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R E S U M O

o presente trabalho é uma tentativa de estudo sobre a
formação da professora de séries iniciais, tendo em vista
contribuir para uma melhor compreensão acerca da formação da
professora que se habilita em escola pública. Para tanto,
foi realizado estudo do papel da disciplina Fundamentos His-
tóricos e Filosóficos da Educação nesta formação e da visão
da professoranda no que concerne às relações entre educação
e sociednde, e de sua consci~ncia do papel politico-pedagó-
gico da escola em nossa sociedade.

A forma de investigação adotada foi o "Estudo de Ca-
so". A pesquisa foi realizada com 52 alunas concludentes do
Curso de Habilitação para Magistério do Instituto de Educa-
ção do Ceará, em 1988. Essa amostra representa 22% do uni-
verso pesquisado (229 concludentes).

Utilizaram-se, como instrumentos de coleta de dados,
dois questionários e entrevista. O primeiro questionário te-
ve como objetivo a caracterização sócio-econômica da profes-
soranda e sua avaliação acerca da disciplina Fundamentos
Históricos e Filosóficos da Educação. No segundo e nas en-
trevistas buscou-~- captar a percepção da professoranda a
respeito da função sócio-política da Educação.

Como referencial de análise dos dados empiricos foram
utilizadas categorias que fundamentam uma concepção dialéti-
ca da educação.

- xi -
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Os resultados obtidos revelam que a disciplina Funda-
mentos Hist6ricos e Filos6ficos da Educaç~o trabalha concei-
tos de homem e de Educaç~o numa vis~o idealista, a-hist6rica
e dissociada de situações concretas.

O grupo pesquisado nao é homogêneo quanto à vis~o do
papel político-pedag6gico da educaç~o escolar na sociedade
de classe:

- A maioria ve a Educaç~o como uma
adaptadora e ratifica os postulados
liberal no que concerne à Educaç~o.

funç~o social
do pensamento

- A minoria tem uma vis~o crítica incipiente, das
possibilidades da Educaç~o na transformaç~o social
e revela "bom senso" ao considerar a situaç~o con-
creta do alunado da escola pública.

- A maioria revelou interesse em trabalhar com a
clientela da escola pública com vistas a contribuir
para a melhoria da aprendizagem, mas prioriza, para
tal, o acolhimento afetivo da professora e nao a
adoç~o de medidas técnico-pedag6gicas adequadas.

- As professorandas demonstram ter uma consciência
fragmentária: quando nao articulam os problemas
educacionais com processos sociais mais amplos e
quando n~o identificam as relações estruturais man-
tenedoras do "status quo".



A B S T R A C T

The present work is an attempt to study the formation
of elementary school teachers, taking into account an
additional contribution to a better understanding about the
formation of a teacher who qualifies in a public school. To
reach our goal, we developed a study of the role of the
discipline (the Historical and Philosophical FundamentaIs of
Education) in the teacher's formation and he view of the
student about to obtain his teachership in concern with the
re1ationships between education and society, and his
awareness of the political and pedagogical role of schoo1s
in our society.

The adopted form of investigation was "The Study of
Cases". The research was done with 52 concluding students of
the "Curso de Habilitação para Magist~rio" of the "Instituto
de Educação do Ceará" in 1988. This samp1e represents 22%
of the researched universe (229 conc1uding students).

Two questionnaires and an interview were used as
instruments of data collect. The first questionnaire had as
its objective to characterize the social and economical
profile of the concluding students and their evaluation
concerned the discipline the Historical and Philosophical
FundamentaIs of Education. With the second questionnaire and
the interview we tried to capt the concluding students
perception about the social and political function of
Education.

As referencia1 to the ana1ysis of the
categories that establish a dialectica1
education were used.

empiric dada,
conception of
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The obtained results reveal that the discipline the
Historical and Philosophical FundamentaIs of Education deals
with man and Education concepts in an idealistic and
non-historical view not associated to the concrete
situations.

The researched group is not homogeneous in its view
of the political and pedagogical role of school education in
a class society:

- The majority sees Education as an adapting social
funcion and ratifies the liberal thought postulates
concerned Education.

The minority has an incipient critica I view of the
possibi~ities of Education in the social change and
revea's "good sense" when considering the concrete
situation of the public school students.

- The majority revealed an interest in working with
the public school clientage to contribute to a
better learning, but it is shown as a priority, the
teacher's affective reception and not the adoption
of certain adequate technical and pedagogical
measures.

- The concluding students proved to have a fragmenta I
conscience when they did not articulate the
educational problems with the wider social
processes and also when they did not identify the
structural relationships that maintain the "status
quo".



I N T R O D U ç A o

Meu interesse pela preparação de professores para as
s~ries iniciais de lº grau vem de longa data. Em 1965, ini-
ciei meu trabalho docente no Instituto de Educação do Ceará,
lecionando a disciplina Fundamentos Sociológicos da Educa-
ção, passando, em seguida, a coordenadora pedagógica do cur-
so onde, pela troca de experiência com colegas, juntamente
com observações assistemáticas, me foi dada uma ocasião de
aprendizagem.

Depois, participando de equipes t~cnicas na Secreta-
ria de Educação do Ceará, fui percebendo a complexidade e
amplitude dos graves problemas das perdas escolares no 1º
grau, especialmente a evasão, reprovação, repetência nas se-
ries iniciais e sua interligação à questão da formação das
professoras que iriam atuar nessas séries. Ficou então claro
para mim que, para minimizar o fracasso escolar nas séries
iniciais, era necessário proporcionar a professoranda uma
formação mais adequada à clientela da escola pública, já que
o educador que lidava diretamente com esta clientela nao es-
tava consegcindo contribuir, de forma efetiva, para minimi-
zar aqueles problemas.

Por outro lado, ministrando a disciplina Filosofia da
Educação nos cursos de licenciatura em Pedagogia da UECE (2Q
semestre da profissionalização) constatei que havia alunas
que, tendo concluído o curso de preparação para o magistério
de lQ grau, ainda usualmente denominado Curso Normal, eram
professoras das séries iniciais de lQ grau, muitas em esco-
las públicas. Observei que em geral, essas alunas-professo-

- 01 -
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ras, nao traziam uma visão crítica da realidade onde atua-
vam. Isto me levou a indagar:

- Que conceitos, idéias, valores a respeito da Educa-
çao e da sociedade estavam sendo veiculados no En-
sino Normal?

- Estariam esses conceitos permitindo uma leitura
crítica da Educação ou difundiam as ideologias re-
forçadoras do "status quo"?

Estas observações e indagações, provenientes de minha
prática educativa, foram confrontadas e aprofundadas por es-
tudos e reflexões feitos no Curso de Mestrado em Educação,
quando me foi dada oportunidade de analisar teorias educa-
cionais, seus fundamentos filosóficos, o que me permitiu
alargar minha visão sobre os problemas educacionais, fazen-
do-me repensar minha própria prática. O Curso ensejou-me en-
tão a oportunidade de elaborar um projeto de estudo. Decidi
fazê-Io sobre a formação da professora primária na escola
pública, certa da importância de sua atuação no sistema edu-
cacional e, consequentemente, de sua formação.

A escolha deste estudo sobre a formação da professora
de lQ grau na escola pública justifica-se a partir da se-
guinte premissa: o modo como o educador entende as relações
da Educação escolar na sociedade de classe e seu papel polí-
tico-pedagógico são importantes em sua atuação, especialmen-
te em se tratando da professora das séries iniciais nas
quais se encontram as crianças das camadas mais desfavoreci-
das da sociedáJe e onde ocorrem, em grande escala, as perdas
escolâres que caracterizam uma escola elitista e, portanto,
antidemocrática.

Na impossibilidade de realizar urna pesquisa em que
todas as variáveis da formação da professoranda fossem exa-
minadas, busquei analisar a visão que a professoranda tem de

/
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questões fundamentais relativas ~ Educação, ao homem e a so-
ciedade e que, configuram sua "visão do mundo". Essa, por sua
vez, segundo ~oldman, "~ um instrumento conceitual indispen-
sável para se compreender as expressões imediatas do pensa-
mento dos indivíduos", nas relações com a sociedade onde vi-
vem. (GOLDMAN, 1979, p. 17).

A análise da visão da professoranda sobre Educação
está baseada numa concepção dialética que é uma visão críti-
ca, porque considera os determinantes econõmico-sociais· do
processo educativo e, ao mesmo tempo, defende o espaço polí-
tico próprio da Educação escolar como parceira do processo
de construção de uma sociedade mais igualitária.

Conforme essa concepçao, a Educação ~ parte da tota-
lidade social que ~ histórica e com a qual está em permanen-
te processo de interação. A sociedade nao e uma totalidade
harmoniosa, mas marcada por contradições de classe. As rela-
ções interativas entre a Educação e a sociedade são, portan-
to, contraditórias. Admitindo-se o movimento dialético, onde
a contradição ~ o momento da negaçao, admite-se tamb~m a su-
peração da contradição que ~ o avanço qualitativo, em rela-
ção ao momento anterior, portanto a Educação cont~m a possi-
bilidade de transformação.

A Educação ~ tamb~m concebida como mediadora do sa-
ber. Este saber está permeado de conceitos e valores os
quais, ou vao contribuindo para manutenção das ideologias
sustentadoras das situações sociais vigentes, ou para a for-
maçao de uma contra-ideologia, colaborando para a transfor-
maçao social. Aqui reside o papel político da Educação e da
escola porque, ao difundir conceitos e valores próprios das
ideologias da classe dominante, contribui para a formação do
consenso indispensável a que essa classe continue dirigente,
isto é, hegemõnica. Trabalhando no sentido da elaboração e
fortalecimento de uma contra-ideologia contribui para a des-
mistificação da ideologia dominante e para a difusão de uma
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visão de mundo coerente aos interesses das classes subalter-
nas.

Acredita-se, pois, que a escola pode contribuir para
que o aluno, proveniente das camadas subalternas compreenda
criticamente, sua própria condição de vida como ponto de
partida para lutar para melhorá-Ia e até superá-Ia.

Essa visão sobre Educação, aqui delineada, encontrei
em diversos estudos teóricos, inclusive indicados no mestra-
do, entre os quais destaco os trabalhos de Antônio Gramsci,
Dermeval Saviêni, Carlos Roberto Jamil Cury, Guiomar Namo de
Mello, Moacir Gadoti e outros. Isto pode ser constatado pe-
las citaçôes feitas em todos os capítulos deste trabalho, e
pelas idéias que aqui defendo e que retratam minha posição
diante dos fatos constatados.

A organização do relatório da pesquisa segue a se-
guinte ordem:

- No capítulo I, analiso alguns aspectos do ensino de
1Q grau, dando ênfase aos graves problemas do sis-
tema e à importância da formação da professora no
sentido de minimizá-los. Passo então a delimitar o
problema da pesquisa. Abordo as categorias utiliza-
das na análise e a metodologia empregada.

- No capitulo 11, apresento uma retrospectiva histó-
rica do Ensino Normal no Ceará e o relevante papel
que o Instituto de Educação do Ceará exerceu na
formação da professora primária.

- No capítulo 111, apresento a análise das informa-
ções referentes às condições sócio-econõmicas das
professorandas, coletadas através do 1Q questioná-
rio.
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No capítulo IV, faço uma revisão das principais
tendências pedagógicas contemporâneas, presentes na
Educação brasileira e que vêm influenciando a for-
mação do educador. Em seguida, analiso aspectos do
currículo do curso de formação para o magistério de
1Q grau fazendo convergir minha atenção para a dis-
ciplina Fundamentos Históricos e Filosóficos da
Educação.

As informações contidas no 2Q questionário e nas en-
trevistas compoem o capítulo V onde delineio a visão da pro-
fessoranda e faço minha reflexão a respeito de sua visão,
sempre considerando as categorias de análise.

Apresento, por último, algumas conclusões resultantes
do que descobri e refleti, durante o processo de pesquisa,
inclusive na elaboração do relatório. Dadas as limitações
deste trabalho e a complexidade da questão da formação de
educadores para uma sistema onde a democratização nao se
efetivou e a sociedade é marcada por profundas diferenças de
classe, sugiro, no final, a realização de outras pesquisas
acerca da form~.ção da professora de séries iniciais, pois
muitas das conclusões apresentadas podem gerar novos estudos
sobre tão importante tema.



CAPITULO I - A PESQUISA

1.1 Delimitação do Problema

A escola pública de 1Q grau e, na realidade brasilei-
ra, o espaço que permite parte das crianças e jovens das ca-
madas subalternas, apropriarem-se do saber elaborado o qual,
em face dos valores que veicula, poderá concorrer ou nao pa-
ra que os subalternos tenham uma visão crítica da sua condi-
ção de vida. Portanto, é a escola, e especialmente o profes-
sor, quem faz a mediação entre o saber e o aluno. Cury, re-
ferindo-se ã mediação na Educação, afirma:

"Essa categoria torna-se básica porque a Edu-
cação, como organizadora e transformadora de
idéias, medeia as ações executadas na prática
social. Assim, a educação pode servir de me-
diação entre duas ações sociais em que a se-
gunda supera, em qualidade, a primeira"
(CURY, 1985, p. 28).

Só é possível apreender o papel mediador da Educação, isto
e, seu papel político-pedagógico, se a concebermos como par-
te da sociedade que é uma totalidade histórica e social e
com a qual está em permanente processo de interação. Essa
totalidade, no caso brasileiro é marcada por contradições de
classe, inerentes a uma sociedade capitalista, dependente e
periférica. Portanto, a compreensão de problemas educacio-
nais exige que os situemos na totalidade das relações so-
ciais.

- 06 -
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Uma das contradiç6es que podem ser apontadas ~ o de-
ficit educacional de cerca e 7 milh6es de brasileiros, na
faixa de 7 a 14 anos, os quais, apesar da garantia constitu-
cional de gratuidade e obrigatoriedade escolar, vem permane-
cendo fora da escola, mesmo quando as 'estatísticas apontam
acr~scimo na oferta de matrículas.

A expansão da rede escolar tem sido, muitas vezes,
fruto das reivindicaç6es das camadas populares, portanto, da
sociedade civil, em consequência do processo de industriali-
zaçao e urbanização do País, nos últimos 30 anos, especial-
mente nos grandes centros urbanos. Tem sido tamb~m conse-
quência de uma política social que, visando a neutralizar os
efeitos do modelo econômico, com seu caráter concentrador de
riquezas, coloca a Educação como um dos parceiros desta po-
lítica.

