reflexão tenta

explicar, em parte. a situação atual do ucleos, semelhante a de muitas outras

iniciativas po tas pelos prof sionais da UVA, na quais as idéias brilhantes vão

sendo ofuscadas ao longo da caminhada.
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Em determmado ponto, esses problemas refletem também o caso da

quantidade de professores do Curso de Pedagogia, em relação às atividades que lhes

são atribuídas pelo rápido e contínuo desenvolvimento pelo qual a Universidade vem

passando nesta década de 90. Essa carência é bastante determinada tanto pelo fato

de que a política estadual de promoção de concurso público para o

magistério superior não teve continuidade neste ano de 1996, o que tem sido uma

necessidade da lJV A, como pela au ência de

(, ..) 1111Igrande número elC! professores afastados para cursos de
mostrado. hem como para outras mil 'idades realizadas na capital, o
que é autorizado pelo próprio Reitor, muitas I'ezes sem uma prévia
discussão com a Coordenação do Curso, o que põe em dúvida a
autonomta lia processo de decisão das questões internas das
coordenações e grupos de professores (Ex-Coordenadoro do Curso
de I 'edagogia).

Outro problema está relacionado aos concursos realizados, pelos quais

ingre saram poucos pedagogos no Curso de Pedagogia, em relação ao número de

psicólogos, sociólogos, filósofos etc. (o que tem o lado positivo de wn trabalho de

formação de professores com uma visão mais enriquecida sobre, por exemplo, a

concepção de homem, sociedade e educação, que devem orientar a própria definição

do perfil do educador que deve ser formado), que tem dificultado, na prática, a

atribuição de re ponsabilidades no que se refere a pontos de caráter mais

pedagógico, o que é o forte do próprio Curso e do Projeto CEPRED.

Dentro da filosofia do Projeto, o Curso de Pedagogia tem como missão central

a formação de profissionais para o Magistério do Ensino Fundamental, no patamar

da graduação, bem como oferecer cursos de pós-graduação - articulando-se com a

Pró-Reitoria de Pós-Graduação -, procurando atender, preferencialmente, a

demandas provenientes do sistema de educação pública.
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Considera a devida urgência e importância de que o Curso de Pedagogia

realize uma mudança no seu currículo, procurando reorientar seus conteúdos em

função da formação do educador para o ensino fundamental, o que deverá ser

precedido de: discussões que busquem identificar o perfil do profissional que se

deseja formar; análise dos conteúdo desenvolvidos pela proposta atual, a partir da

reflexão teoria x prática, da coerência entre conteúdo programados/ministrados e

sua aplicabilidade no cotidiano; redimensionarnento das funções e natureza do

Curso, referencíado por lima teoria crítica educacional.

Finalmente, destaca a importância da articulaçào entre os profissionais do

CEPRED, como está posto no próprio texto:

() êxuo das uttvtdades deste ( urso dependera de lima perfeita
aruculação com os Núcleo: do ('/PRI.;[), sendo lodos responsáveis
pelo ('('//11'0 de Educacào Há\,/{,({24. lugar de formação teortco-
prática de professores e pesquisadores (Projeto CF,PRED: 1995,
p. /9).

Eis aqui o ponto de estrangulamento do Curso de Pedagogia e do próprio

Projeto CEPRED: a falta de articulação interna, que reflete imediatamente na sua

participação e responsabilidade para com as atividades a serem desenvolvidas.

Tendo como referencial as orientações do Projeto, o Curso não tem respondido -

como pode ser inferido através desta pesquisa - exatamente a dois pontos

fundamentais postos como prioridade: a reformulação curricular e a integração entre

os profissionais, sendo o segundo Ulll desafio preocupante, que tem gerado enorme

desgaste e desmotivação inclusive por parte do próprio Diretor Geral do CEPRED,

Prof. José Cândido Femandes, quando lamentavelmente afirma:

(... ) me sinto incapaz de SOIIlCI{)naros problemas do Curso de
Pedagogra, minha formação (; Filosofia, e também acho que tem
'file ser 11m trabalho de todos 0,\ professores, (/"e são o Curso, e
não w!i se lodos estão querendo melhorar alguma coisa ( ..); se

:4Noll1c dado à escola do CAI C.
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perdem milito em discussões pesso({/s e eu não consigo acabar com
(( bruradetra desse mulhcrto (...) ; as que..stões acadêmicas e
/)('dOf,flf,/cas terminam ficando de lado e nada se resolve nem
melhora /10 Curso nem 110 ('AI(' (. ..) (Diretor do CF,PRFD: 1996).

Outro fato que também merece ressaltação se refere ao Projeto CEPRED

necessitar da participação dos professores do Curso em funções de administração e

coordenação, o que desloca muito do tempo do professor para essas atividades,

ocasionando problemas como falta de professores para disciplinas da graduação.

Conscientes de todos esses problemas e dispostos a enfrentar os desafios com

a devida competência e responsável compromisso, os professores do Curso

alimentam grande esperança na luta pela efetivaçâo de uma educação que possa

concretizar o que tem sido chamado neste estudo de valor político da práxis

docente, como já vêm afirmando desde a própria elaboração do Projeto CEPRED:

Questionamento são feitos. ideias são refutadas, outras são
apresentadas e, nesse processo. em meio, também, a muitos
atropelos, perdura ([ cspcranca. Esperança de se consertar,
enquanto .\C anda, tanto li ( 'urso de l'edagog«; como as escolas,
apresentando consequêncta IIU educação tt fantil. 110 ensino
fundamental e também no ensino médio da Zona Norte do Ceará
(Projeto C/~PRr.D: /9CJ5, p.3).

Hoje, tendo na devida conta a presença dos muitos atropelos apontados e

analisados, os professores parecem estar dispostos a um verdadeiro repensar de

suas práticas profissionais, em busca de resgatar o sonho e a esperança, presentes

no momento da concepção do Projeto CEPRED, de contribuir para novo perfil do

sistema educacional da Região N0I1e do Estado, através de uma formação mais

critica de professores, que buscará, na própria análise dialética dos seus conflitos e

dificuldades, definir princípios de urna educação que reflita sobre as contradições

postas pela sociedade, fundamental nesse momento em que se busca pela definição

de referenciais para (1 reforma curncular do Curso de Pedagogia.
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Na verdade, todas os problemas apontados têm gerado enorme inquietação

nos que compõem o quadro de professores do Curso, pois esse repensar das práticas

provoca uma série de conflitos - C01ll0 se observou - que devem ser percebidos em

primeira instância como um enriquecimento teórico-prático que não se dá pela

acomodação e/ou submissão de uns para com outros, mas pelo enfrentamento das

divergências para a construção do real necessário, que não deve ser determinado

pela opção da postura de nenhum dos professores, e sim das necessidades da

comunidade a que esses docentes servem profissionalmente.

No entanto, a busca do Curso de Pedagogia por novos parâmetros de

cstruturação necessita ser pensada e buscada não apenas com base em reflexões e

avaliações internas - como as contidas neste capítulo -, mas também através de uma

avaltucào externa - analisadas no proximo capítulo -, em consonância com as

mudanças propostas pela política do Estado do Ceará, vigorosamente

consubstanciada no projeto de integração entre universidade, ciência e tecnologia, e

com a devida articulação e adequação às necessidades regionais, como forma de

efetivar a relação teoria/prática, para as quais tem um compromisso político, que se

traduz mais especi fícamente com o compromisso educacional e, acima de tudo,

social, onde um não deixa de ser, em determinado nível, conseqüência do outro.



CAPíTULO 5

O REDIMENSIONAMENTO DO CURSO DE PEDAGOGIA

DA UVA NO CONTEXTO DA POLíTICA

EDUCACIONAL DO CEARÁ

Diante da busca por novos parârnetros de estruturação da proposta curricular

do Curso de Pedagogia, que rcdimcnsionará as mais diversas atividades

desenvolvidas no seu cotidiano, é fundamental que seus professores conheçam, mais

profundamente, não apenas a realidade interna do Curso, como também a atual

conjuntura na qual as transformações e tendências da política, economia, sociedade

e educação, tem direcionado o desenvolvimento das universidades estaduais

cearenses, onentadas pela busca de maior relação entre universidade / ciência /

tecnologia, como será visto a seguir.

Ressalta-se que essa reflexão dialetizada do contexto social, político, cultural

e econômico pelo qual passa o Estado. referenda as categorias de análise desta

pesquisa, quando con idcra-se que o valor político da práxis docente só pode ser J
efetivado como base em uma análise critica do contexto prático no qual o estudante (N
interagc - ou no qual vai interagir, fazendo as devidas aproximações entre teoria e

prática.

5.1 A política das "mudanças" no Ceará: um contexto

neoliberal

Da mesma forma como o País necessitou traçar novos rumos para a sua

política educacional 110 contexto de redcmocrauzação pelo qual vem passando nessa
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última década, o Estado do Ceará também comprometeu-se em delinear suas

políticas conformidade com as conjunturas nacional e estadual, que refletem as

transformações que vêm ocorrendo em todo o mundo e que dizem respeito a todos

os que quiserem estar preparados para um desenvolvimento econômico, político,

cultural e social mais competitivo e possibilitador de enfrentamento dos problemas

impeditivos ao efetivo exercicio da cidadania em todo o Brasil.

As mudanças ocorridas no poder político do Ceará, a partir de 1986,

configuram a queda do coronelismo. refletindo transformações nas relações

econômica , sociais, bem como na concepção de planejamento, administração e

educação, disseminadas após a eleição de Tasso .Iereissati para o governo do

Estado, o que tem conduzido novos direcionamento: para o ensino superior.