Segundo Mello,

"O aumento quantitativo, ainda que tenha sido
democratizador das oportunidades de acesso
aos setores majoritários da população, nao se
efetuou em função de seus reais interesses e
necessidades. Expandindo a escola, expandimos
um modelo empobrecido da Educação de minoria"
(MELLO, 1989).

Sabe-se que a democratização do ensino nao e apenas
um problema quantitativo, já que o acesso e permanência do
aluno na escola dependem, não só da oferta suficiente de ma-
trículas, como tamb~m de condições sócio-econômicas que per-
mitam a esse aluno frequentá-Ia. Daqueles que ingressam na
escola, muitGs se evadem ou são reprovados, caracterizando
um sistema elitista de ensino, cuja explicação não se encon-
tra somente nele mas está relacionada a condiç6es estrutu-
rais.



No Estado do Ceará, em 1987, a população de 7 a 14
anos era de 1.183.375. A t~xa de escolarização nessa faixa
era de 60,8% e o deficit atingiu a 39,2%. Quando se conside-
ra o lQ grau, juntamente com a classe de alfabetização, a
taxa de escolarização sobe para 77,8% e o deficit vai para
22,2%, significando, em numeras absolutos, 53.300 crianças e
adolescentes fora da escola. Por outro lado, uma significa-
tiva redução do deficit, quando se toma a classe de alfabe-
tização com o lQ grau, indica que parte representativa dessa
população está na classe de alfabetização, configurando-se
um atendimento, de fato, de 9 anos e não apenas de· 8, con-
forme dispositivo legal. (1)

Existe, portanto, um grave deficit que, juntamente
com as perdas escolares da ordem de 93,9%, conforme Quadro
I, alimentam o contingente de analfabetos no Ceará.

QUADRO I
ESTADO DO CEARÁ

ENSINO DE lQ GRAU
PRODUTIVIDADE DO FLUXO ESCOLAR TOTAL

1976/83 - 1978/85 - 1980/87

GERAÇÃO ESCOLAR 1ª StRIE 4ª StRIE 8ª StRIE CONCLUSÃO

1976/83 NQ abs. 383.941 79.473 33.263 31.151
NQ reI. 100,0 20,7 8,7 8,1

1978/85 NQ abs. 474.290 85.415 47.994* 31.779*
NQ reI. 100,0 18,0 10,1 6,7

1980/87 NQ abs. 534.433 88.244 61.782* 32.575*
NQ reI. 100,0 16,5 11,6 6,1

Fonte: SEEC/MEC e CEDIN/SE - SIE
(*): Estimativas

(1) CEARA, Se,c.JtetaJÚa de Educ.acã.o - Si6:tema de In60JtmacõeÃ Educ.acA.onw,

Cenrno de In6oJtmacõe.6, s,«.
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Conforme Quadro I, a geração escolar 1980/87 apresen-
ta, em dados estimados, uma retenção de apenas 6,1%, signi-
ficando que, de cada 100 alunos que ingressaram na 1ª série,
em 1980, apenas pouco mais de 6 devem ter concluído a 8ª se-
rie, em 1987. A geração escolar 1976/83 apresentou uma re-
tenção de 8,1%, caracterizando uma perda de 91,9%. A situa-
çao e, portanto, mais grave ainda quando se considera a ge-
ração 1980/87.

A questão reveste-se de complexidade. Várias causas
associam-se ao problema, dentre as quais, o nível de pobreza
da população do Estado. Um dos indicadores do nível de po-
breza é o rendimento médio mensal da população economicamen-
te ativa, o que pode ser constatado no Quadro 11.

QUADRO 11
POPULAÇÃO ECONOMICAMENTE ATIVA (PEA)

SEGUNDO O RENDIMENTO M~DIO MENSAL (Salário Mínimo) - 1980

POPULAÇÃO ECONOMICAMENTE ATIVA
RENDIMENTO M~DIO MENSAL

TOTAL ABS. % REL.

Sem Rendimento 178.077 10,4
Até 1/2 SM 492.150 28,7
Mais de 1/2 SM a 1 SM 521.819 30,4
Mais de 1 SM a 2 SM 277.796 16,2
Mais de 2 SM a 3 SM 88.722 5,2
Mais de 3 SM a 5 SM 68.024 3,9
Mais de 5 SM a 10 SM 48.444 2,8
Mais de 10 SM a 20SM 23.383 1,4
Mais de 20 SM 9.501 0,5
Sem Declaração 9.249 0,5

T O T A L 1.717.165 100,00

Fonte: IBGE - Tabu1ações Avançadas do Censo Demográfico
1980.
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Observa-se que 39,1% da população do Ceará nao têm
rendimento ou ganham até meio salário mínimo o que evidencia
uma condição de vida subumana; 30,4% ganham mais de 1/2 a 1
salário mínimo, comprovadamente insuficiente; 21,4% ganham
mais de 1 a 3 salários mínimos. Os dados sao alarmantes
pois, 90,9% dos trabalhadores podem ser caracterizados de
"baixa renda". Considerando os que não têm rendimento fixo e
os que ganham apenas um salário mínimo, são atingidos 69,5%
da população economicamente ativa. A situação é grave pois
os salários de toda essa população nao lhe proporcionam o
atendimento às necessidades básicas, como também dificultam
a permanência de seus dependentes no sistema escolar.

A despeito de todas as dificuldades, o maior contin-
gente da escola pfiblica é de alunos de famílias de baixa
renda, inclusive as professorandas do Instituto de Educação
do Ceará, sujeitos da pesquisa, em sua maioria sao prove-
nientes dessa faixa da população, conforme abordaremos no
capítulo 111.

Em sumó, a questão da democratização do saber nao se
resume à oferta de matrícula, mas está relacionada às perdas
escolares e às condições sócio-econõmicas da clientela. Além
dos problemas sócio-econõmicos que não dependem diretamente
do sistema educacional mas nele interferem, há os fatores
propriamente escolares que abrangem as condições concretas
do trabalho educativo, na escola onde, de fato, acontece o
ato pedagógico, isto é, onde o educador trabalha diretamente
com o educando. O êxito da ação pedagógica, por sua vez, de-
pende da política da organização administrativa e pedagógica
do sistema educacional, bem como do preparo adequado de pes-
soal para exercício do magistério.

No Estado'. Ceará existem 43.971 professores em
exercício no ensino de 10 grau. Desses, apenas 47,6% sao
titulados, isto é, portadores de licenciatura (nível supe-
rior) ou egressos do Curso de Habilitação para Magistério de
1º Grau (nível de 20 grau). Os 52,4% restantes não são titu-
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lados, mas provenientes de cursos dos três níveis de ensino.
O que consideramos mais grave é o grande número dos que pos-
suem apenas primeiro grau incompleto, que e de 12.000 os
quais, se somados os 3.912 com 1Q grau completo, atingem a
36,2% dos docentes do Estado, quando apenas 27,5% estão ha-
bilitados a ensinar nas séries iniciais, e 20,1%(2) habili-
tados às séries terminais. Este quadro delineia um grave
problema que exige a adoção de uma política de recursos hu-
manos para o sistema educacional onde desponte como funda-
mental, a preparação desses recursos, nao so em quantidade
suficiente, mas em qualidade necessária à melhoria do siste-
ma.

~ evidente o importante papel do professor junto a
clientela da escola de 1Q grau pois, por sua atuação ele po-
de concorrer para minimizar as perdas escolares ou para
agravá-Ias. Conforme Relatório Geral da Secretaria de Educa-
ção - "Ouvindo a Escola", em 1983 havia, no Ceará 908.436
alunos de 1Q grau, dos quais 78,7%, nas quatro primeiras se-
ries. Isto demonstra o aspecto segregador do sistema e a ne-
cessidade de adequada formação de professores habilitados às
séries iniciais, cuja proporcional idade atinge apenas 27,5%
dos docentes do Estado, conforme a isto fizemos referência.
Por outro lado, as escolas públicas sao as que abrigam as
crianças das camadas populares.

Segundo Mello, para que a professora das primeiras
séries da escol~ pública possa realizar uma prática docente
favorável às crianças subalternas, será necessário "compe-
tência" e "compromisso".

"Essa competência seria a base que tornaria
possível ao professor a aquisição de uma vi-

(21 Toda..6 U.6a..6 Út60Junacõu .têm c.omo 6onte.: CEARÃ, Se.c.Jte..taJU..a de. Educ.a-
cão - S-ÚJ.te.ma de. In6oJunacõUEduc.ac.ionaJ...6, Ce.n;tJto de. In6oJunacõu,
.6 • d.
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sao de magistério mais integrada e politica-
mente mais comprometida com os interesses das
camadas populares" (MELLO, 1983, p. 56).

Diante da necessidade de melhorar a qualidade do ensino mi-
nistrado ao povo, torna-se evidente a relevância da formaçâo
da professora das séries iniciais de lQ grau. Daí, então,
justificar-se nosso propósito, tal seja: análise do Curso de
Habilitação para magistério de 1Q grau, na escola pública do
Ceará, que realiza a preparação de recursos humanos para o
sistema. Nosso propósito é oferecer subsídios, levantar
questões e apresentar sugestões-que possibilitem o avanço da
discussão em torno da formação da professora de lQ grau, ob-
jetivando à melhoria qualitativa do Curso com vistas a favo-
recer a clientela da escola pública de lQ grau.

o currículo escolar faz a mediação entre o saber sis-
tematizado e a professoranda, para realizar sua formação. No
currículo, damos atenção à disciplina Fundamentos Históricos
e Filosóficos da Educação porque acreditamos no potencial de
contribuição dessa disciplina à visão filosófica do homem no
mundo e à compreensão, pela professoranda, do papel políti-
co-pedagógico da Educação escolar, em nossa sociedade.

Propomo-nos, então, a pesquisar:

a. Concepções de Educação, articuladas à visão do ho-
mem no mundo, veiculadas pela disciplina Fundamen-
tos Históricos e Filosóficos da Educação;

b. Visão da professoranda no que concerne às relações
Educação e Sociedade;

c. Consciência da professoranda acerca do papel polí-
tico-pedagógico da Educação escolar, em nossa so-
ciedade: reprodução e/ou transformação social.
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Algumas perguntas parecem-nos relevantes, por isto
buscamos respondê-Ias na pesquisa:

- Quais as condições sócio-econômicas da professoran-
da?

- O currículo do Curso de Habilitação para o Magisté-
rio de 1Q grau, tal como está sendo ofertado, favo-
rece uma visão articulada e coerente do processo
educativo?

- Ao concluir o Curso, a professoranda tem uma visão
crítica da relação Educação e Sociedade?

- A disciplina Fundamentos Históricos e Filosóficos
da Educação suscita problemas fundamentais, prove-
nientes da realidade educacional?

- Qual a percepção da professoranda a respeito do
aluno da escola pública?

- A professoranda demonstra interesse pelo aluno da
escola pública?

1.2 Categorias de Análise

Partimos da premissa de que as relações sociais sao
contraditórias e constituem uma totalidade e que a Educação,
sendo parte integrante dessa totalidade, é também permeada
por contradições. Cury diz:

"A Educação se opera na sua unidade dialética
com a totalidade, como um processo que conju-
ga as aspirações e necessidades do homem no
contexto objetivo de sua situação histórico-
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social. (•••) Considerar a Educação na sua
unidade dialética com a sociedade capitalista
é considerá-Ia no processo das relações de
classe" (CURY, 1985, p. 13).

A concepçao dialética de Educação tem seus fundamen-
tos em categorias da Filosofia da práxis, e é o referencial
de análise utilizado em nossa pesquisa. Toda concepçao de
Educação articula-se a uma concepção de homem e sociedade
que delineia uma visão de mundo. A Filosofia da Práxis con-
cebe à sociedade como uma unidade constituída de estrutura e
superestrutura. Marx, ao analisar a "anatomia da sociedade",
diz:

"o conjunto dessas relações de produção cons-
titui a estrutura econõmica da sociedade, a
base real sobre a qual se eleva uma superes-
trutura jurídica e política e à qual corres-
pondem formas sociais determinadas de cons-
ciência" (IANNI, 1988, p. 82).

Gramsci, adotando a concepçao de Marx a respeito da
estrutura da sociedade e buscando compreendê-Ia em suas re-
lações orgânicas e contraditórias, desenvolveu, então, a ca-
tegoria "bloco histórico". Gramsci, diz:

"A estrutura e a superestrutura formam um
'bloco histórico', isto é, o conjunto comple-
xo - contraditório e discordante - das supe_'
Testruturas é o reflexo do conjunto das rela-
ções sociais de produção."

E defende a "necessária reciprocidade entre estrutura
e superestrutura" (GRAMSCI, 1984, p. 52).

L i I f; F J 6
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Ora se as relaç6es constitutivas do "bloco hist6rico"
sao contradit6rias, consequentemente não sao determinísti-
cas, nem mecânicas, nem lineares, mas marcadas pela dialeti-
cidade, portanto há possibilidade de influências e transfor-
maç6es recíprocas.

Articula-se a essa concepçao, a visão de homem como
ser hist6rico, que se auto-constr6i nas relaç6es com a natu-
reza e com os outros homens. Gramsci, tratando do homem,
afirma:

"O indivíduo nao entra em relação com os ou-

tros homens por justaposição mas organicamen-
te, na medida em que passa a fazer parte de
organismo, dos mais simples aos mais comple-
xos. (•••) se modifica, na medida em que
transforma e modifica todo o conjunto de re-
laç6es do qual ele é o ponto central" (GRAMS-
CI, 1984, p. 39-40).

Por outro lado, tendo a Educação um caráter superes-
trutural, em sua dialeticidade com a estrutura reside a pos-
sibilidade de, ao lado de outras forças sociais, concorrer
para as transformações sociais. A análise que faço neste
trabalho tem como referencial a concepção dialética de Edu-
caçao por me parecer a que permite, dentro de uma sociedade
de classes, captar a natureza do processo educativo. Referi-
da concepção trabalha a Educação a partir de duas perspecti-
vas opostas e complementares:

a função reprodutora que contribui para a reprodu-
ção das relaç6es de classe e da ideologia do domi-
nante;

- a função transformadora que, no dizer de Saviani,
tem dois momentos organicamente articulados:
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"um momento negativo que consiste na critica
da concepção dominante, e um momento positivo
que significa: trabalhar o senso comum (•••)
com vistas à formulação de uma concepçao de
mundo adequada aos interesses populares" (SA-
VIANI, 1984, p. 11).

1.3 Metodologia

A nossa pesquisa pretende trazer uma melhor compreen-
sao acerca da formação da professoranda que se habilita, em
escola pública, a ensinar nas séries iniciais de lQ grau.
Isto constitui um desafio, uma vez que a realidade é comple-
xa e contraditória. Torna-se, então, indispensável, além da
escolha de um referencial teórico para análise dos fatos,
uma metodologia que permita sua investigação. Devido à natu-
reza de nosso objetivo, privilegiamos aspectos qualitativos,
já que pretendemos analisar conceitos e valores veiculados
na formação da professoranda, bem corno sua consciência acer-
ca do papel político-pedagógico da Educação. Diante da nossa
pretensão, escolhemos o "Estudo de Caso" como forma de in-
vestigação, por considerá-Io o que melhor atende aos nossos
propósitos e por ser "uma investigação sistemática de uma
instância específica" (ANDR~, 1984, p. 51). Além do mais, o
estudo de caso permite o exame aprofundado de uma situação
particular sem isolá-Ia, considerando a sua inserção no con-
texto histórico' e sua "diversidade na unidade."

Dentre as escolas públicas que ministram o Curso de
Habilitação para o Magistério de 1Q grau, escolhemos o Ins-
tituto de Educação do Ceará (IEC) para ser o nosso campo de
investigação, por se tratar da escola mais antiga do Estado,
cuja origem e trajetória identificam-se com o modo como tem
sido conduzida a formação para o magistério de lQ grau, no
Ceará. Ao longo de mais de cem anos, o IEC tem servido de
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"modelo" para outras escolas pfiblicas e particulares. O su-
jeito da pesquisa são as alunas concludentes da habilitação
para magistério de 1Q grau - 1988.

1.3.1 Coleta de informações

A pesquisa desenvolvida atendeu aos seguintes passos
metodol6gicos, na coleta de informações:

a. Visitas a escola:

Onde mantivemos contatos sistemáticos com direção,
supervisão e professores da disciplina Fundamentos
Hist6ricos e Filos6ficos da Educação, para obter
colaboração e informações necessárias a execuçao
do trabalho i

b. Estudo de documentos:

Revistas comemorativas dos 90Q aniversário do
IEC e do Centenário, donde coletamos dados his-
t6ricos e outros informes •

• Programas, livros e apostilas utilizados pelos
professores da disciplina Fundamentos Hist6ricos
e Filos6ficos da Educação os quais permitiram
análise de objetivos, contefido do programa e
conceitos trabalhados na disciplina.

c. Questionário e Amostragem:

A amostra foi constituída de 3 turmas de' alunas
concludentes errl1988, havendo sorteio de uma turma
de cada turno. Havia nas nove turmas, 229 alunas
matriculadas, sendo que nas três turmas sorteadas,
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52 alunas (22%) do total de concludentes foram
respondentes aos questionários.

Elaborei dois questionários: o primeiro, aplicado
com o objetivo principal de caracterização sócio-
econômica da professoranda e de sua avaliação
acerca da disciplina Fundamentos Históricos e Fi-
losóficos da Educação. O segundo questionário foi
elaborado em função das questões da pesquisa e de
conformidade com seu referencial teórico e suas
categorias de análise. Ambos foram respondidos pe-
las alunas concludentes que constituiam a amostra,
totalizando 52 questionários.

d. Entrevistas:

De cada turma componente da amostra, uma em cada
turno, sorteei duas alunas, totalizando seis alu-
nas, para entrevista. A entrevista pretendeu cole-
tar opiniões que permitissem um estudo mais apro-
fundado das questões, objeto da pesquisa. O momen-
to escolhido para as entrevistas foi logo após o
estágio de regência de classe, realizado no último
semestre letivo do curso. Este momento revelou-se
op0rtuno pois a professoranda havia experienciado
trabalhar (na condição de estagiária) com a clien-
tela da escola pública, em condições de trabalho
concretas. Assim, os dados das entrevistas comple-
taram os dados coletados nos questionários e ex-
plicitaram aspectos considerados fundamentais,
formando um corpo de informações necessários ao
atendimento de nosso propósito. Entrevistei também
os três professores de Fundamentos Históricos e
Filosóficos da Educação com o objetivo de comple-
mentar algumas informações ou de confrontar suas
respostas com as respostas das alunas, para iden-
tificar semelhanças ou contradições. As entrevis-
tas foram semi-estruturadas, tendo por base um ro-
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teiro preparado em função das questões da pesqui-
sa, sempre levando-se em conta seus pressupostos
teóricos. O questionário da pesquisa continha
questões fechadas e abertas (anexos I e 11) i as
questões fechadas foram organizadas em tabelas de
distribuição de frequência simples e as questões
abertas, por categorias. Após esses procedimentos,
fiz a análise dos dados, cujo resultado se encon-
tra nos capítulos 111, IV, V.
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CAPITULO 11 - RETROSPECTIVA HISTORICA

Todo sistema de ensino tem, na formação dos recursos
humanos que possibilitam a sua própria continuidade, um dos
pontos de capital importância. A formação da professora para
as séries iniciais de lQ grau está imbricada nas próprias
características desse nível de ensino, no que se refere a
oferta e ao tipo de clientela que abriga. Numa breve retros-
pectiva histórica, percebe-se que o surgimento e a expansao
das escolas de formação de professores - Escolas Normais
se dão em decorrência de fatores políticos, econômicos e so-
ciais e em articulação com a escola primária.

2.1 Origens do Curso Normal

Quais as origens do Ensino Normal, no Ceará?

O governo imperial de D. Pedro I criou, por lei, em
14 de outubro de 1827, nas 14 principais cidades e vilas,
escolas de primeiras letras. Essa lei estabelecia, em seu
arte 6Q, um concurso de provas para os candidatos a lecionar
nessas escolas. Souza registra que o cuidado com a criação
de uma Escola Normal propriamente dita surge, no Ceará, em
1837, em lei de 5 de outubro, quando era presidente da pro-
víncia José Martiniano de Alencar (SOUZA, 1961, p. 159).

Essa Lei, porem, nao entrou em exercício. Swillens,
em sua dissertação de mestrado "Estudo sobre os Egressos

- 20 -
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do Curso de Formação de Professores do Instituto de Educação
do Cear&" - re~ere-se a suspensão da referida lei, em 1840,
pelo presidente

"João Antônio de Miranda, que alegando nao
suportar, o tesouro provincial gasto dessa
monta, suspendeu a tão auspiciosa carta le-
gislativa em 1840" (iWILLENS, 1983, p. 31).

A criação da Escola Normal, já reclamada por muitos,
so se concretizou no Ceará, pela Lei 1.790, de 28 de dezem-
bro de 1878. Como vemos, depois da Lei de 1837, posterior-
mente revogada, passaram-se 41 anos até a promulgação da Lei
de criação de urna Escola Normal na-província, o que ocorreu
no governo do presidente Dr. José Júlio de Albuquerque Bar-
ros. (I b idem , p. 36)

Vale notar que o ensino normal inicia-se quando, no
Brasil e no Ceará o pensamento liberal já exercia influên-
cia. Esse pensamento defende os principios de liberdade,
igualdade e democracia, bem como o direito à Escola Pública.
O momento político caracterizava-se pelo crescimento da cam-
panha abolicionista e pelo surgimento de grupos que defen-
diam as idéias republicanas.

A Escola Normal foi inaugurada em prédio
para tal, em 22 de março de 1884, sendo presidente
víncia o Dr. Sátiro de Oliveira Dias. Castelo, diz
do-se a esse fato:

construído
da pro-
referin-

"Dois dias depois era abolida a escravidão na
província que acabava de ganhar o estabeleci-
mento destinado a preparar professores para
libertar os jovens do cativeiro do analfabe-
tismo" (CASTELO, 1970, p , 195).
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Cabe colocar: 106 anos depois, o Ceará eliminou o
analfabetismo? A resposta é não. A extinção do regime escra-
vagista oportunizou, o pleno acesso daquela camada da popu-
lação à escola?

Infelizmente também a resposta é nao, pois o acesso
dos oprimidos à escola esteve e está na dependência de va-
rias fatores estruturais, isto é, econ6micos e superestrutu-
rais: politicos e ideológicos.

2.2 O Instituto de E~~cação do Ceará

A hist6ria do Ensino Normal no Ceará confunde-se com
a história do Instituto de Educação do Ceará (IEC), estabe-
lecimento no qual realizamos nossa pesquisa. Ao longo destes
106 anos, ele pode ser considerado como "caixa de ressonan-
cia" das lutas, acertos e desacertos, na formação dos nossos
professores primários. Foi este um dos motivos de nossa es-
colha.

A revista do Instituto de Educação, edição comemora-
tiva dos 90 anos da Instituição, informa sobre as denomina-
çoes que teve o Instituto. Inicialmente, apenas Escola Nor-
mal; Escola Normal Pedro 11, pela Lei estadual 2.260 de 28
de agosto de 1925, em homenagem ao centenário de nascimento
do 2º imperadoF; Escola Normal Justiniano de Serpa, pelo de-
creto nº 122 de 02.03.1938, em homenagem ao ex-presidente da
Provincia, Justiniano de Serpa, que havia empreendido impor-
tante reforma no ensino, em 1923; Instituto de Educação Jus-
tiniano de Serpa, pelo Decreto-lei 2.007, de 07.02.1947;
Instituto de Educação do Ceará (IEC) , que é a denominação
atual, a partir da Lei 8.559.

O IEC desde 1958 funciona em prédio próprio, cons-
truido em 1955/56, na administração do governador Paulo Sa-
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razate, resultado de conv~nio entre o Governo do Estado e o
Ministério de Educação e Cultura e está localizado na Rua
Graciliano Ramos nº 55, bairro de Fátima, em Fortaleza.

2.3 Contextualizando o Ensino Normal

Historicamente emergindo da necessidade de formação
de professores para as séries iniciais, nao se compreende o
Ensino Normal, em seus diferentes aspectos, quando analisado
"em si mesmo" , isto e, isolado de diversos fatores.

No século XIX, a Escola Normal era única no Estado
pois, somente na segunda década do século XX, é que surgiram
os primeiros cursos normais particulares, tais como o do Co-
légio da Imaculada Conceição, do Colégio Nossa Senhora do
Sagrado Coração e outros, posteriormente equiparados à Esco-
la Normal. (SWILLENS, 1983, p , 42)

o Instituto de Educação, segundo seus registros, for-
mou, em 106 anos,' 16.923 professores.

2.3.1 A fase de 1884 a 1930

Observando os dados sobre concludentes, percebe-se
que há variações na quantidade de formados, ao longo desses
anos, reflexo da política educacional que, por sua vez, so-
fre variações conforme o "jogo de forças" existentes na so-
ciedade civil.

Da fundação até o final do século, a Escola Normal
formou poucos professores, ainda insuficientes para as ne-
cessidades da época. Souza, em sua pesquisa sobre o sistema
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educacional cearense registra que, em 1890, havia na provín-
cia, 252 escolas primárias pessimamente instaladas, totali-
zando 9.100 alunos e que a Escola Normal contava com 101
alunos. Da fundação da Escola Normal - 1884 até 1930, isto
é, do final do Império e durante a lQ República houve vários
regulamentos para o Ensino Normal e consequentes reformas
curriculares, presumivelmente na tentativa de oferecer um
ensino adequado as necessidades da clientela que nao se ca-
racterizava como filhos de escravos libertos ou das classes
trabalhadoras, mas de setores da classe média emergente, de-
sejosa de ascensão social e de participação política, vez
que a legislação eleitoral, a partir de 1882, proibia o voto
do analfabeto, o que foi mantido na Constituição Republica-
na. (SOUZA, 1961, p. 163)

Os registros referentes a situação do ensino no Ceará
nem sempre são favoráveis.

"O Secretário do Interior, em 1900, manifes-
tou-se, de modo deso1ador, sobre o que exami-
nou, na inspeção que fez às escolas, dizendo
o seguinte: 'Não existem métodos e processos
pedagógicos para os professores e a rotina
triunfante mantém a escola no atraso de um
século. E contrista ver professores diploma-
dos pela Escola Normal seguirem esse mesmo
rumo, esquecendo os ensinamentos que recebe-
ram pela comodidade que oferece o processo
taboada cantada e a aplicação do método papa-
gaio, em todas as disciplina'" (BRASIL apud
SWILLENS, 1983 p. 41).

Já a história da educação brasileira registra que, no
início do século xx, os Estados Unidos divulgaram um relató-
rio sobre o analfabetismo, no qual o Brasil aparece com a
elevada taxa de 85% de analfabetos. Esse fato provocou rea-
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ção a metodologia utilizada na coleta de dados, bem como in-
centivou tentativas de expansão do ensino elementar.

Essas iniciativas educacionais surgem atreladas à ex-
pressão do surto de industrialização nacional provocado pela
1ª guerra mundial e à necessidade de ampliar as bases elei-
torais pela Educação e consequente "voto" das massas, o que
interessava à nova classe industrial emergente, bem como as
oligarquias agrárias que detinham a hegemonia política. Essa
fase ~ denominada: "entusiasmo pela educação". Paiva assina-
la que

"caracteriza o período a luta contra o anal-
fabetismo, transformado em causa de todos os
problemas nacionais, que será substituída, na
d~cada de 20 pela luta em favor do 'ensino
primário integral'" (PAIVA, 1987, p. 95).

No entanto, o Censo realizado em 1920, quando compa-
rado ao de 1909, não aponta resultados significativos no que
concerne a expansão do ensino, apesar da crença no poder da
Educação para solução de problemas sociais que teriam como
causa a ignorãncia. Esta crença ~ fiel às origens do pensa-
mento liberal em Educação que remonta ao Iluminismo do s~cu-
10 XVIII (Ibidem, p. 84) •

A d~cada de 20 ~ marcada por reformas educativas em
vários Estados orientadas por profissionais da Educação, al-
gumas vezes com experiência em Escolas Normais, como e o ca-
so de Lourenço Filho que veio de são Paulo em 1922, a con-
vinte do Presidente da Província, Justiniano de Serpa, para
reorganizar o ensino público do Ceará (SOUZA, 1961, p. 164).