Percebendo a situação de miséria do Ceará como legado do coronelismo, o

projeto do governo Tasso (1987-1990) deixa clara sua intenção de promover os

setores produt i\ os rurais e urbanos, através de melhor distribuição de renda e

criação de novos empregos, que proporcionem melhores condições de saúde e

educação do povo, introduzindo uma concepção de planejamento "participativo",

flexível aos apelos da conjuntura, o que passou a ser considerado como estratégia

para o "governo das mudanças",

A nova concepção política que se instala passa por uma redefinição das

funções do próprio Estado que, para viabilizar melhor funcionamento da máquina

administrativa, propõe a descenrralização das ações por meio de um conjunto de

projetos setonats com a part icipaçào dos Governos J' edcral, Estadual e Municipal

(Plano de ,~f/lduJ7ç'(/s.' / <)8"', P -15) Com essas ações, os objetivos da

desccutralizaçào adrmnistranva c mbuiana, no que se refere à distribuição de

recursos, são sustentados pela perspectiva de interiorização do desenvolvimento do

Estado,
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No contexto dessa proposta de descentralização, a política educacional

propõe uma reestruturação do sistema educacional, em busca de maior organicidade

e funcionalidade, ele modo que as Unidades Escolares. os Orgãos Municipais de

Educação. 0,\ / )('/egacias Regunun: de Ensino e a Secretaria de Educação

desempenhem eficientemente suasfunções (Plano de Mudanças: 1987, p.63).

Demonstrando a tendência para uma concepção de educação mais

"progressista e democrática", o Plano de '1rabalho Educação - desafio e mudança

(J 9R7) procura demonstrar um certo compromisso de resgatar o papel da educação

para a formação do indivíduo criuco, partictpattvo. capaz de realizar-se como

pesso« e de colaborar na const ruçào de lima sociedade mais justa, o que deverá ser

viabilizado corno conseqüência, dentre outros, do empenho do governo do Estado no

processo de capacitação do quadro de professores, para a efetivação da melhoria

qualitativa do ensino das escolas públicas

No entanto, muitas dúvidas são postas sobre a política educacional "(assista ",

quando se analisa o nível de compromisso das diversas iniciativas, como, por

exemplo, a qualidade do trabalho dos professores, Desde 1987, tem sido observado

que o Estado realmente tem investido na capacitação docente, onde muito dinheiro

sustenta uma verdadeira máquina executora de cursos de atualização e

aperfeiçoamento. montada na própria Secretaria de Educação do Estado. O que está

sendo posto em duvida aqui é o grau de contribuição desses cursos para com a

realidade de ensino dos professores, visto que são cursos esporádicos, que têm o

aspecto positivo de contar com professores qualificados para lecionar, mas que

trazem muito aspectos negativos, visto que são promovidos sem a necessária

interligaçào dos conteúdos ministrados com a realidade de trabalho dos cursistas

(professores), sem o devido encadeamento lógico entre os seus diversos momentos -

se promovido ma», de uma vez para um mesmo grupo de professores - e sem um
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satisfatório acompanhamento (se é que se pode dizer que existel) de suas

repercussões sobre a prática dos professores.

O Plano de Trabalho apresenta, também, uma análise crítica sobre as

atividades acadêmicas desenvolvidas nas universidades cearenses, afmnando que as

pesquisas realizadas nas IESs estaduais estão distanciadas da realidade e sem

intcgraçâo com (/ polltica de dcwnvolvtmcnto do Estado, sendo dissociadas,

117c/71slI'e, do ensino nos demais graus (Plano de Mudanças: 1987, p.63).

Em assim sendo, as funções das universidades estaduais passam a ser

redefínidas de forma bem explícita no Plano de Trabalho:

( ..) (/\ tniversidades e as lnsunuções Isoladas de Ensino Superior,
pcrteni elites à rede estadual, deverão desempenhar um papel
fundamental contrtbuindo com as pesquisas, com a difusão de
tecnologia e com a transmissão dos conhecimentos necessários. (...)
deverão estar intimamente ligadas à rede estadual de ensino de r e
l" graus. como elementos c/eC1SII'OS na 11Itapela alfabetização, pela
educação de adultos (' pela recuperação da hoa qualidade de
enstno da escola publica (I'lano de Mudanças: 1987).

Nos detalhamentos da programação do Plano de Mudanças, para a área da

educação, passam a ser traçadas algumas diretrizes que nortcarão o desenvolvimento

das políticas educacionais das div ersas fES do Estado: integrar o trabalho de

pesquisa e de formação de recursos humanos das universidades com sua política de

desenvolvimento econômico e SOCIaL nortear o desenvolvimento das universidades

dentro de uma política comum a todo o Estado, assim como um programa de

expansão e interiorização do ensino superior, racional, eficiente e democratizante;

propor um programa de racionalização e eficiência no funcionamento das

universidades, \ oltando-se para o controle do uso. dos recursos, combinados com a

manutenção da qualidade do ensine; integrar os cursos de licenciatura das

universidades com a ação educativa do Estado nas escolas de 1° e 2° graus, na

educação de adultos, bem como no movimento de alfabetização.
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No entanto, e sa política das "mudanças" implernentada pelo governo Tasso,

procurando combater os males sociars causado pelo governos dos coronéis, não

signi ficou uma ruptura com o ant igo modelo de desenvolvimento considerado

concentrador e excludente.

Pelo próprio Plano Setorial de Educação (P E) elaborado para a gestão do

governo eira (JOI11C (/991-1994), imediatamente po terior ao governo Tasso, são

reveladas informações que confirmam a situação precária do Estado do Ceará, como

o fato de 3/,-1% dasfamihas ccarenscs viverem em estado de pobreza absoluta, e a

constataçào de urna baixa qualidade do ensino, contando, ainda, com -100.000jovens

de 7 a /-1 anos de idadefora da escola (psr .. 1991-1994, p.16-17).

Tais informações são acompanhadas da con idcração de que esses fatos são

conseqüência do upo de expansão da conomia, que - ao contrário do que havia sido

proclamado como mtenção - não rendeu emprego e bem-estar para a maioria da

população, que presenciou uma polít rca social de assistência caracterizada por ações

clientclistas e pahativas.

Essa snuacào reflete a politrca neoliberal, Instituída no Brasil e no mundo,

como uma salda para a crise do capitalismo nos anos 70, que vem sendo

caracterizada como

( ... ) . 11m conjunto parucular de receitas I.!t onomica e programas
poliucos ". com medidas que visam combinar estabilidade
monetana, redução de l/7/pU\IOS para a/tos investimentos,
contenção de gastos com () bem-estar, reformas fiscais, altas taxas
de juros. manutenção de lima "taxa natural de desemprego" para
controle do movimento stndtcal, com as prtvattzações e construção
de 11/11Estado Mintmo. t.: J coloca o mercado como regulador das
reki; (It'.\ sociais e !)/'()( 'lI/'eI duunnrzá-Io /7/,II/IUldo lima "saudável
destgnuldade " social (HHI I(): 1<)')5, p.5-1).

Nesse contexto, destaca-se a cri e das nações hegernônicas - predominantes

no Primeiro Mundo - com a superação do padrão tayloristalfordista de organização
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de trabalhos e a emergência de um novo padrão de acumulação do capital, que passa

a ter como ba e a novas tecnologias. decorrência imediata da microeletrônica.

Outro referencial importante pauta-se na desagregação dos regimes socialistas

- Leste Europeu e União Soviética - o que enfraqueceu consideravelmente qualquer

forma de conte taçào ao si tema capitalista. Conseqüentemente, este sistema passa a

ter mais força, por não exi tir um 1171171lg0 concreto que signifique uma ameaça à

ordem estabelecida, o que tem ido observado pelas próprias soluções propostas

diante dos problemas enfrentado, que não apontam mdício de uma ruptura com o

capitalismo vrgcntc.

Finalmente. este final de século pa sa, então. a ser caracterizado pelo fim das

duas potências pos-lI Guerra Mundial. EUA e URSS, no terreno da disputa

internacional por mercado :

Os Estados Unidos perdem a posição de líder da economia
mundial. Dois outro.'> paises disputam seu lugar: Japão e
Alemanha. Na guerra tntercapualtsta por mercados, a nova arma é
a competiuvidade - assegurada pelo domtnto de tecnologia
vofisttcada operada por 111I1 trabalhador mais instruido (FREITAS:
/995. p.92).

c
Como possibilidade: de .uperaçào da cnse econômica desencadeada,

pre encia- e acre scente globalização da economia e ampliação dos mercados com a

elirnmação das fronteira nacionai , o que tem favorecido a estruturação de blocos

de países que partem para uma realidade econômica cada vez mais

internacionalizada, pela própria elimmacào das barreiras alfandegárias e comerciais

entre si.
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Nesse contexto hisrórico. referenciado pela globalização e

1I1/C'I'170(,lOnu/!::U((/(), a política de desenvolvimento nacional e eus projetos para

mvestunento e tão ubmeudos a dinarmca internacional, direcionada para

(...) a construção do polu« (f como manipulação do afeto e do
senttmento, a transformação do espaço de discussão política em
estrateg!« de convencimento publicitário. a celebração da suposta
(:/icl(j/l(ta e produttvtdade do nuctattva privada em oposição à
11l(:fIC'/(>IlCIGe ao desperdtcto dos serviços públicos, a
redefintção da cidadania pela qual o agente político se transforma
em agente econômico e () Cidadão em consumidor. (..) elementos
centruts importantes do prole/o neo-liberal glohal (SILVA: /9921c).

Ganhando espaço no Brasil dos ano 80, es a idéias chegaram a um ápice

com o governo de Fernando Collor de Meio, complementado por Itamar Franco,

atravé: da manutenção e aprofundamento das iniciativas voltadas para a

irnplernentaçào das pnvatizações, pelos diverso acordo da dívida externa, no

controle das conta públicas através do corte de ga tos e melhoria da arrecadação,

bem como por meio do discurso do combate à corrupção

Essa poluica continua no ccnáno brasileiro, me mo após a posse do

"socialista" Fernando Henrique Cardoso na Presidência da República, o qual vem

endo reconhecidamente

(...) o representação de 111/1processo de "dtrcttização" de grande
paru: do tntelectuahdadv bras tle ira. legl/lmalldo lima "onda
(011ervadora" que anteuç (/ os movtrnentos populares, Impedindo
que se altmcntem de 11mpensamento progressista capaz de reagir.
com ganhos. ao projeto que ora se institui (HRlTO: /995, p.55).

o Estado do Ceará, a duas ultimas gestõe governamentais também

refletiram essas po ições O governo de Ciro Ferreira Gomes (1991-1994)

representou a continuidade do "tassismo ". pelo seu próprio Plano Setorial de

Educação que reforça a crítica feita pelo governo anterior obre a necessidade de

integrar a produ âo acadêrmca a realidade do de cnvolvimento do Estado, primando
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pelo avanço na produção e difusão de ciência e tecnologia. Para tanto, lança novas

propostas para a reesrruturação do ensino superior:

(...) entende-se ser indispensável sintonizar a oferta de vagas nas
diversas áreas e cursos do 1 'nsino Superior, com as necessidades
constatadas pelas agências executoras do sistema de ensino, o que
coadunaria com as poiittcas de racionalização e melhoria da
qualtdcu le dos serviços educr /C/U/l( IIS (I),W~'1991-199-1, p. -13).

Corno muito bem analisa Meirecele Calíope Leitinho, se essas propostas são

uma estratégia de eliminação da rruséria e conseqüente melhoria da qualidade de

vida da população. devem, então, ser consideradas de relevante interesse para o

Estado e as universidades, com o cornpr omisso da difusão de um conhecimento

técnico-científico contextualizado na própria realidade do Estado do Ceará. No

entanto, ressalta, essa relevância deve ser percebida numa dimensão bastante

dialetizada, considerando:

(...) a possttulidade de agregar-se LI esse interesse, outros, de
natureza emancipatoria.Ótvào se trata de desvalorizar o saber
tecntco de alto nlvel e de importante contribuição ao
desenvolvimento tndustrtul, trata-se de discuttr aforma como ele é
vetcukulo e LI quem ele beneficia (l.t-Ftl Nlic): /993, p.II/).

Com a preocupação em redefinir os parâmetros das atividades desenvolvidas

pelas universidades estaduais do Ceará, o governador Ciro Gomes estabelece o

comprorms o de traçar novo pertil para e sa mstituições, constituindo, por ato

publicado no Diário Oficial do Estado, em 29 de novembro de 1991, um Grupo de

Trabalho" composto por profissionais de alto ní el intelectual e reconhecido

compromisso para com os desafios postos pela realidade educacional cearense,

:' o Grupo dc Trabalho da Educação upcnor. como fOI chamado. IC\'C como componentes: José Rosa Abreu Vale
(Presidente). Edgar l.mhares LIma. Franci co Auto Filho. Francisco Mihtão de ousa. Francisco Pessoa Furtado,
José Freirc Castelo, Mana Eudes Bezerra Vcras c Silvro Braz Peixoto da Silva
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direta ou indiretamente cngajados na luta pela modernização da educação superior

do E tudo.

1\ proposta fOI, então, con ubstanciada no documento niversidade, ciência

e tecnologia - um projeto para o Ceará (1992), pas: ando a direcionar a política de

descnv olvimento da' universidades estaduais do Ceara, entre elas a UVA, o que tem

permanecido mesmo após a mudança de governo, quando assume Tasso Jereissati

para o seu segundo mandato (1995-1998), o qual demonstra a continuação da

política, por ele iniciada em 1987, de descentralização, interiorização do

desenvolvimento c planejamento participativo, agora refletidos no Plano de

Desenvolvimento Sustentável do Ceará (1995-1998), entendendo a educação como

suporte necessário para a capacitação da população:

Numa perspectiva de culadatua altada ao desenvolvimento
sustentavel, o papel da ed/l('uçc7o (J central. Somente com um
proteto claro de educaçúo de qualidade para lodos - que envolve
um compromisso de todos -. o Ceará poderá superar seus
problemas e proporcionar /11710 "ida digna para lodo o seu povo
(Plano de Desenvolvimento Sustentável: /995-/998, p.57).

Ao ensino supenor, e enfatizada a integração universidade-empresa-

sociedade, em busca de fomentar, junto às universidades estaduais (..) a

implantação de centros de ensino tecnologico (..) voltados para a formação de

(()('nlCOS de 1711'('1 nicdto (' tecnologos ele 11Í\'('1 superior ( .. ) (ld.lbid.. p.57).

No documento final do Grupo de Trabalho, foi analisado o papel das

universidades no contexto da sociedade contemporânea, tendo como foco central de

referência a terceira revolução tecnológica, na qual a autornação, a eletrônica e a

energia nuclear têm ido a marca regi trada - lembrando que a primeira foi

desencadeada pelo motor a vapor e a segunda pelo motor elétrico - o que tem sido

tardiamente considerado pela políticas de de envolvimento do País.



142

Com essa evolução, a característica básica da economia atual, especialmente

nos países do Primeiro Mundo, é a busca incessante da inovação tecnológica, o que

tem provocado duas conseqüências Importantes, sendo uma no plano econômico e

outra no âmbito social.

A aceleração da busca por inovações tecnológicas, necessárias ao próprio

esquema de concorrência do sistema de produção capitalista,

(...) (1J1ld1fZao encurtamento do ciclo de obsolescência das
máqutnas e dos equipamentos. No quadro de uma concorrência
mouopolista acentuada. os grandes empresas internacionais
ohrtgcnn-se a amortizar .\('11 cctpttal fixo num tempo mais curto,
tmponuo-sc necessartamcnte ct cacla urna delas a planificação de
forma mais estrita das amotttzações. dos investimentos, dos custos
e dos lucros. (Universidade, ciência e tecnologia - um projeto para
o Ceará: /992, p. /0-/ I)

Esses fatores resultam em um imenso investimento em pesquisas e no próprio

de envolvirnento interno das ernpre as, o que determina enorme demanda de pessoal

de investigação e das suas aplicações tecnológicas.

Outra implicação decorre do fato de que, com a aceleração da inovação

tecnológica, ha urna crescente intcgraçào do trabalho intelectual ao processo de

produção, pois

(...) enquanto anteriormente o trabalho intelectual estava em larga
medida limitado à esfera da superestrutura social. torna-se, na
soctedad: contemporânea, cada I'e: mais ortentado para a infra-
estrutura da sociedade (ld.Ibid., p.I l ).

Tendo como referência esse contexto e suas necessidades, foi considerado

que a universidade tradicionalmente estruturada não tinha condições de responder a

essas transformações, tanto no que se refere aos conteúdos de ensino por
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ela veiculados, corno no aspectos da sua infra-estrutura material e de sua

organização administrativa, visto que

(...) ness« período. () enstno profissional especialtzado não passava
de 11111 acessorto e. mesmo /I() campo das ciêncuts naturais, o acento
era (/IIOS(! sempre colocado sobre a tcorta pura, ficando a
aplicação tecnologica entregue a "inventores t· independentes, fora
do espaço universitário (ld.! bid., p. /3- / 4).

Com as mudanças determinadas pela sociedade pós-industrial, duas

tendências passam a exigir novo perfil da universidade: de um lado, a necessidade

de mão-de-obra de nível superior no novo aparelho produtivo e no aparato do Estado

em expansão, do outro, a necessidade de atender à crescente procura de estudos

superiores, decorrente do aumento do nível de vida das classes médias e dos novos

trabalhadores do ramo de serviços, que perceberam ser o diploma universitário um

veículo confiável de ascensão social

No entanto, cabe aqui urna ressalva sobre esse "valor" do diploma

universitário tão considerado pelas classes médias. Existe atualmente intensa crítica,

principalmente por parte do. profissionais ligados 8 área do desenvolvimento

tecnológico, quanto à cultura da necc sidade preponderante de profissionais de nível

superior para suprir as exigências cio mercado de trabalho no atual contexto da

política de desenvolvimento econômico. que tem como referencial a terceira

revolução tecnológica

Tem sido um consenso, tanto 110 meio acadêmico, como na área empresarial e

no âmbito do poder público, de que o processo de expansão do setor produtivo no

Brasil tem sido profundamente sacn ficado pela falta de suporte de técnicos de nível

médio e de tecnólogos. De acordo com dados do Conselho Federal de Engenharia,

Arquitetura e Agronornia (CONFF A) e do Conselho Regional de Engenharia,

Arquuctura c i\g:ronomia (CR l /\ L IlOS paiscs desenvolvidos a relação
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engenheiro/técnico é de 1/5, o que vem sendo invertido no Brasil, onde os índices

apontam 2/1 CÜl mesma relação, estando agravados, ainda mais, no Ceará, que

possui indicadorc-. de 12.000 técnico, de nível superior para 3.000 de nivel médio,

configurando urna relação de 4/1 .

Felizmente, essas constataçõ s têm influenciado as próprias políticas públicas

de desenvolvimento sustentável encaminhadas no atual governo do Estado do Ceará

(imediatamente posterior ao governo no qual este Relatório em estudo foi produzido,

mas que tem dado continuidade às pol íticas anteriormente implementadas), o qual

vem buscando implantar os Centros Regionais de Ensino Tecnológico (CENTECs),

bem como outros projetos de formação c d: fusão tecnológica - como será explicitado

em seguida, durante os comentários sobre a atuação da UVA no contexto das

políticas estaduais.