A reforma do ensino foi então respaldada pela Lei nO
1953, de 2.08.1922 e pelo Decreto nO 414 de 02.01.1923 que,
aprovando o regulamento da Instrução Pública tratava do en-
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sino primário, complementar e do Ensino Normal. sá Nogueira,
em sua dissertação de mestrado - "A Prática Pedagógica de
Lourenço Filho no Estado do Ceará", defendida na UFC, diz:

"A Lei 1953/22 encarou, com muito zelo, a re-
estruturação do Curso Normal, recompondo seu
currículo, atualizando, modernizando seu en-
sino (Art. 10). Essa escola compreendia, além
do curso inteiramente alterado, novas insta-
lações, um museu pedagógico, laboratório de
psicologia experimental, física, química,
ciências naturais e higiene" (NOGUEIRA, 1985,
p. 110).

Essa reforma nao foi apenas organizacional e de ex-
pansão das escolas primárias, mas também da parte didática,
pela adoção de princípios e métodos da Pedagogia Nova no
curso primário, complementar e na Escola Normal, que passa a
adotar nova metodologia objetivando, na expressão de Souza,

"dar ãs futuras mestras e, através delas as
novas gerações e a toda a comunidade o senso
vivo da realidade local, motivando cada tema
geral com alusões a terra, a seca, as barra-
gens, os açudes, etc" (SOUZA, 1961, p. 167).

Esse período pode ser caracterizada como de "otimismo
pedagógico", segundo a expressão de Jorge Nagle, porque a
melhoria da qualidade do ensino pela adoção de novos métodos
de ensino, é o ponto para onde convergem todos os esforços,
ficando a quest~o da expansão da oferta subordinada ã quali-
dade dessa oferta.

Permanece a crença no poder da Educação e Lourenço
Filho, contando com o respaldo político do Presidente da
Província é a colaboração de Newton Craveiro, consegue des-
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pertar o interesse de destacados membros da sociedade civil,
inclusive de intelectuais, para os problemas educacionais do
Estado. A Escola Normal e a Escola Modelo, curso primário
anexo ao Normal, tornam-se então espécie de centro irradia-
dor para o sistema escolar, das teorias da Escola Nova.

sá Nogueira faz interessante crítica a Reforma Lou-
renço Filho, quando diz:

"Embora mereça o reconhecimento da contribui-
ção prestada à educação no Ceará (•••) teve
como geratriz uma decisão da autoridade do
Governo Central. Por não resultar de um movi-
mento do magistério e da motivação do povo,
pelas ausências prematuras do mantenedor e do
reformador, a reforma não se tornou consis-
tente e, consequentemente, nao permaneceu,
nem foi duradoura" (NOGUEIRA, 1985, p. 188-
189) •

2.3.2 A fase de 1930 a 1946

Na década de 30, o Brasil enfrenta uma de suas crises
econômicas, de certa forma, reflexo da crise mundial que se
abateu sobre o mundo capitalista, a partir de 1929. O Gover-
no Vargas, no periodo de 1930/37, foi marcado pelas lutas
ideolõgicas, ao mesmo tempo em que, no setor econ6mico, a
sua atuação era no sentido de sair da crise financeira, di-
vulgando uma ideologia de desenvolvimento concomitante a es-
timulação do processo de industrialização.

No setor educacional, foi criado o Ministério da Edu-
cação e Saúde, em 1930, procedendo-se, em seguida, à "Refor-
ma Francisco Campos" (1931) que deu organicidade ao ensino
secundário e ao ensino comercial, não tratando, nem do ensi-
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no industriaJ, nem do ensino normal, no momento em que se
estabelece o processo de urbanização-industrialização do
País.

o "Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova" - 1932 -
expressa uma posição da sociedade civil, mas precisamente
dos educadores participantes do movimento de "Renovação Edu-
cacional". O manifesto, entre outras coisas, reivindica en-
sino público e chama a atenção para a relação entre Educação
e desenvolvimento econômico-social:

"Se a evolução orgãnica do sistema cultural
de um país depende de suas condições econômi-
cas, é impossível desenvolver as forças eco-
nômicas ou de produção sem o preparo intensi-
vo das forças culturais e o desenvolvimento
das aptidões à invenção e a iniciativa que
sao os fatores fundamentais do acréscimo de
riqueza de uma sociedade."

Sabe-se que a "Reforma Francisco Campos" nao trata do
Ensino Normal, nem do Ensino primário que continuanl regidos
por Lei Estadual e, apesar da criação de Ministério de Edu-
cação, as escolas públicas primárias continuaram a ser in-
teiramente mantidas pelo governo estadual, no momento em que
se intensifica o processo urbanização-industrialização que
provocaria a pressão da sociedade por mais escolas.

Aqui no Ceará, apesar desse processo nao ter a magni-
tude dos centros industriais, como São Paulo e Rio de Janei-
ro, pois muitos cearenses emigraram para aqueles centros,
ocorre a prEssão por mais escolas, sendo perceptivel a in-
fluência dos ideais defendidos pelos "Pioneiros da Educa-
ção". Foram instalados Grupos Escolares, Escolas Reunidas e
criou-se um modelo de Escola Normal, adaptado ao meio rural
com a instalação da Escola Normal Rural de Juazeiro do Nor-
te, em 1934 (projetn ~o Joaquim Moreira de Souza, Diretor
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Geral da Instrução Pública), que era a primeira do genero no
País, tendo como objetivo concorrer para conter a migração.
Está presente o escolanovismo, pautado em métodos participa-
tivos e buscando unir educação-vida-experiência, ideais pe-
dagógicos aqui trazidos na década anterior, por Lourenço Fi-
lho. Nesse período, foi fundada a Sociedade de Estudos Peda-
gógicos e realizadas várias "Semanas Pedagógicas", durante o
ano letivo. (SOUZA, 1961, p. 168)

A Escola Normal, então denominada de Escola Normal
Pedro 11, congregava intelectuais e professoras com expe-
riência no magistério primário, empenhados na melhoria da
qualidade dos cursos de formação e aperfeiçoamento do magis-
tério, considerados fundamentais a renovação da escola. Foi
então reformado o Ensino Normal, pelo Decreto nQ 1.459 de
22.01.35.

Com o Estado Novo, inicia-se a ditadura de Vargas, em
1937, que prossegue até 1945. A história registra que os in-
terventores nomeados para os governos dos Estados tinham se
comprometido a aumentar o percentual de aplicação do orça-
mento à Educação elementar, mesmo não contando com o orça-
mento da União. Em consequência, houve um aumento no Brasil,
segundo paiva, de 30 mil para 40 mil escolas, até o final do
Estado Novo e, de menos de 70 mil para mais de 80 mil pro-
fessores "demonstrando que a difusão do ensino primário, no
período, fora um pouco superior aos períodos anteriores da
nossa história" (PAIVA, 1987, p. 133).

No Ceará, o Instituto de Educação, de acordo com seus
registros, formou 871 professores, durante os 9 anos do Es-
tado Novo, 4 vezes mais que os 9 anos anteriores a esse pe-
ríodo. A expansão do sistema escolar não visava ao aumento
de eleitores, já que nao havia eleições. Mas existia, segun-
do Paiva, "a intenção de utilizar a Educação como veiculo de
difusão ideológica, através de conteúdo cívico e moral, para
a sedimentação da nova ordem política" (Ibdem, p. 135).
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Nestas circunstâncias, algumas medidas foram tomadas,
entre elas o desenvolvimento de um política nacional de Edu-
cação, de caráter centralizador, com a promulgação das Leis
Orgânicas relativas ao ensino industrial (1942), ao ensino
comercial (1943) e à criação do Fundo Nacional do Ensino
primário (FNEP), em 1942, com o objetivo de dar suporte fi-
nanceiro à expansão e melhoria do ensino primário, em todos
os Estados. Porém, a regulamentação do FNEP so ocorreu em
1945, meses antes da queda de Vargas, o que denota o pouco
empenho, por parte do Governo Federal, em efetivar medidas
indispensáveis ao sistema escolar primário.

O Ensino Normal e o Ensino Primário eram regidos por
Leis Estaduais até a decretação da Lei Orgânica do Ensino
Normal (Decreto-Lei nQ 8.530 de 02.01.46) e, na mesma data,
da Lei Orgânica do Ensino primário (Decreto-Lei 8.529), pro-
mulgadas após a queda da ditadura Vargas, o que denota que
estes dois níveis de ensino não foram efetivamente prioriza-
dos pela política de Educação do Estado Novo.

2.3.3A fase de 1946 a 1971

A Lei Orgânica do Ensino Normal foi baixada por De-
creto-Lei, no Governo Provisório, sem a participação dos di-
versos segmentos da sociedade, interessados no sistema de
ensino. Por isto, guarda em seu bojo o autoritarismo do pe-
ríodo precedente, perceptível, em sua pouca flexibilidade,
expressa em normas válidas para todo o território nacional.
Observa-se que o seu arte 13 estabelece que os programas das
disciplinas se comporão conforme as bases e orientação meto-
dológica que o Ministério da Educação e Saúde expedir. E
mais, pelo arte 28, impõe o dever de execução dos programas,
na íntegra, conforme as diretrizes fixadas.
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Foram estabelecidos dois níveis de ensino normal: o
de primeiro ciclo, destinado à formação de regentes de ensi-
no primário; com duração de quatro anos, funcionava nas de-
nominadas "Escolas Normais Regionais". O de segundo ciclo,
com a finalidade de formar professores primários, funcionava
em Escolas Normais e Institutos de Educação, para cujo in-
gresso era necessário conclusão do Curso Ginasial. As Esco-
las Normais Regionais visavam preparar regentes de ensino
com formação direcionada à região onde estavam localizadas.
O § 1º do arte 7º, diz:

"O ensino de trabalhos manuais e das ativida-
des econômicas da região obedecerão a progra-
mas específicos, que conduzam os alunos ao
conhecimento das técnicas regionais de produ-
çao e ao da organização do trabalho na re-
gião".

Além desses tipos de escola, a Lei previa a criação
dos Institutos de'Educação para ministrar cursos próprios da
escola normal, cursos de especialização do magistério e de
habilitação para administradores escolares de grau primário.
Numa só instituição se deveria, manter, além dos referidos
cursos, um jardim de infância, um curso primário e um giná-
sio, objetivando à integração entre os graus de ensino e,
especialmente, à demonstração e prática na escola primária.

As Escolas Normais e os Institutos de Educação torna-
ram-se mais seletivos devido a várias medidas, entre as
quais, o exame de admissão e um sistema rígido de provas e
de avaliação que caracterizavam as Leis Orgânicas do Ensino.

O desenvolvimento acelerado, meta do governo Jusceli-
no Kubitschek, estimulou a expansão capitalista e deu novo
impulso à industrialização, intensificando o processo urba-
no-industrial. Por outro lado, instalou-se um clima de li-
berdades democráticas, possibilitando a emergência de movi-
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mentos populares que permitiam o aumento das press6es rei-
vindicativas das classes trabalhadoras, inclusive a pressao
por mais escolas, especialmente nos centros urbanos. Ocorre
então um processo de expansao do ensino elementar, na década
de 60 que, mesmo sem atender satisfatoriamente a demanda,
permite o acesso a escola primária de estratos da sociedade,
até então alijados do processo educativo, ao mesmo tempo em
que cresce quantitativamente o problema já existentes das
perdas escolares.

As Escolas Normais de modo geral, nao se articularam
as mudanças que vinham ocorrendo na sociedade e nas escolas,
consequentes do acesso de um maior número de crianças pobres
à escola, especialmente nos centros urbanos. Mello, tratan-
do sobre a questão do magistério, afirma:

"Um dos indicadores de que a expansao do en-
sino elementar não se fez acompanhar de uma
consideração adequada das novas exigências da
clientela, é exatamente o que ocorreu com a
formação do professor nas reformas de ensino
da década de 60 e 70" (MELLO, 1982).

Diante da aceleração da inflação, em 1959 cresceu a
oposição ao governo de Kubitschek. A crise evoluiu, as con-
tradições intensificaram-se no plano social e político e o
desfecho ocorreu no governo de João Gou1art, com o golpe mi-
litar de 64.

A quest:o educacional que caracteriza o final da dé-
cada de 50, girava em torno da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional (LDB) , cujo Projeto de Lei havia sido en-
caminhado ao Congresso em 1948 e retomado em 1957, com novo
Projeto de Lei, conhecido com "Substitutivo Lacerda". A LDB
foi finalmente sancionada em dezembro de 1961, contemplando
interesses da burguesia e rejeitando algumas concessoes às
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classes subalternas, como a extensão da gratuidade escolar,
do primário ao ciclo médio ginasial.

Romanelli referindo-se à LDB, afirma:

"As heranças, nao apenas cultural, mas também
as de forma de atuação política, foram sufi-
cientemente fortes para impedir que se crias-
se o sistema de que necessitávamos para a vi-
gência do regime democrático" (ROMANELLI,
1987, p , 183).

Sabe-se que a LDB/61 adota urna posição protecionista
à rede particular, em nome da liberdade de ensino. Apesar
disso, a reivindicação por escola pública e sua defesa, por
parte de segmentos mais progressistas da sociedade, redunda-
ram em medidas de extensão da rede pública.

No Ceará, o governo Virgílio Távora (63/66) criou es-
colas a nível ginasial, inicialmente anexas ao Liceu do Cea-
rá e alguns ginásios orientados para o trabalho GOT. O
Instituto de Educação teve suas matrículas ampliadas, a par-
tir de 1963. Observando-se o quadro de concludentes de 1965
(3Q ano letivo após a ampliação) a 1971, constata-se que
triplicou o total de concludentes nesse período, em relação
aos sete anos anteriores. Isto significa que determinados
segmentos da classe média e dos menos favorecidos passaram a
ter acesso ao Normal, fato que difere da década anterior.