Entretanto, \? muito cedo para avaliarmos se os reais benefícios que essa

política pode proporcionar serão efetivados, tanto como apoio ao desenvolvimento

econômico do Pai: , como - e o que é mais importante - à elevação do nivel de vida

dos cidadãos brasileiros. Para tanto é fundamental que todos estejam engajados,

direta ou indiretamente, para a viabilização desses projetos, mas sempre vigilantes e

atentos para que es 'e momento não se transforme - aLI passe a demonstrar que seja

na sua essência - mais lima política ...ernelhante ao tempos de liberalismo, o que já

vem sendo intensi amcnte suspeitado por críticos, de reconhecido valor, como uma

nova versão, chamada de neoliberalisrno

O Grupo de Trabalho considerou, ainda, que as universidades devem repensar

bastante sobre o nível de contribuição que têm oferecido à sociedade no atual

contexto histórico, visto que

(...) a colaboração entre touverstdade e setor produtivo ( ..) ainda
não começou a apresentar resultados positivos precisamente
j){)rqllt' os procedimentos prattco: de cooperação não foram
!O/'!17/1/Uc!O\ P''! causa da nubtcào e da /IIé/'cIU que dominam os dois
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/Jan'I!If"()S principais. Quando esta etapa for superada. a
universidade poderá mostrar sua capacidade cientifica muito
rapidamente, oferecendo lima contribuição de grande relevância,
repassando o que já produztu 110terreno da tecnologia (/d/hid.,
p,17),

A universidade tem um imenso potencial, ainda não aproveitado devidamente,

para colaboração c parcerias no que se refere à ação científica e assistência técnica

nas áreas do planejamento governamental da qualificação dos servidores públicos,

administração, saúde, recursos hidricos, meio ambiente e engenharia, dentre outras,

o que poderia proporcionar uma elevação de desempenho, bem como uma economia

de recursos materiais e financeiros, O Grupo considera, ainda, que:

,-1 função indutora da Umvcrsidade no campo da renovação
politico-culturai da vida coudu.na da sociedade é outro aspecto da
tufluênc«: centripeta da 111.\I: unção universitária ainda não
devidamente considerado IIIf11/rI estratégia de engenharia social
voltada para a formulação ele 11m projeto de instituição da
modernidade entre nós (ld.lbtd. fJ, l S).

Finalizando uas análises sobre as necessidades de direcionamento das

universidades diante desse contexto mundial - pode-se assim dizer - exposto, o

Grupo de Trabalho fez, ainda, uma consideração de fundamental relevância, ao

concluir que:

No contexto da política governamental de desenvolvimento, a
evidência maior do papel estratégico a ser desempenhado pela
universidade situa-se no terreno da educação. As dificuldades mais
notários ( ..) residem IIU inadequada articulação entre as
necessidades de capacttaçào cio corpo docente da rede escolar
públtca e a ação sistemáttca das msttnüções de ensino superior na
elaboração e implementaçào das ações de treinamento e
reciclagem (ld./hid., p, J 7),

Em função dessas considerações, o Grupo de Trabalho elaborou algumas

recomendações de encaminhamentos necessários à retomada dessas instituições, de
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acordo com a demanda existente em uma realidade caracterizada pelo contínuo

processo de democratização, no plano social, e pelo avanço cada vez mais

surpreendedor do desenvolvimento tccnológico, atingindo diretamente as políticas

econômicas,

Essas recomendações têm servido de orientação tanto para as políticas

estaduais de desenvolvimento das sua" universidades, quanto para os próprios

professores que buscam compreendê-Ia, contestá-Ia ou redimensioná-Ia, na luta

cotidiana de construção de uma universidade mais democrática e moderna, que

ubsidie um trabalho mais comprometido com o valor politico da práxis docente.

Embora seja uma síntese das recomendações" estruturadas no Relatório

Final, a citação que vem a seguir tem o seu devido valor neste texto, pois procura

proporcionar maior conhecimento e aprofundamento do referido relatório, no que se

refere ao "Ens1l10" e à "Política de Recursos Humanos para o Magistério Superior",

por dois motivos principais: primeiro, pelo fato de que são sugestões à política da

educação superior do Estado do Ceará, às quais a UVA está diretamente vinculada;

segundo, porque um dos objetivos principais desta pesquisa de mestrado refere-se à

análise do tipo e nível de formação de professores no Curso de Pedagogia da UVA,

onde o valor político da práxis docente é considerado, para o presente estudo, uma

das características básica - a principal - para que se perceba o nível de

comprormsso dos professores para a efetivação da melhoria da qualidade da

educação,

De acordo com as constatações. considera-se, ainda, que no repensar de suas

práticas os professores do Curso de Pedagogia busquem encaminhamentos para

melhoria do nível do curso, passando, necessariamente, pela reflexão sobre as

:r'A parte das Recomendações Gerais aborda Ensino. Pesquisa. Ciência e Tecnologia, Extensão, Organização
Jurídica cU1S Enudadcs de Educação upcrior. Poliuca de Recursos Humanos, Política de Financiamento da
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diretrizes apontadas pelo Grupo de Trabalho, democraticamente constituído e

representativo, como se pode-se notar pelo valor das recomendações apontadas a

seguir:

Quanto ao Ensino:

I" Proceder à revtsao dos currículos de todos os cursos em
fi 11/ c:f() 1/ame 1110 (. . .).

(...)
";" notor as
bibliográfico
licenctaturaso
Y Fortalecer as coordenações de cursos. dotando-as de condições
de functonamento proporcionais à Importância das suas tarefas na
melhorta da qualidade do ensino.
(... )

IOu Introduzir mecanismos de avaliação de cursos, programas,
desempenho de professores e alunos, na busca de identificação dos
obtces à melhoria da qualidade do ensino.
(, ..)

13(1 Reexaminar os Cursos de Pedagogia, cujas habilttações não se
adequam às necessidades do ensino, Sugere-se que tais habilitações
se transfiram para o nível de pós-gradil ação "lato sensu", com
exigência previa de hahilitação no magistério de qualquer
disciplina de r e r graus.t. ..)(Id.lbid, p. 92-95),

bibliotecas dos três universidades de material
adequado e suficiente às necessidades das

Quanto à Política de Recursos Humanos para o Magistério Superior:

11/ Promover o preenchimento de vagas existentes atualmente nas
três Universidades públicas somente para os portadores dos títulos
de Mestre 011 Doutor, preferencialmente () último.
r. )
3<1 As-cgurar a manutenção do nível cienufico de Mestres e
Doutores ( ..),
5" Reformular o processo de ascensão funcional dos docentes,
vtnculundo a promoção de lima categoria para outra à obtenção de
11111/0de pos-graduaçào "''(/'ICIO sensu ", respeitados os direitos
adquuuios.
órl Gerar estimulas à produttvtdade de Mestres I! Doutores, através
do elevação da grattficação, 1I11magradação vinculada à dedicação

Educação Supcnor. ,t, \ aliação do Desempenho da Educação Superior. c Planejamento, Informações e
Comunicações.
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exclusiva e à produção ctentifica, sujeita a revisões periódicas
baseadas no desempenho académico.

7(/ U('1'(I1' dos atuais 30 para 55% a gratificação por exercício de
ai ividade de dedicação exclusiva, condicionada a projetos de
produção cientifica e sujeita a avaliações periódicas ( ..j.

8(/ Revisar os valores dos gratificações afetas às titulações
acadêmtcas. companbilizando-as com os percentuais definidos pela
maior/a dos Universidades públtcas brasileiras (...).
(.. .) üd.tbtd., p.nu-ror:

Pode-se claramente observar que essas recomendações estão realmente

comprometidas com a melhoria de qualidade do ensmo supenor e

conseqüentemente de I° e 2° graus - apontando a necessidade de reestruturação dos

Cursos de Pedagogia como um dos passos iniciais a uma mudança no processo de

formação de professores mais comprometida com o valor politico da práxis

docente, tão esquecido na prática pedagógica tecnicista, onde a concepção do

educador como especialista fragmentou não apenas os cursos de pedagogia, como a

própria mentalidade dos professores quanto à verdadeira função política do seu

trabalho, como foi posto em detalhes em capítulos anteriores.

No entanto, sabe-se que o fato de o Governo ter tomado essa iniciativa, da

elaboração democrática de LImapolítica para o ensino superior, não garante que haja

um real comprometimento com as mudanças propostas pelo Grupo de Trabalho, o

que só poderá ser comprovado com a efetivaçào dessas proposições no âmbito das

universidades públicas estaduais, que, com certeza, necessitarão de apoio

governamental.

Essas considerações do Grupo de Trabalho tiveram - e continuam tendo - uma

pronunciada repercussão na política de reestruturaçào da UVA nesses últimos anos,

pelo fato da sua própria vinculação funcional ter passado à Secretaria da Ciência e

Tecnologia do Estado do Ceará (SECITECE), criada em 1993, como uma primeira
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efetivação das recomendações do Grupo, em relação à pesquisa, ciência e

tecnologia.

Por este motivo, é fundamental compreender os propósitos da política de

desenvolvimento em implernentação no interior da UVA, como um dos parâmetros

para que se analise a existência - ou não! - de um compromisso político dos

professores do Curso de Pedagogia, através do nível de eficácia do trabalho docente

realizado, que deverá demonstrar uma estreita relação da teoria proposta pelo curso

com as necessidades postas pela prática, refletida na própria política da

universidade.

5.2 A UVA na luta pela modernização

A UVA tem assumido o compromisso de continuar contribuindo para o

desenvolvimento da Região Norte do Estado do Ceará, com respostas aos grandes

desafios e problemáticas que têm sido enfrentadas pela Instituição, estabelecendo

sempre uma postura de sintonia com o que é pensado e realizado em âmbito

nacional e internacional, onde novas e bem sucedidas pesquisas e experiências em

todos os ramos da ciência podem contribuir, com as devidas adaptações, ao

progresso da Universidade e, conseqüentemente, das cidades que estão na sua área

de abrangência. Essa tem sido considerada uma postura de universidades que

buscam ter um

(...) largo horizonte paradigmático, evitando fechar-se num
regionalismo nostálgico, que é muito mais sintoma patológico do
atraso cultural do (file fidelidade a uma evanescente identidade
cultural miticamente expressa (Universidade, ciência e tecnologia -
um projeto para o Ceará: 1i) i) 2, p. 16) ,

As própnas funções da UVA têm passado por um processo de

redimensionamento, através dos questionamentos postos tanto pelo Grupo de
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Trabalho do Ensino Superior, como pela própria comunidade acadêmica, ao analisar

e integrar, adequadamente as reflexões e recomendações do Grupo às suas propostas

e projetos de trabalhos, nesse estágio de desenvolvimento da política de incremento

da ciência e tecnologia dentro da universidade.

Na esfera do debate acadêmico da UVA, tem sido considerado que nessa

arnbiência de expansão da ciência e tecnologia, a pesquisa tem sido a missão mais

nobre da universidade por desvendar mistérios, desvelar a verdade, respondendo a

indagações antes insolúveis, o que não será configurado como uma atividade de

contribuição à sociedade sem um eficiente, eficaz e efetivo sistema de transferência

de ciência e tecnologia.

Esse fato deve conduzir os profissionais da Universidade a refletirem sobre as

demandas existentes no atual processo de desenvolvimento do País, visto que:

.la começa (( se formar, no empresariado brasileiro, a consciência
de 'fi,e a compra 011 ° aluguel de tecnologia produzida em outros
países contribui para reduzir a formação de pessoal no Brasil,
retarda a aquisição de experiência e atrasa o processo de
integraçào entre o setor produtivo e as agências geradoras de
conhecimento e formadoras de profissionais, prejudicando, assim,
o desenvolvimento ctentifico e tecnologico do país e ° crescimento
de seu parque industrial, responsável pela geraçao de emprego e
renda (HA1U?.E1RA:/995).

A política da ciência e tecnologia requer, para tanto, harmonização com a

política dos governos federal e estaduais, para se definir a vocação de cada

instituição, estebelecendo critérios para selecionar projetos, análisar conhecimento

em gestão no que se refere a inovações futuras ou previsão tecnológica, e,

fundamentalmente, avaliar os impactos prováveis que teria sobre o meio ambiente, a

cultura do povo e a introdução de uma determinada tecnologia no País, entre outros.

Essas tendências postas pela própria conjuntura na qual a UVA se encontra,

orientam no sentido de um compromisso na geração e transferência do saber,
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multiplicando equipes de pesquisadores e técnicos de alto nível, o que não deverá

ser feito sem o devido diagnóstico das necessidades da região onde se inscreve, o
(

que redirnensionará o trabalho de pesquisa para a solução de problemas e o

atendimento das carências identificadas.

Uma observação importante tem sido clara, de que, ao lado de todo esse

processo, é essencial um contínuo trabalho de auto-avaliação institucional no que se

refere à aplicabilidade dos conhecimentos e ao grau de mudança e melhoria da

qualidade de vida que essa política de geração e transferência de ciência e

tecnologia provoca na população.

Dentro desse mesmo raciocínio. pode-se apontar antigas inquietações dos

professores do Curso de Pedagogia, quando questionam a relação das atividades

acadêmicas por eles realizadas no processo de formação de professores com o nível

de contribuição identificada na realidade do sistema de ensino da Região do Acaraú,

o que seria a evidência da efetivação do valor político da práxis docente.

No intuito de responder a esses desafios, a Universidade se tem empenhado

- como será exposto a seguir - em estruturar, paulatinamente, uma instituição capaz

de gerar e difundir ciência e tecnologia, ao mesmo tempo em que procura repensar

as propostas curriculares de todos os seus cursos, inclusive desativando ou criando

cursos de acordo com as primeiras e rápidas avaliações feitas, para que haja um

crescimento interno da Universidade, em sintonia coletiva com esses desafios que o

próprio desenvolvimento econômico e social tem apontado, exigindo respostas

urgentes.

A UVA tem dinamizado o processo de efetivação da sua política de

interiorização de base tecnológica dentro da própria universidade, com a progressiva

implantação do CE TEC, do DITEC e do CVT27
, entre muitos outros projetos, já

:- CENTEC - Centro Regional de Ensino Tccnológrco
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apontando, este último citado, resultados muito positivos no programa de

capacitação tecnológica do Estado do Ceará, no qual o CVT está direcionado

preferencialmente à formação profissional da população mais carente, para a qual se

intenciona proporcionar melhores condições de emprego e renda.

Tem, ainda, consolidado condições para criar ou adaptar tecnologias geradas

em outros meIOS, melhorando sua base de laboratórios e contratando professores

visitantes de competência tecnológica devidamente reconhecida, entre muitas das

ações concretas que têm modernizado as atividades acadêmicas, com melhores

repercussões dentro e fora da universidade, apontando índices mais elevados de

qualidade nessa área da ciência e tecnologia - prioridade de desenvolvimento do

próprio governo do Estado e SECITECE.

Quanto aos cursos de graduação, a UVA tem procurado, nesses últimos anos,

uma rccstruturação da sua oferta de vagas em função desse contexto, motivo pelo

qual vem procurando redefinir o perfil dos cursos já existentes: História, Ciências

Contábeis, Matemática, Pedagogia, Enfermagem, Educação Física, Tecnologia da

Construção Civil c Letras; desativar outros: Estudos Sociais; e criar novos cursos:

Zootecnia, Química, Biologia, Geografia e Administração, já efetivados, e

Odontologia, Física e Informática, em fase de criação.

Essa reestruturação exige, fundamentalmente, que o quadro docente da

Universidade também seja capaz de assumir tais desafios, o que tem sido uma

preocupação e uma busca constante expressa nos cinco concursos públicos para o

magistério superior promovidos pela UVA, de 1994 até hoje, que significou um salto

de qualidade considerável, apontado pelo número de mestres e doutores admitidos".

DITEC· Núcleo de Informação Tecnológica c DIfusão de Tecnologias Apropriadas.
CVT . Centro Vocacional Tecnológico.

~gEs cs dados estão rcfercnciados no capítulo .5
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Outra iniciativa refere-se à política de capacitação de professores, seja através

do incentivo ao ingresso em cursos de especialização, na própria UVA, e de

mostrado e doutorado - na Capital do Estado, em outros estados e em outros países -

, seja através da capacitação em serviço, através de seminários, encontros, debates

etc., o que tem beneficiado também aos alunos e à comunidade da Região do Acaraú

como um todo, visto que são sempre momentos de consolidação da proposta de uma

universidade aberta à participação ativa da sociedade civil.

Muitos outros exemplos poderiam ser citados, diante do que já está sendo

realizado na UVA, com o objetivo de demonstrar que suas iniciativas estão, pelo

que pode ser observado até agora, bem intencionadas e comprometidas com o

crescimento de uma universidade que possa servir às necessidades de

desenvolvimento da Região, contribuindo, aSSIm, para o efetivo exercício da

cidadania de sua população.

No entanto, determinadas inquietações ocupam as reflexões de alguns

educadores da UVA, já conscientes de que uma das principais preocupações do

Governo do Estado, após a criação da SECITECE, é privilegiar a área da pesquisa e

difusão da ciência e tecnologia, nesse processo contínuo de interiorização do ensino

supenor.

É essencial estar atento, então, para que essas propostas com prioridades para

a expansão da ciência e tecnologia n80 tenham como pano de fundo outra versão dos

princípios capitalistas, ou nova interpretação do liberalismo - o neoliberalismo - que

vem recheado de interesses dominantes.

A comunidade acadêmica da UVA deve estar em alerta para uma permanente

avaliação interna e externa - o que não foi, ainda, efetivado na sua totalidade - sobre

os efeitos dessa política da SECITECE diante das diversas necessidades postas

pelas populaçõe da Região do Acaraú Essa avaliação também deverá ser orientada
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para perceber o nível de compromisso da atual política proposta pela referida

Secretaria, tendo como referencial de análise os avanços resultantes do auxílio não

apenas às iniciativas imediatistas para sua implementação, corno também do apoio à

continuidade dos projetos iniciados, o que garante a execução do que é planejado,

tendo os seus re. ultados como os verdadeiros indicadores da suposta eficiência e

eficácia dessa pol Jt ica maior.

Sem absolutamente duvidar da importância do desenvolvimento de atividades

ligadas à ciência e tecnologia nas universidades estaduais do Ceará, o que é

fundamental par; o próprio desenvolvimento do Estado, existe uma séria

preocupação em (1. cançar a medida de compromisso da atual política da SECITECE

para com as demais áreas do ensino. pesquisa e extensão da universidade, podendo

ser citado como ~xernplo a formação de professores para a educação de 10 e 20

graus, a qual, se analisada em cadeia, é condição essencial para que o próprio

projeto de ciência .tecnologia intencionado possa se efetivar.

É inegável ,]ue existam alguns indicadores, como a intenção da escolha de

criação de muito. dos novos cursos - como as licenciaturas em Química, Física e

Biologia (um dos atuais pontos de estrangulamento do ensino de 10 e 20 graus) - que

está relacionada não apenas à preocupação em atender às exigências imediatas do

referido projeto de ciência e tecnologia da lJV A.

A implantação desses cursos parece demonstrar urna visão de totalidade do

processo de educação escolar, pelo qual deve passar um individuo até tomar-se um

profissional com um estágio de qualificação mais elevado, o que é exigência do

mercado de trabalho de um país que busca um dia alcançar o padrão de

desenvolvimento do Primeiro Mundo - meta de um projeto de expansão da ciência e

tecnologia - onde os novos cursos parecem preocupar-se, também, em criar

condições para que o próprio ensino de 10 e 2° graus possa ser beneficiado em
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alguns dos seus antigos pontos de estrangulamento, como é o caso da falta e/ou do

lamentável grau de conhecimento de professores das áreas de qUÍJJÚca, fisica e

biologia.

No entanto, esse exemplo citado. como muitos outros existentes na atual

realidade de expansão da UVA, poderia ter uma dimensão de qualidade e

abrangência muito superior, e houvesse, por parte da política da universidade como

um todo, a preocupação de melhor trabalhar as interfaces potencialmente existentes

entre as diversas inovações na área do ensino, pesquisa e extensão. Antevê-se,

claramente, que os avanços são incontestáveis, mas toma-se mTI desperdício de

recursos humanos e financeiros o fato de os diversos Centros da Universidade"

ainda trabalharem de forma muito desarticulada, como será exemplificado nos dois

casos a seguir relacionados.