Moreira de Souza, em pesquisa realizada sobre o sis-
tema educacional cearense, no final da década de 50, havia
constatado que as alunas de escolas normais, inclusive do
Instituto de Ed~cação "são, em sua grande maioria, prove-
niente das classes média e média alta, se se tomam estes termos
em seu sentido aproximativo corrente" (SOUZA, 1961, p. 171).

o F C - t-AL:!JlOPO~ DE EDüCAÇ-O I
Bil:lioteca l i r e d a Facó'-
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Vale ressaltar que, em termos de Ensino Normal no
Ceará, houve uma nova regulamentação pela Lei Estadual nQ
4.410 de 26 de dezembro de 1958 - Decreto 3.662 de 21.03.59;
este fato foi resultante da posição assumida por educadores,
em face da inadequação da Lei Orgânica de 1946, às necessi-
dades educacionais. Referida reforma, conforme um dos auto-
res de seu projeto, o Prof. Lauro de Oliveira Lima, já abor-
dava os princípios básicos da LDB que ainda tramitava no
Congresso Nacional.

Essa reforma foi inicialmente implantada no Instituto
de Educação do Ceará, passando a servir de modelo às outras
Escolas Normais. Em relatório ao Governo do Estado, após a
promulgação da LDB/61, o Prof. Oliveira Lima esclarece que a
nova LDB não trazia qualquer entrave à execução da reforma
do Ensino Normal no Ceará, estabelecida pela Lei Estadual
4.410/58. Havia, po~tanto, consonãncia entre referidas leis,
no que dizia respeito as finalidades e aos aspectos estrutu-
rais daquele Curso (SWILLENS, 1983, p. 46).

Nessa legislação permanece o destacado papel atribuí-
do aos Institutos de Educação, aos quais competia, além de
ministrar os cursos de formação para professores primários,
a preparaçao de professores especializados para o curso pri-
mário e pré-primário, conforme o estabelecido desde a Lei
Orgânica.

Vale notar que a Lei Estadual 4.410/58 colocava como
uma das finalidades do Ensino Normal, "o aperfeiçoamento
progressivo do magistério primário", explicitando, no pará-
grafo 1Q, do arte 9Q que

"estes cursos serao realizados no Instituto
·de Educação, com a assistência
competentes, administrativos e
Secretária de Educaçâo e Saúde"

dos orgaos
técnicos da
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e, no parágrafo 2Q do mesmo artigo:

"O Conselho T~cnico do Instituto de Educaç~o
designará os professores ou especialistas que
ministrar~o os cursos referidos neste arti-
golfe

Assim, o estatuto legal atribuiu importantes funções ao Ins-
tituto de Educaç~o, ao mesmo tempo em que refletiu a credi-
bilidade de que ele gozava no meio educacional cearense.

Quanto ao ideário pedagógico, prevalecia o escolano-
vismo, porquanto a legislaç~o estabelecia objetivos e normas
referentes à organizaç~o curricular e didática, em consonan-
cia com os princípios da Escola Nova, inclusive a organiza-
çao didática, atravis de "Unidades de Trabalho", envolvendo
uma ou mais disciplinas.

O "Livro da Professora", trabalho bem cuidado, foi
elaborado pela Assessoria Técnica da Secretaria de Educaç~o
e publicado em 1964 e 1966, com o intuito de oferecer, a
professora primária, uma fundamentaç~o teórica e um guia
prático para a organizaç~o da aprendizagem na classe de al-
fabetizaç~o e nas quatro siries primárias. Na dissertaç~o de
mestrado "Descompasso entre a política e a Prática da Alfa-
betizaç~o", defendida por Maria do Carmo Borges Cavalcante,
encontra-se:

"O Livro da Professora foi inspirado no tra-
balho da professora primária do Estado e in-
fluenciado pelo humanismo do personalismo
crist~o, pela ideologia do populismo naciona-
lista, e pela teoria piagetiana" (CAVALCANTE,
1988, p , 30).

Observa-se que referido livro adota a concepçao de
aprendizagem de Piaget e a traduz nos seguintes termos:
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"Aprender é aprender a pensar e pensar é agir
sobre as coisas de forma operatória, isto e:
associando, decompondo, recompondo, quer di-
zer: ou modificando o meio, para que este se
torne assimilável, ou se automodificando
(aprendizagem) para acomodar-se a realida-
de. 11 (3)

t ainda Cavalcante quem observa:

liA introdução dessa nova concepção de apren-
dizagem e a sistematização do método psicoge-
nético para ser aplicado na escola primária,
foram contribuições substantivas e de inigua-
lável valor que o Livro da Professora trouxe
para a Educação cearense, ao longo da década
de sessenta" (Ibdem, p. 35).

o Livro da Professora foi também utilizado na forma-
ção da normalista. As inovações pedagógicas, de modo geral,
foram prioritariamente implantadas no Instituto de Educação
que, por suas prerrogativas, era o estabelecimento que ser-
via de modelo pedagógico ãs demais escolas normais.

2.3.4 A fase de 1971 até a atualidade

A Lei 5.692/71 reformulou a organização do ensino
primário, os cursos secundários (ginasial e colegial), o en-
sino técnico e o Curso Normal, reduzindo-os a dois graus de
ensino: o 10 grau e o 20 grau - este de caráter profissiona-

(31 ce.aJtã, SEC, 1966, p , 11.
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lizante. Suprii,iu, então, o Curso Colegial, de carãter pro-
pedêutico, modificou os cursos técnicos e o Curso Normal
passou a ser uma habilitação entre as dezenas de cursos pro-
fissionalizantes, regulamentados pelo Parecer 45/72. Este
fato não poderia deixar de repercutir no Curso Normal e sera
abordado após analisarmos o contexto no qual a Lei 5.692/71
foi gerada, bem como os interesses e propósitos a que a mes-
ma serviu e que nao estão, obviamente, explicitados nos do-
cumentos oficiais.

Quando o Presidente Goulart assumiu o governo, havia
uma politica "desenvolvimentista" em curso no PaIs, com base
na predominância da empresa privada nacional e estrangeira.
Vale notar que Goulart tinha compromissos com as massas ope-
rárias que o apoiavam. Cardoso e Faletto dizem que o:

"Governo Goulart pretendeu, para manter-se,
ampliar sua base de sustentação, tratando de
incorporar e organizar setores camponeses e
aumentar a participação e os beneflcios eco-
nômicos para o setor popular urbano. ~ de to-
do evidente que tal esforço apenas demonstrou
a impossibilidade de conciliar interesses já
claramente contraditórios" (CARDOSO & FALET-
TO, 1979, p. 107).

Esses beneflcios econômicos e sociais eram reivindi-
cados por setores progressistas e operários que se traduziam
em reformas de base na área tributária, financeira, agrária,
educacional etc. Os interesses eram evidentemente contradi-
tórios, pois as oligarquias e monopólios sentiam-se ameaça-
dos pelas reformas de base. ° Governo vinha fazendo conces-
soes, ora às camadas populares, ora à burguesia, mas a crise
instalou-se quando o Governo passou a apoiar, abertamente,
as pressões das massas operárias pelas reformas de base, e a
burguesia, latifundiários, ,setores da classe média uniram-se
e reagiram. A crise chegou ao clímax com O golpe militar de
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1964 que sufocou as forças sociais emergentes que ameaçavam
a "ordem" estabelecida. Inaugurava-se a fase de ditadura mi-
litar.

o regime militar barrou as forças sociais que ameaça-
vam a estabilidade do regime então vigente, golpeando as
forças reformistas e populares e adotando medidas econômicas
que fortaleceram o poder capitalista e deram lugar ao ajus-
tamento da ordem política ao modelo internacionalista da
economia. A consolidação da ditadura militar ocorreu no Go-
verno Médici (69/74), quando se proclamava o êxito econômi-
co, conhecido como "milagre brasileiro", acompanhado da re-
pressão que assegurava aparente paz social.

Por outro lado, a modernização da economia levava a
classe média a aspirar a ascensao social pelo acesso aos
cursos superiores. Daí a forte pressao no sentido da amplia-
ção de vagas nas universidades que, por sua vez, continuaram
a ser o foco de resistência ao arbítrio, assumindo a forma
de verdadeira agitação, quando da crise universitária de
1968.

~ neste contexto que surgem as reformas: universitá-
ria, consolidada pela Lei 5.540/68 e a de 10 e 20 graus, pe-
la Lei 5.692/71.

o grupo de trabalho que elaborou a Lei da Reforma
Universitária recomendou a reforma de 10 e 2º graus, em
atendimento à nova situação político-econômica. De fato, o
que a nova legislação fez, em relação ao 20 grau, foi colo-
car a obrigatoriedade da profissionalização para este grau
de ensino, a fim de conter a demanda da classe média pelo
ensino superior. Mas o fez sob alegativa de que, com a ex-
pansão da economia, haveria uma demanda de mão-de-obra a ní-
vel médio, cabendo, portanto, ao sistema educacional, diver-
sificar e intensificar a preparaçao de profissionais para
esse mercado de trabalho e. consequente desenvolvimento do
País, isto sob o respaldo da teoria do capital humano e da
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Pedagogia Tecnicista. Desse modo, a legislação e a política
educacional deram sustentação à ideologia dominante, neces-
sária à manutenção da hegemonia.

Não cabe, no propósito deste trabalho, examinar as
consequências da Lei 5.692/71 para o sistema educacional co-
mo um todo, mas queremos ressaltar algumas implicações dela
decorrentes para o Ensino Normal.

Analisando-se essa Lei, percebe-se claramente os
princípios que a informam. Racionalização e concentração
concomitantes, além da preocupação com a eficiência e produ-
tividade do sistema - todos princípios eminentemente tecni-
cistas. Saviani, referindo-se ao aspecto tecnicista da Lei,
diz:

"Note-se que isto está em consonância com as
características do grupo que ascendeu ao po-
der, a partir de 1964, dado que este é com-
posto de militares e tecnocratas" (SAVIANI,
1984, p. 148).

Pode-se concluir que essa Lei foi imposta com a fun-
ção de justificar e legitimar a continuidade do modelo so-
cio-econômico, vigente na ditadura militar.

Em seguida à nova Lei, o Parecer 45/72 do Conselho
Federal de Educação (CFE), fixou os mínimos a serem exigidos
nas habilitações profissionais, concernentes aos três seto-
res da Economia, amplamente diversificados. A implantação da
legislação foi feita de forma autoritária. No Ceará, a Se-
cretaria de Educação iniciou imediatamente sua implantação
nas escolas públicas. Portanto, as Escolas Normais, inclusi-
ve o Instituto de Educação sofreram profundas modificações
em sua estrutura organizacional e no seu currículo.
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Ficaram as Escolas Normais descaracterizadas naquilo
que tillham de essencial, tal seja a formação de professores
para as quatro séries de 10 grau, que passou a ser apenas
uma habilitação de 2Q grau, coexistindo ao lado de outras na
mesma escola e passando a denominar-se "Habilitação para o
Magistério de 10 Grau", obedecendo à mesma rigidez de estru-
tura curricular que as demais habilitações de 2Q grau.

Atendendo aos princípios da Lei 5.692/71 que estabe-
leceu:

"O currículo apresenta um nficleo comum obri-
gatório, em ãmbito nacional, e uma parte de
formação especial, que apresenta um mínimo
necessário à habilitação profissional",

o Parecer 349/72 do CFE, normatizou a habilitação para ma-
gistério de 10 grau, atendendo ao que estabelecia a nova
Lei. Ocorre que o núcleo comum, direcionado à educação ge-
ral, se dissociado da formação especial, tende a dicotomizar
cultura humanística e técnica, concorrendo para a fragmen-
tação da formação da professora primária.

O Instituto de Educação (IEC) perdeu a prerrogativa
da preparação de administradores escolares para as escolas
primárias, o que já se havia efetivado em 1970/71. A Escola
de Aplicação do IEC, obrigatória pela legislação anterior,
necessária a prática da normalista, deixou de ser Escola de
aplicação, pasJando a ser uma unidade do sistema, com 10
grau completo.

Outra modificação, em decorrência da legislação, foi
a introdução de cursos da área de safide. Por todas essas mo-
dificações, o Instituto de Educação descaracterizou-se como
instituição específica de formação de recursos humanos para
o antigo curso primário, hoje 1ª a 4ª série de 1Q grau. Fo-
ram também implantados os "Estudos Adicionais", isto e, um
ano letivo, após os três anos de "Habilitação para o Magis-
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tério" que dão direito a lecionar na 5ª e 6ª séries de 1Q
grau. Esta nova medida caracteriza-se como uma duplicação de
meios para o mesmo objetivo, pois continua sendo incumbência
das licenciaturas ministradas em cursos superiores, a forma-
ção de professores para as séries de 5ª a 8ª de 1Q grau nas
diversas áreas ou disciplinas que compoem o currículo. O
Instituto de Educação iniciou a implantação de Estudos Adi-
cionais em 1972, nas áreas de Comunicação e Expressão, Estu-
dos Sociais, Ciências, Pré-escolar e Educação Artística e as
mantém, exceto a última. Mais ainda, de 1976 a 1983, foi
crescente o número de alunos que concluíram os Estudos Adi-
cionais sendo que, de 1980 a 1983, superou o número de con-
cludentes da habilitação para o magistério de 1Q grau.

Ressalta-$e que essa elevada demanda de matrícula aos
estudos adicionais, foi proveniente também das professoras
em exercício na rede pública, conforme cita Feijó:

"O Curso Normal com quatro anos, aqui no Es-
tado do Ceará, só funcionou com o advento da
Lei 5.692/71 que estabeleceu, em seu arte 30
§ 1Q, os estudos adicionais para habilitação
específica do magistério de 1ª a 4ª séries do
ensino de 1Q grau. Ora, muitas das professo-
ías, hoje portadoras do diploma de estudos
adicionais ao 3Q normal já fizeram seu curso
depois de muitos anos de magistério, portan-
to, bem depois de terem concluído o Curso Pe-
dagógico" (FEIJ6, 1987, p. 37).

Esse comportamento vem se mantendo pois, em 1987, as
matrículas de 3ª série foram 254, enquanto as de Estudos
Adicionais, 484 •.Em 1988, o total de matrículas para Habili-
tação de Magistério, até 3ª série, foi de 846, enquanto nos
Estudos Adicionais chegou a 925.
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Os "Estudos Adicionais" merecem um reexame por parte
dos órgãos competentes e da própria escola. Esses cursos têm
contribuído para a melhoria qualitativa da formação da pro-
fessora?