A própria criação de um curso de biologia ou um de química tem sua razão de

ser no pensamento dos mentores que o tomaram realidade. Por ser um curso que

compõe um centro mais ligado à ciência e tecnologia, com certeza reflete a

necessidade de estruturar as bases educacionais para que essa política se efetive. No

entanto, que nona-se sobre que concepção de formação de professores esses cursos

possuem, o que não tem sido muito discutido com profissionais ligados à área

pedagógica, nem mesmo no momento da estruturação dos currículos, sem que possa

ser distinguido o padrão de responsabilidade para com as proposições mais

especi ficamente pedagógicas, sem as quais é inviabilizada a efetivação do valor

político da práxis docente.

Por outro lado, quando se põe a necessidade urgente de reformulação do

Curso de Pedagogia - o que vem sendo processado há um ano sem resultados

concretos - não fica explícito, nem mesmo no posicionamento dos próprios

~9A estrutura da UVA é composta por Centros e Coordenações de Cursos. não existindo departamentos.
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educadores, que a necessária relação teoria/prática passa pela compreensão desse

contexto nacional e internacional de preparação de indivíduos a se engajarem em um

mercado de trabalho resultante, direta ou indiretamente, dos atuais beneficios - e

malefícios - dos avanços tecnológicos.

Os princípios de uma prática docente politicamente comprometida com a

cidadania precisam ser devidamente considerados na formação de profissionais

ligados à área da ciência e tecnologia, da mesma forma como as exigências de base

tecnológica devem ser conhecidas pelos pedagogos, para que o valor político de sua

práxis docente possa ser efetivado através de um trabalho adequadamente orientado

pela compreensão das necessidades da prática, que norteará a concepção teórica

mais condizente para subsidiar a formação de professores para uma realidade

concreta.

As iniciativas que vêm sendo concretizadas no âmbito da UVA têm um valor

político incontestável. Entretanto, o de envolvimento de políticas como essa exige

que a Universidade tenha, não apenas no papel, mas também na prática, um fio

condutor que articule as atividades realizadas, através de encontros para discussões

e, se possível, de planejamento e realização de projetos comuns, com os diversos

f,>TUpOSinternos que têm algo semelhante na construção de uma determinada meta.

Esses encontros seriam exatamente um dos momentos em que as interfaces

poderiam ser trabalhadas, o que redimensionaria o efeito das atividades da

Univer idade, podendo, assim, dar saltos bem maiores na busca pela qualidade, pela

coerência entre o que a universidade realiza e o que a sociedade necessita, bem

como pelos benefícios a serem redirecionados para um maior contingente de

pessoas, resultado possível através da reflexão' coletiva entre profissionais de

diferentes áreas, o que proporciona, ainda, uma maximização da aplicabilidade do

produto desse trabalho em conjunto.
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Dessa forma, entre outras, é possível a construção de propostas pedagógicas e

práticas docentes mais aproximadas das reais expectativas dos educandos e da

sociedade, em busca de maior e melhor desenvolvimento da própria Universidade,

conseqüente de um ensino de qualidade. Esse ensino, para possuir realmente uma

dimensão política através da práxis docente, deve considerar ainda que, ao ingressar

na universidade, os estudantes possuem uma bagagem cultural riquíssima e, embora

seus conhecimentos se apresentem de forma sincrética, têm a expectativa de que, no

cotidiano de todas as atividades a serem vivenciadas na universidade, esses

conhecimento pos arn estruturar-se de forma sintética e redimensionada de acordo

com as necessidades que a sociedade e o mercado de trabalho impõem, sempre

articuladas ao interesses das camadas menos favoreci das (o que é um desafio!).

Dessa forma. é possível estar mais próximo de efetivar uma adequada relação

teoria/prática, o que determinará um referencial teórico mais adequado, a ser

trabalhado com a devida competência técnica fundamental para que a práxis

docente possa ser eficiente e eficaz, configurando a função política do próprio

ensino-aprend izagem.

Na verdade, as problemáticas de articulação e das interfaces do que vem

sendo desenvolvido na UVA constituem uma realidade não apenas entre os centros,

como também no interior de alguns deles, como o caso do CEPRED, diante do

Projeto proposto, analisado em passagem desta dissertação Este Centro, apesar de

apresentar lima interessante proposta de integração do Curso de Pedagogia com o

CAIC, não tem conseguido obter sucesso, entre outros motivos, pela falta de um fio

condutor e articulador dentro da sua própria realidade interna, dificultando,

conseqüentemente, uma adequada e truturação do Curso de Pedagogia para com os

desafios postos tanto pelo atual momento histórico - no contexto das novas

tecnologias - como pelos próprios desafíos postos pelo Projeto CEPRED.
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Por is o, é preciso compreender que, no contexto aqui exposto, essa análise

das necessidades práticas não pode deixar de considerar as demandas do sistema

capitalista, suas formas de sustentação e expansão, com o continuo avanço da

tecnologia. No entanto, é fundamental que todos estejam atentos para o fato de que

os educadores devem se posicionar de tal forma que, ao procurarem pela qualidade

na educação, sabendo que é uma condição posta pelas novas tecnologias que impõe

aos indivíduos um preparo cada vez mais elevado para operacionalizar a educação

de qualidade, ponderem sobre a necessidade de uma exata compreensão de como

este sistema capitalista é produzido e reproduzido, suas contradições e

possibilidades ilimitadas de transformações, para que as relações de trabalho possam

sempre avançar na direção de conquistas dos interesse. dos trabalhadores, na

construção de uma verdadeira cidadania.

Se voltarmos olhares para muitas histórias de exploração do sistema

capitalista, veremos que já ocorreram vários ganhos e os direitos adquiridos são

bandeiras que deverão sempre sinalizar a possibilidade historica de transformação e

melhoria contínua e crescente das condições de trabalho do povo.

É nesse momento que se impõe a necessidade de o Curso de Pedagogia

resgatar o valor político da práxis docente, através de uma proposta pedagógica

critico-dialética. que possa dar condições a uma melhor compreensão de educação,

de sociedade e de cidadania refletida no processo de formação teórico-prática de

seus alunos.
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5.3 Indicadores para o redimensionamento do Curso de

Pedagogia

Na atual situação do Curso de Pedagogia da UVA, no andamento da sua

reformulação curricular, tentando ainda superar as concepções e vícios do

tecnicismo, deve, então, ser ponderado que, pelos próprios indicadores de uma

postura pedagógica critico-di alética - bastante detalhados anteriormente'? - é

fundamental que essa proposta de educação seja elaborada por profissionais que

não apenas tenham lima visão de totalidade do contexto no qual estão inseridas as

suas práticas educativas, como também tenham a capacidade intelectual e o

compromisso políuco de pensar e planejar essas práticas com a devida competência

para preparar indi \ iduos aptos à integraçào com o meio profissional e social, de

forma a proporcionar sempre uma crescente contribuição ao desenvolvimento da

sociedade e à melhoria da qualidade de vida da população.

Nesse momento, impõe-se a necessidade de compreensão sobre o perfil de

profissional que tem sido buscado pelas novos padrões de desenvolvimento do

sistema capitali ta, o que deve interfenr e influenciar diretamente nos planos

educacionais dos diversos graus e modalidades de ensino, nos quais os cursos de

formação de educadores têm grande responsabilidade em formar professores

capazes de enfrentar esses novos desafios postos pelo contínuo avanço das novas

tecnologias.

Para que sejam melhor compreendidos os novos referenciais de educação

postos pelas necessidades da sociedade no curso da chamada terceira revolução

tecnológica, relembraremos, primeiro, o "antigo" padrão de desenvolvimento

"Os Fundamentos teóricos e práticos de uma proposta pedagógica crítico-dialética estão explicitados nos capítulos 2
e .f.
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capitalista e educação pertinentes ao modelo tayloristalfordista em contínua fase de

esgotamento:

(.. .) pautava-se. entre outras características, por uma grande
divisào e fragmentação do trabalho assumido por vários
trabalhadores que podiam ser facilmente substituidos em seus
postos, lendo em visIa que a aprendizagem de suas funções era
efetivada 110próprio local de trabalho. A educação do trabalhador
em 11I11IIadapelas exigênctas da produção fabril mecânica e
repetutva. A fábrica - linha de montagem - era o lugar da educação
do grande massa operária. A escola era chamada a contribuir com
essa ordem produtiva, formando quadros técnicos e especialistas
aptos o cumprir determinadasfuncões/AbilOl'E: 199-1,p.7).

Atualmente, com base no dinâmico avanço da ciência e tecnologia, gerando

também novo padrões de organização do trabalho, as novas formas de

desenvolvimento e expansão do sistema capitalista têm exigido um nível de

formação educacional e profissionalizante para um trabalhador que possa ser capaz

de desempenhar atividades muito mais complexas que as efetivadas - ou repetidas! -

no "antigo" sistema de produção capitalista.

As necessidades do novo padrão de desenvolvimento capitalista apontam para

a crescente substituição da mão-de-obra barata, considerada como peça de

reposição descartável e facilmente substituivel, para a mão-de-obra mais

qualificada, capaz de atender suas necessidades do momento (ANFOPE: 1994, p.8).

Nesse contexto, o desafio à educação, no Brasil e no mundo, refere-se à

preparação de novo estilo de trabalhador, com

( ..) habilidades gerais de comuntcação. abstração e integração, as
C/'1m,\' "do podem 'Ia geradas rapidamente 110 proprio loca! de
trabalho. (...) próprias de serem aprendidas 1/(/ escola, durante a
instrução regular (nV~nAS:/995, p. 91-92).

A educação passa a assumir lima responsabilidade considerável diante dos

de afies desse novo sistema de produção, no qual as classes trabalhadoras
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necessitam não apenas de lima preparação intelectual, mas também de uma formação

política mais contundente que forme indivíduos capazes de lutar para o verdadeiro

exercício da cidadania, o que será concretizado se os professores estiverem

comprometido com o valor político da práxis docente.