Numa breve observação da estrutura curricular, perce-
be-se que se repetem todas as disciplinas do "nficleo comum",
ficando aquela área de estudo, que deveria ser aperfeiçoada
com os "Estudos Adicionais", com carga horária pouco repre-
sentativa em relação à carga horária total do curso.

Por que a Lei 5.692/71 nao teve a preocupaçao de ade-
quar a formação dessas professoras às necessidades da clien-
tela das séries iniciais de 10 grau? Em outras palavras: por
que não se estabeleceram mecanismos de articulação entre es-
ses dois níveis de ensino? Por que não se deu ênfase ao pre-
paro de professoras alfabetizadoras? No Ceará, por que nao
tem havido uma política educacional onde se coloque como
prioridade o Curso de Habilitação para o Magistério de sé-
ries iniciais de 10 grau?



CAPITULO 111 CARACTERIZAÇAo DA NORMALISTA
DA ESCOLA PÜBLICA

3.1 O Contexto

A Escola de 1Q grau do Ceará continua apresentando
altos índices de evasão, reprovação e repetência, configu-
rando-se um quadro revelador da má qualidade do ensino. Den-
tre os fatores apontados como determinantes dessa situação,
situa-se a carência de qualificação profissional ou a defi-
ciência na formação dos professores. Quando examinamos (ca-
pítulo I) a qualificação dos docentes do Estado, sem discri-
minar as redes de ensino, fica patente a carência de quali-
ficação pois apenas 27,5% são habilitados a nível de 2Q grau
e 20,1% são portadores de licenciatura, portanto menos de
50% do total.

Já a rede pública estadual, em 1986, tinha 13.267 do-
centes em exercício nas escolas de 1Q grau. Destes, 54,7%
habilitados para as séries iniciais, a nível de 2Q grau e
35,3% licenciados. Chegam, portanto, a 90% os professores
titulados. Se .1a rede estadual a grande maioria é de titula-
dos, sem dúvida, apenas uma minoria não titulada atua nas
séries iniciais de escolas estaduais. No entanto, as perdas
escolares persistem, especialmente nas séries iniciais. Me-
didas pedagógicas e/ou administrativas têm sido adotadas pe-
la Secretaria de Educação do Estado, objetivando a diminuir
o fracasso escolar, e no entanto, os resultados nem sempre
têm correspondido às metas estabelecidas.

- 43 -
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Sabemos que existem muitos determinantes da baixa
qualidade do ensino, mas também estamos certos de que a me-
lhoria qualitativa da Escola Pública de 10 grau certamente
só ocorrerá se melhorar a formação dos professores que atuam
nessa escola. Essa professora que trabalha na base do siste-
ma, em escola pública de 10 grau, atendendo às crianças das
camadas pobres da sociedade, tem um papel fundamental no
sistema escolar. Portanto, uma formação profissional compe-
tente que possibilite a compreensão do papel social da Edu-
caçao e do educador, numa sociedade de classes é, para nos,
relevante.

A Lei 5.692/71 conferiu a escolaridade básica um úni-
co grau de ensino, extinguindo o ginásio e o primário que
passaram a constituir o 10 grau. Esse grau de ensino passou
a ter professores com dois níveis de formação de magistério:
o professor com habilitação para magistério de 10 grau, em
nível de 20 grau (antigo Curso Normal) e o professor licen-
ciado em nível superior. Afirma Feijó:

"Não encontrei, na escola, o professor de 10
grau, mas professores distintos: os portado-
res do Curso Normal e os licenciados. A pro-
fessora com qualificação a nível de Curso
Normal continua sendo a 'professora primá-
ria', pelo salário, pela diferença da renda
familiar, com as implicações sócio-econômicas
na sua vida particular e profissional; pelo
'status' e pelo 'poder' reivindicatório den-
tro da escola e, ainda, pelo uso costumeiro
da denominação de 'professora primária'"
(FEIJÚ, 1987, p. 5).

A rede pública de ensino, as escolas comunitárias e
particulares têm nas escolas normais públicas, uma agência
formadora da professora primária.
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3.2 Quem e a Professoranda da Escola Pública

Nossa pesquisa buscou, além de outras informações,
caracterizar a situação sócio-econômica da professoranda,
aplicando um questionário a 52 alunas do Instituto de Educa-
çao do Ceará. Esse nos pareceu um ponto de partida relevan-
te, porque sabemos que a situação sócio-econômica vai ter
influência, em aspectos culturais, na concepção de homem, de
sociedade e na compreensão da Educação, por parte da profes-
soranda.

3.2.1 Sexo e idade

As alunas entrevistadas eram todas do sexo feminino,
pois o magistério das classes iniciais há muito é exercido
por mulheres. Este fato já foi alvo de várias pesquisas e
extrapola o propósito deste trabalho, mas vale a pena assi-
nalar que esses estudos apontam vários determinantes, espe-
cialmente de ordem econômica e cultural.

"Exigências que esta ocupaçao apresentaria e
que se adequam mais ao sexo feminino sao re-
sultantes dos estereótipos masculino e femi-
nino, internalizados pelo processo de socia-
lização" (MELLO, 1983, p. 70).

A faixa etária de 15 a 20 anos é predominante, com 65% do
total, seguida de 21 a 25 anos, com 19%. De 26 a 30 anos 6%,
de 31 a 35 anos 8% e de 36 a 40 anos 2%.
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3.2.2 Situação sócio-econômica

o quadro a seguir apresenta as ocupaçoes das alunas.

QUADRO 111
OCUPACÂO DAS ALUNAS

ATIVIDADES PROFISSIONAIS ALUNAS %

Magistério 14 56,0

Estágio de Magistério 8 32,0

Datilógrafa 1 4,0

Doméstica 1 4,0,

Auxiliar Paroquial 1 4,0

TOTAL 25* 100,0

(*) Não trabalham: 27 alunas.

Verificamos que 48% das alunas trabalham. Dentre es-
tas, a atividade predominante é magistério, com 88%, portan-
to, quase a totalidade, sendo 32% como estagiárias nas esco-
las pfiblicas estaduais, com pequena "bolsa de trabalho",
oferecida pela Secretaria de Educação do Estado e, 56% em
escolas particulares localizadas em bairros periféricos.



Os salários pagos nessas escolas sao alarmantes e ca-
racterizam a situação de sub-emprego a que estão submetidas.

QUADRO IV
SALÂRIO DAS ALUNAS

SALÂRIO ALUNAS %

Até meio salário mínimo (SM) 13 52,0

Acima de meio a 1 SM 4 16,0

De mais de 1 até 2 SM 8 32,0

25 100,0TOTAL

Observa-se que 52% ganham até meio salário minimo e
de mais de 1 até 2 salários-minimos, 32%, quando se sabe da
insuficiência do salário mínimo no que concerne ao atendi-
mento das necesFidades básicas. Há estudos periódicos reali-
zados pelo Departamento Intersindical de Estudos Econômicos
(DIEESE) que demonstram essa afirmação, além de outros estu-
dos publicados.

Quando examinamos a renda familiar, deparamo-nos com
uma dificuldade, pois 44% não declararam tal renda suposta-
mente, ou por ignorá-Ia ou por envergonhar-se dela. Observe
Quadro V.
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QUADRO V
RENDA FAMILIAR

RENDA ALUNAS

Menos de 1 salário mínimo (SM) 7 24,1

De 1 até 3 SM 14 48,3

Mais de 3 até 6 SM 7 24,1

Mais de 6 até 10 SM

Mais de 10 SM 1 3,5

29* 100,00TOTAL

(*) Deixaram de declarar: 23 alunas.

A maioria, 48,3%, situa-se entre um a três salário-
mínimo, portanto, dentro da faixa de "baixa renda" e, 24,1%,
menos de um salário-mínimo, o que, juntos, atingem a 72% do
total, o que evidencia a precária condição sócio-econômica
da normalista, especialmente quando consideramos que o tama-
nho médio de sua família é de sete pessoas e a renda "per-
capta", em 38,5% dos casos, situa-se abaixo de meio salário
mínimo.

~ óbvio que a precarla condição de vida vai repercu-
tir na sua formação intelectual, desde a dificuldade de mo-
radia, transporte, alimentação, até a da aquisição de li-
vros, revistas e jornais, necessários ao desenvolvimento de
uma cultura geral e ao estudo das diversas disciplinas do
currículo. Além disso, a que eventos culturais como congres-
sos, seminários, cursos que tratem de questões relativas à

48

%
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Educação, elas teriam acesso? Com este baixo poder aquisiti-
vo que caracteriza uma permanente situação de carência mate-
rial, parece-nos que praticamente nenhum. O fato de 30% das
entxevistadas não residirem com sua família, mas parentes e
até com pessoas não parentes, pode indicar também a difícil
condição de vida de suas famílias originais. A condição de
pobreza é também confirmada quando se analisa as ocupaçoes
dos pais.

QUADRO VI
OCUPAÇÂO DOS PAIS

OCUPAÇÂO PAI %

Agricultor 10 25,0

Motorista 6 15,0

Comerciante 3 7,5

Vigilante 2 5,0

Apontador 2 5,0

Mecânico 4 10,0

Operador de Máquinas 2 5,0

Comerciário 5 12,5

Militar 1 2,5

Aposentado 5 12,5

TOTAL 40* 100,0
,

(*) Deixaram de declarar: 8 alunas. 4 declararam ser o pai
falecido.
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Observando-se o quadro, constata-se que prevalecem as
ocupações urbanas, embora examinando-as de per si constata-
se que predominante é p,gricultor, atingindo a 25% do total,
o que surpreende por tratar-se de uma escola urbana. Em se-
guida, com 15%, vem a de motorista, seguida de comerciário e
da situação de aposentado, ambas com 12,5%. As demais atin-
gem a 10% ou abaixo. O questionário utilizado nao ensejou
detalhes a respeito da ocupação. No caso do agricultor, su-
põe-se tratar-se de minifundiário, posseiro ou parceiro e,
na de comerciante, provavelmente prevalece o pequeno comer-
ciante, dados os níveis de renda familiar.

A profissão das maes pode ser observada no quadro a
seguir:

QUADRO VII
OCUPAÇÂO DAS MÃES

-
OCUPAÇÂO MÂE %

Prendas domésticas 33 67,35
Costureira 4 8,17
Servente 3 6,12
Comerciário 1 2,04
Agricultor 1 2,04
Auxiliar de enfermagem 1 2,04
Promotora de "shows" 1 2,04
Professora primária 1 2,04
Lavadeira 1 2,04
Agente administrativo 1 2,04
Vendedora 1 2,04
Bordadeira 1 2,04

TOTAL 49* 100,0

(*) Duas alunas deixaram de declarar e uma declarou ser a
mãe falecida.
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Ao examinar a ocupaçao das maes, constatamos que a
maioria (67,3%) ~ de "prendas dom~sticas", isto ~,não par-
ticipam do sistema produtivo formal, portanto nao exercem
atividades remuneradas; das que trabalham, a profissão pre-
dominante ~ costureira, seguida de servente.

Gouveia elaborou urna esc9la de níveis de ocupaçoes
(urbana e rural), hierarquizadas em sete níveis e, em segui-
da, agrupou-as em três estratos: superior, m~dio e inferior,
aos quais correspondem, aproximadamente, as classes: alta e
m~dia alta, m~dia e baixa, respectivamente. No estrato infe-
rior estão ocupações de supervisão de trabalho manual, ocu-
pações manuais especializadas, ocupações manuais semi-espe-
cializadas ou não especializadas (GOUVEIA, 1969, p. 50).
Comparando-se a classificação de Gouveia com as ocupaçoes
constantes nos Quadros VI e VII, verifica-se que essas, na
maioria, enquadram-se no estrato inferior. Senão, vejamos:
motorista, vigilante, mecãnico, operador de máquinas, apon-
tador, costureira, servente, lavadeira, bordadeira, o que
está coerente com o nível de renda familiar, cuja predomi-
nãncia ~ de 1 a 3 salários mínimos. (Quadro V)

Quase 10% das alunas sao casadas. Quando verificamos
as ocupaçoes dos esposos, a situação se confirma pois, à ex-
ceção de uID, militar, presumivelmente classe m~dia, os de-
mais estão em ocupações classificáveis no estrato inferior
da referida escala.

3.2.3 Oportunidades educacionais

Averigu~mos tamb~m o nível de instrução dos pais o
qual consta no quadro a seguir.

/
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QUADRO VIII
ESCOLARIDADE DOS PAIS

ESCOLARIDADE PAI % MÂE %

Analfabeto 3 6,4 3 6,1

primário incompleto 22 46,8 21 42,9

Primario completo 7 14,9 11 22,4

Ginásio incompleto 5 10,6 3 6,1

Ginásio completo 3 6,4 4 8,2

Colegial incompleto 3 6,4 3 6,1

Colegial completo 3 6,4 4 8,2

Superior-incompleto 1 2,1 - -

Superior completo - - - -

TOTAL 47* 100,0 49* 100,0

(*) 5 alunas nao declararam a escolaridade do pai e 3 nao
declararam a escolaridade da mãe.

Constata-se que o nível predominante é o primário in-
completo e que mais de 6%, tanto no caso do pai, como da
mãe, são analfabetos, não havendo ninguém com nível superior
completo.

Este fato constata o crescimento de oportunidades
educacionais vez que as professorandas estão concluindo um
curso de 2Q grau, enquanto-cerca de 47% de seus pais nao
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concluíram o curso primário, 6% sao analfabetos e, aproxima-
damente 8%, apenas, concluíram curso a nível de 2Q grau.

Em Fortaleza, o processo migrat6rio. campo-cidade,
provocado por fatores estruturais, tern concorrido para o
crescimento da população periférica de baixa renda. Ocorre
que, à medida que essas populações se foram organizando, por
meio de associações, passaram a reivindicar, junto às auto-
ridades estaduais e municipais, escolas para seus filhos.
Essas associações, contando com o apoio de outras institui-
ções da sociedade civil, inclusive Igrejas, vêm fundando es-
colas comunitárias no intuito de suprir carências escolares
em suas comunidades. Por outro lado, algumas administrações
governamentais colocaram a Educação como parceira de proje-
tos sociais mais amplos. Isto, por exemplo, ocorreu no Go-
verno Virgílio Távora (63/66), sendo Secretário de Educação
Dr. Jáder de Figueiredo Correia, quando houve, de fato, um
crescimento da rede pública estadual, pela instalação de es-
colas primárias em bairros periféricos e na grande Fortale-
za, criação de ginásios, inicialmente anexos ao Liceu do
Ceará, expansao da oferta de matrículas no Instituto de Edu-
caçao, conforme nos referimos no Capítulo lI. Nesse período,
foi conseguida a concessão de um canal de televisão que, na
década seguinte, deu origem ao sistema TVE do Ceará e a con-
sequente ampliação de ofertas de matrículas no 10 grau.

O fato é que a expansao da escola pública no Ceará, a
partir da década de 60, apesar de persistir o deficit educa-
cional, permitiu que segmentos das camadas subalternas da
sociedade tivessem acesso ao Curso Normal, o que nao seria
possível caso o tal fato não tivesse ocorrido. Tanto é que o
alunado, em 78,8% dos casos, fez o 1Q grau em escolas públi-
cas. Indagadas se havendo inteira possibilidade de escolha,
optariam pela Escola Pública, 65% justificaram a continuida-
de da opção, afirmando que o "Curso Normal nas escolas pu-
blicas é melhor que nas escolas particulares" ou "que se
sentem mais à vontade na escola pública pela identificação à
clientela dessa escola". Apenas urna minoria declara que fez



54

a escolha "premida por necessidade financeira". As que dizem
que, se tivessem condições, optariam pela escola particular,
apontam como motivos a decadência da Escola Pública, as gre-
ves consecutivas que têm ocorrido e acreditam que o profes-
sor da escola particular tem um melhor desempenho, além de
ser mais exigente no cumprimento de programas e dar maior
atenção aos alunos. A visão de que a escola pública, quando
ineficiente, se constitui uma dIvida social, foi expressa
apenas por uma aluna que disse: "A Educação gratuita e de
boa qualidade é um direito nosso, portanto devemos lutar por
ele", justificando assim sua opção pela escola pública pela
possibilidade de cobrar um direito que lhe assiste. Ficou
constatado que 70%,das alunas não participam de atividades
fora da sala de 'aula. Apenas 30% participam, da quais 7,4%
no Projeto Língua Portuguesa. Sugerimos à escola investigar
os motivos da insignificante participação das alunas em pro-
jetos e atividades promovidos pela escola.

Hoje, a possibilidade de ingresso no magistério, apos
a conclusão do Curso Normal, representa oportunidade de as-
censão social para as professorandas, na maioria oriundas de
famIlias de baixa renda? O que se pode depreender é que tem
havido um processo de aviltamento salarial da professora
prim~ria aliado ao desprestIgio social da categoria. Obser-
vando-se a situação salarial dos professores da rede pública
estadual, constata-se os baixIssimos sal~rios pagos e o con-
sequente empobrecimento a que vem sendo submetida a catego-
ria, especialmente os que sao habilitados a nIvel de Curso
Normal.

Feijó registrou que, em setembro de 1984, a remunera-
çao (sa1~rio mais gratificação de 30%) da professora norma-
lista equivalia a 1,32 sal~rio mInimo, o que j~ era muito
pouco. (FEIJ6, 1987, p. 28)

O achatamento salarial vem aumentando. Em janeiro de
1990 ela percebeu uma remuneração (sal~rio mais gratificação
de 40%) de Cr$ 1.352,89, o correspondente a 1,05 do sal~rio-
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minimo. A situaç~o ~ agravada, considerando-se a perda do
poder aquisitivo do salãrio minimo, nos filtimos anos.

3.2.4 Aspirações profissionais

As professorandas, em quase sua totalidade, pretendem
ensinar, atingindo a 96% as que têm essa perspectiva. Quando
inquiridas sobre as razões que influenciaram a opção de tra-
balhar no magist~rio, apontaram motivos que estão configura-
dos no quadro a seguir:

QUADRO IX
JUSTIFICATIVAS PARA ESCOLHA DE TRABALHAR NO MAGISTtRIO

JUSTIFICATIVAS %

Facilidade de emprego 23,0

Facilidade de conciliação com as funções
dom~sticas 11,5

Emprego de um so expediente 15,3

Sente-se vocacionada 65,3

Habilitação mais fãcil que outras de 2Q grau 13,4

Espera que melhorem suas condições de vida e
consequentemente sua posição sQcia1 21,1

Ajudarã os outros 57,6

TOTAL N 52,0
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Cada aluna poderia assinalar mais de urna alternativa.
Os motivos apontados já nos dão algum indicativo da visão
que a professor~lda tem da profissão, o que não está distan-
te do estere6tipo feminino de "vocação" e de "ajuda aos ou-
tros" pois estas justificativas atingem a 65,3% e 57,6%,
respectivamente.

Através de entrevista, essa percepção da profissão
foi confirmada quando indagamos qual era o aspecto bom da
profissão e obtivemos as seguintes respostas: "é a dedicação
ao pr6ximo". "~ bonito a gente passai a experi~ncia da gente
para elevar outro ser, levá-Io a ser mais feliz na vida". E
outra: "a professora faz o papel de psic6loga, médica e
mãe". A nosso ver, essas respostas indicam também urna visão
distorcida e idealista da profissão.

Procuramos saber se as professorandas aspiravam a um
curso superior e qual seria o curso. 75% responderam sim e
suas prefer~ncias recaíram em Pedagogia, seguida de Psicolo-
gia e Filosofia, ambas áreas de conhecimento que fundamentam
a Educação e fazem parte do currículo do Curso Normal.

Voltando à questão da aspiração ao Curso Superior,
~as entrevistas com as alunas, condicionamos o "querer fa-
zer" e verificamos que, muitas vezes, as alunas querem mas
não podem, devido à sua precária condição financeira, já an-
teriormente analisada. As respostas obtidas confirmarn o de-
terminante econSmico. Vejamos: "Corno fica quem quer fazer o
vestibular e não tem dinheiro para pagar a inscrição?" Por-
tanto, "quero", mas "não posso". E outra, assim se expres-
sou: "Quero fazer Psicologia ~as, infelizmente, nao me ins-
crevi, porque tenho que trabalhar e, na Universidade Fede-
ral, apesar de gratuita, o horário não dá". E outra: "Eu
quero mas nao pude inscrever-me para o vestibular, faltou
dinheiro para pagar a taxa de inscrição". Vê-se que a situa-
ção financeira corno condição prévia à seleção dos candidatos
ao Curso Superior, constitui mais um entrave as aspirações
das professorandas pobres.
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Damasceno, analisando o processo de seletividade so-
cial e o vestibular, depois de examinar vários estudos rea-
lizados sobre a origem social dos estudantes do ensino ~upe-
rior no Brasil, diz:

"Os autores constatam que nao há qualquer in-
dicação de que os estudantes procedentes das
famílias de baixa renda estejam aumentando
sua participação no ensino superior" (DAMAS-
CENO, 1986, p. 37).

Guimarães, mediante pesquisa realizada na Universida-
de Federal do Ceará - UFC, constatou que

"ano a ano, vem diminuindo o percentual de
candidatos de faixa mais baixa de renda e que
não só o seu número e proporcionalmente me-
nor, como também são menores suas chances de
classificação" (GUlMARÂES, 1980, p. 44).

Como vimos, a universidade opera a seleção de candi-
datos, através do vestibular mas, de fato, é apenas uma con-
tinuidade do proces~o selet; 'i feito pelas desigualdades
existentes na sociedade. Pode existir democratização de
oportunidades educacionais apregoada pelo discurso liberal,
numa sociedade onde são cada vez maiores a pobreza e a desi-
gualdade social?

3.2.5 Perfil da professoranda

Através dos dados e declarações das informantes, o
perfil da aluna normalista da escola pública, protótipo do
grupo estudado, pode ser assim caracterizado: ~ do sexo fe-
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minino, tem entre 15 e 20 anos de idade, quando trabalha j&
exerce o magistério e seus sal&rios estão abaixo de meio sa-
l&rio mínimo. Sua renda familiar est& entre 1 e 3 sal&rios
mínimos, a família se compõe de sete pessoas, reside com a
família de origem, a profissão dos pais qualifica-se entre
as que compoem o estrato mais baixo da sociedade. O nivel de
escolaridade dos pais é o prim&rio incompleto. ~ proveniente
da escola pública, pretende ensinar e optou pelo magistério
porque diz sentir-se vocacionada. Aspira a um curso superior
na &rea de Educação, mas e consciente das grandes dificulda-
des de conseguí-Io, dada a sua situação econômico-social.



CAP1TULO IV - PRINCIPAIS TENDENCIAS PEDAGÓGICAS
CONTEMPORANEAS NA FORMAÇAo DO EDUCADOR

Reveste-se de grande responsabilidade social e polí-
tica a formação de professores para o sistema de ensino, es-
pecialmente quando esses se destinam à escola pública de se-
ries iniciais pois, cada vez mais, essa escola caracteriza-
se como a escola das camadas majoritárias e, por que não di-
zer, como a única instituição que permite as crianças e ado-
lescentes pobres o acesso ao saber sistematizado. Feijó
afirma que

"~ a professora primária quem está sociali-
zando o saber-ciência no meio das crianças
pobres, favorecendo assim a democratização da
sociedade brasileira, a despeito das suas
condições de vida e de trabalho" (FEIJ6,
1987, p. 98).

Sendo a educação escolar parte integrante da totali-
dade social, ~ impossível concebê-Ia e realizá-la fora de
uma visão de mundo da qual faz parte uma visão de homem e de
sociedade, articuladas a uma concepção pedagógica.

Cury diz que

"a educação e sua análise então, devem ter,
como ponto de partida sua presença imanente
numa totalidade hist6rica e social. Ela mani-
festa essa totalidade ao mesmo tempo em que

- 59 -
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participa na sua produç~o"
14) •

(CURY, 1985, p.

Indaga-se: Corno está sendo a formaç~o da professora
primária em nossa conjuntura atual? Corno deveria ser esta
formaç~o, considerando-se as contradições da totalidade so-
cial?

Neste capítulo faço urna breve síntese das principais
tendências filosófico-pedagógicas existentes na educaç~o
brasileira contemporânea. Mesmo admitindo que essas tendên-
cias, na prática escolar, n~o se encontram em "estado puro".

Os dados empíricos coletados no Instituto de Educação
do Ceará s~o analisados em dois momentos articulados:

- No primeiro, procedo à análise de aspectos do cur-
rículo do IEC, especialmente da situaç~o da disci-
plina Fundamentos Históricos e Filosóficos da Edu-
caç~o, no currículo, seus objetivos, bem corno da
vis~o de homem e de educaç~o implícitas em textos
trabalhados nessa disciplina.

- No seg~ndo momento, compondo o capítulo subsequen-
te, faço a análise das respostas das alunas, obti-
das através do questionário e da entrevista, procu-
rando captar a percepç~o e explicaç~o da professo-
randa a respeito da Educaç~o e Sociedade e, em es-
pecial, da funç~o sócio-política da educaç~o esco-
lar, as quais se sabe que, em parte, s~o resultan-
tes das informações e vivências proporcionadas pela
disciplina Fundamentos Históricos e Filosóficos da
Educaç~o e do Currículo.
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4.1 O Liberalismo

o ideário pedagógico se faz presente na legislação
vigente, nas diretrizes técnico-administrativas emanadas dos
órgãos que desenvolvem a política educacional: Ministério da
Educação, Secretarias Estaduais e Municipais de Educação e
6rgãos Municipais de Educação. Tudo isso vai refletir na
formalização do sistema de ensino e, consequentemente, na
formação profissional da professora. Com base no conhecimen-
to da legislação que rege o 1Q e 2Q graus do ensino, Lei
5.692/71, os pareceres que a regulamentam, considerando a
política educacional, consolidada nos planos de educação e a
própria história da educação brasileira, pode-se afirmar que
as pedagogias liberais têm direcionado a educação brasilei-
ra.

Warde, referindo-se a questão, diz:

"O liberalismo é, ainda, a referência ideoló-
gica dominante nos meios educacionais. Ele
toma feições diferenciadas, atualiza-se, mas
permanece hegemônico, seja nas expressões de
defesa de novos rumos políticos para a Educa-
ção, seja em proposições de mudanças técni-
c0-administrativas" (WARDE, 1986, p. 85) •

• 1

Ocorre que, sendo o liberalismo a ideologia dominante
nos meios educacionais, ele tem concorrido, através de todo
o "aparato pedagógico", para a obtenção de um consenso que
busca justificar as relações de classe existentes na socie-
dade burguesa, fundada no modo de produção capitalista. Uma
das formas de obtenção desse consenso é, portanto, a difu-
são, através da instituição escolar, da visão de mundo das
classes dominantes, fundada em determinado$ princípios ou
valores do pensamento liberal. Vejamos alguns desses princí-
pios.
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A cosmovisão, a partir da modernidade, passou a ser
antropocêntrica, isto porque o homem mudou sua compreensao,
seu horizonte, no que se refere à sua relação com o mundo. O
homem não é mais parte do universo harmonioso ao qual se de-
veria conformar. Objetivando o mundo, situa-se como senhor
de si, sujeito que dá sentido ao seu agir e ao mundo fenomê-
nico - o homem é subjetividade. ~ este paradigma antropocên-
trico que vinha se gestando com os movimentos culturais, Re-
nascimento e Reforma, o que permite o surgimento de princí-
pios ou valores que vao constituir os fundamentos do pensa-
mento liberal, tais como: liberdade, individualidade e
igualdade.

4.1.1 Fundamentos do liberalismo

O Liberalismo é uma doutrina política-filosófica,
elaborada por pensadores ingleses e franceses que se torna-
ram intelectuais, representantes dos interesses da classe
burguesa, em luta contra a aristocracia, nos séculos XVII e
XVIII. Explicitando melhor: a aristocracia personificava o
crime cometido contra os demais segmentos da sociedade que
constituiam, na França, o Terceiro Estado, o qual englobava
burgueses e trabalhadores. Assim, as lutas para estabeleci-
mento de uma nova ordem social geral não se fazia só em nome
da burguesia mas também do Terceiro Estado e, portanto, da
maioria da sociedade explorada e oprimida.