Referido incitamento à educação, nessa virada de século, como ressalta Mello

( 1995), exige que a prática educacional possa: responder à necessidade de um novo

perfil de qualificação da mão-de-obra, onde inteligência e conhecimento são

fundamentais: qualificar a população para o exercício da cidadania; lidar com os

novos parârnetros de difusão de conhecimentos pela informática e meios de

comunicação de massa: e contribuir para recuperar/construir a dimensão social e

ética do desenvolvimento econômico

Uma referência para definição das necessidades básicas de aprendizagem foi

posta com grande intensão na Conferência Mundial de Educação para Todos,

realizada em Jomtien, Tailândia, em março de 1990, ao considerarem como

essencial tanto os instrumentos fundamentais da aprendizagem (a alfabetização, a

expressão oral, a aritmética e a solução de problemas), quanto o conteúdo básico

da aprendizagem (conhecimentos, capacidades. valores e atitudes), o que conduz a

tomadas de decisões mais fundamentadas e auxilia no processo contínuo de

continuar aprendendo, para que as pessoas possam viver e trabalhar de forma digna,

participando efetivamente do desenvolvimento, melhorando sua qualidade de vida.

A perspectiva do trabalho educacional nesse contexto de modernidade tem

sido bastante discutida entre educadores do mundo inteiro, que buscam novas

formas de pensar e estruturar a atividades educacionais e pedagógicas, levando em

consideração que:

Os instrumentos de aprendizagem são bastante objetivos: ler,
escrever, contar, expressar-se, resolver problemas - em suma, os
chamados códigos da modernidade, que, como o próprio nome
tndica, são instrumentos para vtver e conviver em sociedades de
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mformação. nas quais o conhecimento passa a ser fator decisivo
para li melhoria de vula, () desenvolvimento produtivo com
eqtudade, o exercicto da culadanta (MI...LU): 1995,1'.-10),

A estruturação e funcionamento dos processos educacionais devem dar uma

especial atenção a assuntos como a capacidade de resolver problemas, a

capaculade de dcctsõesfundamentudas e a capacidade de continuar aprendendo, o

que deve ser concretizado por meio de habilidades, como:

• (( compreensão ampla de idcta« e valores, indispensáveis ao
exerctcio da cidadania moderna:
• (/ aquisição de conhecimentos e habilidades cognttivas básicas,

r. .. ) para o desempenho profissional de acordo com os novos
padrões tecnologicos e com as formas de gerenciamento de
trabalho a eles associadas:
(. ..)
• aformação de hábitos e valores que favoreçam o convívio com a

mudança e com as diferenças e promovam a solidariedade, a
austcrtdade e a rejeição das desigualdades sociais (ME1,LO: 1995,
p.ô i).

Esse patamar de qualidade de ensino solicitado pejo desenvolvimento da

ciência e tecnologia tem proporcionado maior abertura de espaços para a educação

na pauta das macropolíticas dos governos, o que tem sido visto como fator essencial

para a quali ficação de recursos humanos necessários ao novo padrão de

desenvolvimento, 110 qual a produtividade e a qualidade dos bens e produtos são

fatores decisivos para a competitividade internacional,

Encontram-se, assim, justificados os motivos primeiros do atual interesse das

classes dominantes peja qualidade da escola, dando prioridade, inclusive, à escola

básica. No entanto, nesse cenário passa a existir um conflito para o próprio sistema

capitalista, ao perceber que o

(...) uso da tecnologia sofisticada (...) exige que a "torneira da
instrução" seja aberta 11117 I)(JIICO mais, para .formar o novo
trabalhador que está sendo agnardado na produção (FR1'~/TAS:
1995, p. (3).
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o conflito começa a existir nesse momento porque passa a haver a

possibilidade de que mais instrução possa acarretar mais consciência política e

melhor compreensão, por pane das classes populares, do esquema de produção e

exploração capitalista, o que é mais lima ameaça à "ordem estabelecida".

Em parceria com o conflito dos capnalistas passa a conviver a prevenção dos

educadores, ao perceberem um quadro perfeito para que os capitalistas venham a

querer controlar mais ainda a agência escola, como forma de garantir o nível de

preparo de seus trabalhadores em consonância com a veiculação de urn projeto

político de acordo com o-, interesses do sistema, e não orientados para os interesses

e necessidades do povo que luta por sua cidadania.

Essa reflexão é bastante profunda e angustiante para os educadores realmente

comprometidos com a construção de uma educação cidadã, o que transita

fundamentalmente pela necessidade de efetivação do valor político da práxis

docente, motivo pelo qual esses pontos deverão estar presente nos diversos

momentos dc estudos, debates e decisões durante toda a transcorrência da

reformulação curricular do Curso de Pedagogia da UVA, ao repensar as atuais

neces idades que implicam na formação de professores.

o desafio posto entre o conflito dos capitaltstas e a prevenção dos

educadores exprime o momento em que todos os professores do Curso devem

"arregaçar as mangas" e ousar um novo repensar de suas atividades, que mais do

que nunca deve estar comprometida em resgatar o valor político da práxis docente,

agora sob a ameaça de um ncotecnictsmo (FREITAS: 1995, p.89-1 02), resultante da

política neolíberal.
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Sugestões para os primeiros passos

As expectativas em relação ao crescimento e redefinição do Curso de

Pedagogia devem pautar-se, então, em um projeto político-pedagógico que procure

integrar ensino. pesquisa e extensão, o que deverá ser percebido nos diversos

elementos que comporão esse projeto, tais como: concepção do Curso; perfil do

profissional que se deseja formar: caracterização da sociedade que se busca

construir: objetivos do Curso; e a e. trutura curricular. Essa estrutura, por sua vez,

deverá orientar: os temas de estudos a serem realizados na dinâmica de integração

do ensino/pesquisa/extensão; a área de atuação do Curso; os mecanismos de

inregracão com a comunidade acadêmica e social; o sistema de avaliação interna e

externa; uma política de melhoramento dos recursos de apoio às atividades

desenvolvidas; os programas de disciplinas; e os projetos de pesquisa e extensão.

o transcurso da redefinição, os professores devem considerar, inicialmente,

princípios que possam nortcar as diversas atividades necessárias à reestruturação do

Curso, como lima \'i ão crítico-dialética da educação", identificando e refletindo

sobre os seus condicionantes políticos, sociais e econômicos e culturais ", de modo

que a formação de educadores possa re ultar da leitura e compreensão da realidade

educacional da Região do Acaraú, na sua relação com o contexto estadual, nacional

e mundial.

Como conseqüência e/ou suporte, os professores do Curso devem trabalhar

com uma visão dialética da cultura, do meio ambiente e do conhecimento, inseri da

nas especificidades históricas e sociais, para que possam capacitar profissionais com

a necessária competência político-pedagógica na realização do ato educacional,

capazes de contribuir de forma participativa no desenvolvimento educacional da

li Relernbrando: os rcfcrenciais de uma proposta crítico-dialética de educação encontram-se nos capítulos 2 e 4
desta dissertação.
1~ Análise realizada com maror aprofundarncruo ao longo dos capítulos :>. ~. 5 e 6.
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Região Norte do Estado, resgatando seus valores e promovendo o desenvolvimento

de suas potencialidades.

É fundamental que a operacionalização desse processo seja iniciada através

de duas atividades paralelas: primeiro, realizando um diagnóstico do Curso, que se

deve voltar para conhecer a sua legitirnação através da ordem de satisfação de

professores, alunos e cx-alunos, entre outros, bem como pela coerência divisada

entre a formação por ele oferecida e as demandas da sociedade e seu

desenvolvimento econômico, político, cultural e social: segundo, por um processo de

capacitação permanente, através do aprofundarnento de leituras atualizadas,

realização de debates e seminário. que abordem a ternática educacional diante da

instigação da atual conjuntura nacional e internacional. enfocando os fatores sociais,

econômicos, culturais e políticos detcrminantes da política educacional do Estado do

Ceará.

Vale ressaltar que esse processo deve ser realizado de forma participativa,

envolvendo alunos, professores. funcionários, comunidade acadêmica da UVA e de

outras instituições, especialmente do CAIC e de escolas públicas de 1° e 2° graus -

para as quais o Curso é destinado - bem como professores-especialistas de outras

universidades, que possam oferecer assessorias e consultorias, tanto durante a

redefinição do Curso, como apos a implemcntação de novo currículo,

acompanhando seu. sucessos e uperando seus entraves.

Esses primeiros momentos serào a base para a fundamentação teórica e a

reflexão sobre a prática, necessários à definição do perfil de profissional que se

deseja formar, o que irá direcionar a própria estruturação de um projeto político-

pedagógico para o Curso de Pedagogia.

Desde o início, é necessáno que haja considerável preocupação em

desenvolver um sistema de avaliaçuo diagnostica, interna e externa, de todo o
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rcdimensionamcnto do Curso, o que deverá ser assimilado na sua própria sistemática

de funcionamento no cotidiano de suas atividades, mesmo após a reforma curricular,

visto que o repensar dos professores tem que ser contínuo e incessante, capaz de

acompanhar a própria dinâmica da sociedade moderna, detenninante dos padrões

sociais, econômicos, culturais e políticos exigidos para o professor, o que haverá de

ser proporcionado através da sua formação.

Nesse percurso, os professores devem amadurecer as relações interpessoais e

iniergrupais, para que se eleve o nível de percepção crítica sobre si, na sua relação

com os demais, com <I convicção do compromisso de desenvolver o papel de

intelectuais transformadores, com a devida consciência social dos problemas

existentes no seu cotidiano, através de relações mais dialogicas, mais humanas,

menos autontánas e menos agressivas. Esse é um fator considerado fundamental,

para que seja possível um crescimento do níve! teánco-metodotogico dos sujeitos

envolvidos. associado ao dcscnvotvuncnto de uma consciência crítica, (...) a tomar

decisões e assunitr compromissos com o processo de transformação (...)

(IJI,ITlNH(): 1993, p./5/).

A caminhada dos professores para o redimensionamento do perfil do Curso de

Pedagogia da UVA e de suas atividades deve ser percebida como uma necessidade e

um compromisso político e social de todos, na busca de estruturar um novo currículo

comprometido com uma cultura que expresse as experiências de vida desses

professores e seus alunos, o que Giroux considera como:

Parte de lima luta continuada de tndtviduos e grllpos, para definir e
afirmar suas histórias e espaços de vida. ( ..) 11m tipo de práxis que
tem que se manifestar em formas e práticas culturais (..)
((uso! -v. J<JR7. p. -I7)

essa dimensão, existe a nece sidade de valorização de outras culturas, que

não sejam omente as dominantes, possibilitando novas formas de construção do
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conhecimento e de práticas pedagógicas, decorrentes das especificidades sociais e

históricas dos professores e alunos, legitimando, assim, as experiências existentes,

agora de forma rcdimensionada

o currículo deve ser considerado como:

Um processo de construção social, que ocorre no interior da
lnstituição Escolar e fora de/a, e que tem como função possibilitar
àquele que aprende, acesso ao patrimônio cultural da humanidade
e também à aquisicào de ecperténcias novas que possibilitem a sua
tnserção como sujeito, ag('l/te das transformações sociais, (...) se
cOI!/iK'II'a numa organização dia/ética do conhecimento e das~Iexpenências, mediatizado por lima pedagogia crítica, visando

(I resultados de aprendizagens significativas (I-FJTlNHO: 1993,
/>./3/-/32),

Essa concepção de currículo exige, ainda, uma reflexão sobre a importância

de alguns elementos norteadores, tais como emancipação, educação para a

culadania, pluralidadc, liberdade. e o cornprormsso de formar o intelectual

transformador (LEITI HO: 1993, p,131-133),

o caráter emancipatório dessa proposta de currículo, como muito bem

caracteriza Mcirecele Calíope Lcitinho, efetiva-se através de uma relação

teoria/prática antidogmática, democrática, apresentando alguns eixos norteadores: o

trabalho, como um princípio educativo da organização dos currículos; a relação

tcorta práuca, dialetizada pela valorização da cultura dominante e das culturas

ubordinadas: a mdtssociabtltdadc entre ensino pesquisa extensão, através de uma

ação integrada; a "Ida cotidiana e o senso comum dos sujeitos, como elementos da

própria dinâmica do' currículos: a hl\/lÍna do conhecimento humano, como razão

maior da compreensão e produção dI.' conhecimentos; a tnterdtsciplinaridade, como

superação da dicotomia ensino/pesquisa, e do dogmatismo de posicionamentos entre

os profissionais engajados no cotidiano do trabalho educacional.
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Há que se buscar uma metodologia de natureza dialógica, que envolva

professores, alunos e scgmcnt s da comunidad , o que iabiliz: rá melhor participação

no processo de contínua elaboração do ensino/aprendizagem, nas fases de planejamento,

reali I .ão e avaliação.

o urs o de Pedagogia, além d c nsiderar esse rcferen iai c c sas r flex es,

deverá pautar os diversos momentos da sua rcc truturação, que ircula primordialmente

pela rclormulação curricular, em uma e treita articulação, nãc apena int ma, com

professores, alunos c funcionários, como também externa, envolvendo diversos

segmentos da comunidade acadêmica da UVA e da própria sociedade a que serve.

Politicamente, o Curso está propício a essas transformações tão urgentes e

buscadas por toda a ua coletividade, o que foi bastante discutido no processo de

mudança de Coordenação de Curso, desencadeado desde o pri eiro semestre deste ano.

Como uma das forma dc efetivar os princípios democráticos defendido" 110

cotid: .o do Curso, seus profe ores definiram a nova Coord nação através da

realização de eleições diretas - com participação de professores, alunos ~ funcionários -

em setembro de 1996. Este fato foi um marco e um exemplo de democracia para a

comunidade acadêmica da Universidade, por ter sido a primeira vez, na história da

UV A, que se realizaram eleições para Coordenação de Curse . Aliás, com exceção do

único pleito direto para Reitor, realizado em 1994, este foi o pnmeiro ocorrido na

Universidade para renovação de cargos de confiança.

Registrou-se por conseguinte, absoluta legitimidade, poi a id ia de eleição foi

desencadcada tanto pela Prof" Va1cidéa, Coordenadora nesse período - realizando um

trabalho de extrema pcr i tência diante das muitas dificuldades po ta' p Ia r alidad do

Curso - como pelo demais prole seres, alunos, pelo Diretor Geral do CEPRED, Prof.

José Cândido Fernandes, bem como pelo Reitor da UVA, Prof. José Teodoro So rcs.
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Eleita, então, a chapa da Prol" Sofia de Evaristo Menescal (Coordenadora), e do

Prol'. lraucisco José Frcirc de Andradc (Vicc-Coordcnador), sinto-me orgulho a c

assumo o compronusso ele enfrentar, com rcsponsabilidad ~, competência e

determinação, os desafios postos pela minha própria pesquisa, através de uma gestão

participativa e ousada diante das dificuldades que será iniciada imediatamente após a

defesa desta dissertação de Me-arado.

Como reflexão pessoal, tenho alertado para o fato de que uma simples mudança

de coordenação de curso. através de um processo democrático, nem sempre configura

uma efetiva postura e um compromisso dc eus profissionais para com a melhoria de

qurdade da formação desenvolvida no seu cotidiano.

I':sta cfctivnção será concretizada no momento em que todos juntos possam

superar problemas que, C0l110 está analisado ao longo de, t;l dissertação, têm criado

entraves (10 rcduncnsionamcnto do Cur 'o de Pedagogia, neccssitauc o ser r pcnvulo com

base: na necessidade de melhor relação interpessoal do ,rr 11 o; na efetivarão da

democracia não apenas no sentido de que todos têm direito a voz, mas também que haja

espaço rara pluralismn de idéias e concepções; no compromisso com a construção de

um trabalho coletivo na formação de educadores, que envolva os professores do Curso

como um todo, e não de um trabalho fragmentado, realizado através de grupinlu»:

Somente dessa forma, será possível evitar que apenas uns poucos professores

cresçam e muitos outros permaneçam na contramão dos avanço educacionais, o que

impossibilita a construção de um Curso de Pedagogia atualizado e intensivamente

cstruturado. que forme educadores capazes de efetivar o valor polltico da práxis

docente, responsável pelas respostas aos desafios postos para a educação na virada para

o terceiro milênio. o que remete à qualidade de vida profissional e à eidadania da

população
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A GUISA DE CO CLU Ã

Torla il trajctó: ia da pesquisa teórica e cmpirica que resultou 111.::. ta dissertação de

mostrado levou-me a adquirir UI1l 'levado nível de comprecn ão diante d dificuldades

e entraves vivcnciados IlO cotidiano das atividades do Curso de Pedagogia da UVA,

possibilitando-me encontra! respostas c subsídios para cnírcntamcnto a antiga e

permanentes inquietações sobre o valor politico da práxis docente a rscntc na postura

profissional da grande maioria do" professores de 1°, 2° e 3° grau ..

C OIl1 base em uma análise profundamente dialética sobre os diversos

condicionantcs conjunturais - políticos, sociais, econômicos e culturai - que influenciam

as políticas educacionais, pode-se perceber que o atual estágio em que s encontra o

Curso de Pedagogia reflete n:10 apcna as diretrizes postas pelo momento histórico

prcs "lte em um contexto ncolibcral, como também indica fortes r squícios da política

implcmcntada pelo" gm enio militare (1964-1985), que inlmcuciaram a própria

concepção de criação do Curso.

No entanto, os profissionais do Curso de Pedagogia tê, 1 procurado redimcnsionar

sua estrutura e funcionamento, na tentativa de superar as tendências t cnicista e crítico-

rcprodutivista na Iormaçâo de professores, em busca de novos parârnctros em

cousonância com unl(l postula pedagógica crítico-dialética de realizar () ensino-

aprcndivag '111 110 cotidiano de suas atividades educacionais.

Mesmo diante das iniciativas implcmcntadas, a dimensão política existent na

prática doce uc de alguns poucos prole SOl' s não tem sido capaz de proporcionar ao

Curso. como um todo, a cíciivação de seu papel político e ,·OCI.1I d contribuir para a

mclhoria qualitativa do ensino nas escola de 10 e 2° graus da R gião Nort do Estado
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do Ceará. motivo pelo qual pcnnanec 111 as inquietações e conflitos cxist ntcs no

cot idi:1I10 das relações aca.lêm: 'as que envolvem professores c alunos.

Reconhecendo, pois, o período de transição pelo qual a lJV I\. está passando, o

que reflete a própria mudança ora em operação no sistema educacional brasileiro em seu

processo de rcdcmocratização, o profissionais do Curso de Pedagogia demonstram um

scn compromisso de persistir na luta por novo' conhecimentos qu redimcnsionem

SU;I'> 1)("i'ltiC;IS. 1':st;1 decidida iutcnçào csíú diretamente vinculada ao enorme potencial

que () gnlpo de professores possui para superação dos atua: entraves, o que tem sido

percebido muito lllais como conseqüência da falta de articulação c organização interna,

fatores impcditivos, inclusive, da própria rcformulação curricular iniciada há quase dois

anos.

Diante da certeza de condições objetivas para as tI ansformaçõ s desejadas,

espero que este estudo possa efetivamente contribuir para melhore. cscl: recimentos

sobre () atual perfil do Curso de Peda regia da UV Â, SlI:lS dificuldades para um

rcdimcnsiouamcnto. bCI1l como sobre indica fores que viabilizarão IlOVOS rumos /);'1",. a

coucrctizaçào de IInl;1 formação de professores mais politizada c comprem ti Ia COI11 a

eficiência e eficácia cio processo de ensino-aprendizagem, necessários para a construção

de 1111l sistema educacional que esteja em consonância com l1S necessidades da

população mais carente na luta por sua cidadania.
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