Embora nao houvesse homogeneidade entre esses ideólo-
gos, pois alguns'tendiam ao idealismo e outros ao materia-
lismo, havia pontos comuns defendidos por eles, num esforço
para fundamentar uma ordem social, em substituição a ordem
feudal e ao absolutismo. As questões da liberdade, do direi-
to natural, da igualdade, da individualidade, da vontade ge-
ral, foram estudadas em seus fundamentos para se combater o
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direito divino dos reis e os privilégios, em decorrência do
nascimento ou de princípios teológicos.

• A Liberdade

A Reforma Protestante, ao estabelecer o direito de
livre pensamento em questões religiosas, não so quebrava a
hegemonia da Igreja Católica, mas abria espaço para que fos-
se respeitada a liberdade em matéria religiosa, intelectual
e política. Em Economia, o Liberalismo defendeu a livre con-
corrência e a liberdade de trabalho, efetivada mediante um
"contrato livre" entre as partes e de pleno interesse da
burguesia.

A questão'da liberdade é ainda colocada numa perspec-
tiva individualista, pois o ponto de partida é a liberdade
do indivíduo; a vida social resultaria de um acordo entre
indivíduos que querem ser livres. Rousseau, em sua obra "Do
Contrato Social", busca o fundamento legítimo da sociedade
política, iniciando pela questão da liberdade. Encontra-se
no capítulo I: "O homem nasce livre e por toda parte encon-
tra-se a ferros". Machado, que escreve a introdução àquela
obra, na coleção "Pensadores", comenta:

"Rousseau anota o contraste entre a condição
natural do homem, que é a de uma total irres-
trição dos seus impulsos, e a sua condição
social que comumente lhe abafa a liberdade"
(MACHADO, 1983, p. 9).

Segundo Rouseau, para ser possível a convivência en-
tre indíviduos nascidos livres, é necessário,

"encontrar uma forma de associação que defen-
da e proteja de toda força comum a pessoa e
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os bens de cada associado e pela qual cada
um, unindo-se a todos, não obedeça senão a si
próprio e permaneça tão livre quanto antes,
este é o problema fundamental cuja solução e
dada pelo contrato social" (ROUSSEAU, 1983,
p. 32).

Os princípios defendidos pelo Liberalismo nao estão
desvinculados da nova ordem econômica. Ponce adverte que

"a liberdade de comércio que era para a bur-
guesia urna questão vital, trouxe também con-
sigo, corno consequência necessária, a liber-
dade desse outro comércio de crenças e
idéias" (PONCE, 1985, p. 129).

• O Individualismo

A questão da liberdade está fundamentalmente articu-
lada com o individualismo que, conforme Cunha,

"é o princípio que considera o indivíduo en-
quanto sujeito que deve ser respeitado por
possuir aptidões e talentos próprios, atuali-
zados ou em potencial" (CUNHA, 1985, p. 28).

Pode-se considerar o individualismo corno urna atitude
acerca da posição do homem na sociedade a qUQ prevalece a
partir da modernidade, exercendo influência em concepçoes
pedagógicas que vão estimular e responsabilizar o indivíduo
pelo desenvolvimento de suas "caracterIsticas inatas" que o
levam a ocupar urna determinada posição na sociedade.
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o desenvolvimento de "aptidões naturais", atrav~s da
Educação, vai ensejar a justificação das desigualdades so-
ciais que permanecem na sociedade liberal burguesa, ao mesmo
tempo em que cria expectativas de ascensao social, atrav~s
da escola.

• A Igualdade

o princípio da igualdade é justificado recorrendo-se
a uma suposta igualdade de condições dos indivíduos que com-
põem a sociedade. Tanto para Rousseau como para Locke, exis-
tem direitos naturais imprescritíveis, anteriores à socieda-
de. Entre os direitos naturais defendidos por Locke, estão:
o direito de propriedade, justificado pelo trabalho, de au-
toridade do pai na família e o de liberdade pessoal que
abrange a liberdade de culto.

No "Discurso sobre a Origem e os Fundamentos da Desi-
gualdade entre os Homens", Rousseau, depois de descrever o
homem no estado de natureza, nos aspectos físico, psicológi-
co e moral, conclui que a desigualdade do homem, em estado
de natureza, é quase nula e que a maioria das desigualdades
era em consequência da Educação e, portanto, da própria so-
ciedade. Afirma:

"~ ficil de ver, com efeito, que entre as di-
ferença~ que distinguem os homens, inúmeras,
consideradas como naturais, sao unicamente
obra do hibito e dos virios gêneros de vida
que os homens adotam em sociedade" (ROUSSEAU,
1983, p, 257).

Rousseau propoe a correção dessas desigualdades, tor-
nando todos iguais, "por convenção de direito". Mas percebe-
se que a doutrina liberal, desde os seus primórdios, nunca
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defendeu a igualdade econômica, a coletivização da proprie-
dade ou uma igualdade de participação na riqueza produzida,
mas apenas exige-se a "igualdade perante a Lei", portanto,
uma igualdade formal e não real.

Os princípios liberais de propriedade, liberdade,
igualdade foram utilizados pelo "po~suidor do dinheiro", co-
mo sustentação da nova relação de produção na qual, a "força
de trabalho" passou a ser uma mercadoria peculiar, assim de-
finida por Marx:

"Por força de trabalho ou capacidade de tra-
balho, compreendemos o conjunto das faculda-
des físicas e mentais, existentes no corpo e
na personalidade viva de um ser humano, as
quais ele põe em açao toda vez que produz va-
lores-de-uso de qualquer espécie" (MARX,
1975, p. 187).

Marx iro~izou a aplicação daqueles princípios
rais que dão aparente legitimidade à compra e venda da
de trabalho:

libe-
força

"A esfera que estamos abandonando, da circu-
lação ou da troca de mercadorias dentro da
qual se operam a compra e a venda da força de
trabalho, é, realmente, um verdadeiro paraíso
dos direitos inatos do homem. Só reinam aí
liberdade, igualdade, propriedade e Bentham.
Liberdade pois o comprador e o vendedor de
uma mercadoria, a força de trabalho, por
exemplo, são determinados apenas por sua von-
tade livre. Contratam como pessoas livres,
juridicamente iguais. (•••) Igualdade - pois
estabelecem relações mútuas apenas como pos-
suidores de mercadorias e trocam equivalente
por equivalente. Propriedade - pois cada um
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só dispõe do que é seu. Bentham - pois cada
um dos dois só cuida de si mesmo".

E acrescenta:

"Ao deixar a esfera da circulaç~o simples ou
troca de mercadoria (•••), parece-nos que al-
go se transforma na fisionomia dos persona-
gens do nosso drama. O antigo dono do dinhei-
ro marcha agora à frente como capitalista;
segue-o o proprietário da força do trabalho co-
mo seu trabalhador. O primeiro com um ar im-
portante, sorriso velhaco e ávido de negó-
cios; o segundo tími~o, contrafeito, como al-
guém que vendeu sua própria pele e apenas es-
pera ser esfolado" (MARX, 1975, p. 196-197).

O princípio da Educaç~o como direito de todos e dever
do Estado é consequência da nova concepç~o de homem e de so-
ciedade na qual liberdade, igualdade e propriedade sao di-
reitos naturais, cabendo à Educaç~o o desenvolvimento de
"aptidões naturais", independentemente da origem social do
indivíduo.

Ocorre que a prática desse discurso idealista foi e é
bastante contraditória e ideológica, desde os seus primór-
dios. N~o se pode esquecer que a nova ordem burguesa insta-
lou-se atrelada ao sistema capitalista de produç~o consti-
tuindo, na expressao gramsciana, um bloco histórico, onde
"as forças materiais s~o o contefidoe as ideologias, a for-
ma". Gramsci nos diz que esta distinç~o e didática porque
"as forcas materiais nao seriam historicamente concebíveis
sem forma e as ideologias seriam fantasias individuais sem
as forçàs materiais" (GRAMSCI, 1984, p. 63).
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A educação pública e gratuita, proposta por Condor-
cet, na França em 1792, foi paulatinamente instalando-se em
substituição às escolas confessionais, todavia a sua clien-
tela mais representativa era a criança da burguesia pequena
e média. A produção industrial e a expansão comercial mobi-
lizaram as mulheres e até as crianças pobres corno força de
trabalho, no novo sistema produtivo. Eis aqui urna grande
contradição: pois que validade tem a existência da escola
gratuita se a condição concreta de vida da criança não per-
mite frequentá-Ia? No entanto, o próprio desenvolvimento in-
dustrial passou a exigir a instrução da massa trabalhadora,
a qualificação da força de trabalho, necessária ao novo sis-
tema, apesar do risco que isso representava para a classe
burguesa, pois o operariado poderia tornar-se insubmisso.

A burguesia solucionou a contradição entre seu inte-
resse na instrução dos operários e os temores relativos a
essa instrução, possibilitando aos subalternos o acesso a
urna educação apenas elementar.

Adam Smith, há 200 anos, colocava a situação, nestes
termos:

"Embora gente comum nao possa, em qualquer
sociedade civilizada, ter tão boa instrução
corno as pessoas de posição e fortuna, contu-
do,. as partes fundamentais da educação - ler,
escrever e contar devem ser cedo adquiridas,
na vida das pessoas (•••) até das que se des-
tinem às ocupações mais inferiores" (NIELSEN,
apud. Smith, 1988, p. 75).

Ponce acrescenta que "urna educação primária para as
massas, urna educação superior para os técnicos, eis o que,
em essência, a burguesia exigia no campo da educação". (PON-
CE, 1985, p. 146)
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4.2 As Pedagogias Liberais

~ no quadro sócio-político acima referido que se de-
lineam as pedagogias liberais.

Na educação brasileira contemporãnea convivem três
tendências pedagógicas liberais: a Tradicional, a Nova e a
Tecnicista.

Saviani, em artigo "A Filosofia da Educação e o Pro-
blema da Inovação em Educaçã ", tratando das concepçoes de
Educação presentes na organização escolar brasileira, após a
consolidação do poder burguês, distingue quatro tendências
como expressão da Filosofia da Educação: concepçao "humanis-
ta" tradicional, concepção "humanista" moderna, concepçao
analítica e concepção dialética. Basicamente essas tendên-
cias correspondem, respectivamente as visões pedagógicas:
Tradicional, Nova, Tecnicista e Dialética. (SAVIANI, 1980,
p. 17).

Em "Escola e Democracia", Saviani, tomando como cri-
tério de criticidade o fato de se considerar a estrutura so-
cio-econômica como determinante da forma de manifestação do
fenômeno educativo, identifica as pedagogias liberais como
"teorias não ~ríticas, jã que encaram a Educação como autô-
noma e buscam compreendê-Ia a partir dela mesmo" (SAVIANI,
1984, p. 9). Em oposiç;o a essas concepção existem as teo-
rias críticas que consideram a estrutura econômica como de-
terminante do modo como se efetiva a educação na totalidade
social, marcada por interesses antagônicos.

A seguir faço uma abordagem sucinta das pedagogias
liberais ou não-críticas e das teorias críticas, tendo como
objetivo colocar referências necessãrias à anãlise de con-
teúdos ministrados na disciplina Fundamentos Históricos e
Filosóficos da Educação e da visão da professoranda acerca
de questões relativas à Educação e sociedade.
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4.2.1 Pedagogia tradicional

A pedagogia tradicional é uma tendência pedagóg~ca de
valorização da cultura acumulada pela humanidade, cabendo a
Educação escolar difundir as verdades que sao patrimônio
cultural universal.

Charlot, tratando da questão da pedagogia em relação
a cultura, assinala que: "A Educação, concebida como cultu-
ra, deve realizar no homem a essência humana", e mais: "o
que o homem é, por natureza, vai revelá-Io e mantê-Io na so-
ciedade, graças à Educação, concebida como cultura" (CHAR-
LOT, 1983, p. 58-60).

A concepção essencialista de homem é também um dos
fundamentos da pedagogia tradicional. A essência é entendida
como um "a priori" que deverá desenvolver-se conforme as po-
tencialidades intrínsecas do ser, formando o "homem ideal"
para uma "sociedade ideal". A raiz dessa pedagogia encon-
tra-se no Idealismo de Platão. Suchodolski a denomina "Peda-
gogia da Essência". Essa concepção foi modernizada pelo Hu-
manismo Racionalista do século XVIII o qual, buscando funda-
mentar a igualdade de direitos para todos, define a razao
como caráter universal e permanente do ser humano. A univer-
sidade da cultura e a essência racional constituem os funda-
mentos da pedagogia tradicional, apoiados numa concepçao me-
tafísica e a-histórica de homem. (SUCHODOLSKI, 1984, p. 18)

Nessa concepção pedagógica a Educação tem por função
social, hoje,a manutenção da estrutura dos sistemas e, se a
estrutura é classista, deverá haver permanência das relações
de classe. Consequentemente, a pedagogia tradicional não po-
de contribuir parq inovações educacionais e transformações
sociais. Essa p(rlagogia, ainda presente em nosso ideário pe-
dagógico, teve grande relevância na educação brasileira na
fase conhecida como de "entusiasmo pela Educação", isto e,
"crença no poder da Educa6ão" para solução de problemas so-
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ciais, nas décadas de 10 e 20. Mas o que se fez através da
ação educativa, foi moldar os indivíduos para serem "bons
cidadãos" da Repfiblica e "oper&rios 6teis" ã ind6str'a nas-
cente.

4.2.2 Pedagogia nova

A Pedagogia Nova é urna tendência pedagógica que se
consolidou no final do século passado e início do nosso se-
culo, resultante de concepções educacionais que questionam,
reinterpretam e ampliam os fundamentos da pedagogia tradi-
cional.

o desenvolvimento, no século XIX, da Antropologia,
Biologia, Psicologia, trouxe novos conhecimentos sobre as
características bio-psicológicas da infãncia fornecendo ou-
tros fundamentos para urna concepçao de Educação e de sua
prática que vinham se gestando desde o Renascimento. Ponce,
tratando do surgimento da "nova Educação", chama a atenção
para o fato de haver ocorrido, atrelada ã nova situação in-
dustrial que deixara de ser manufaturada, artesanal, indivi-
dual para tornar-se propriamente fabril, socializada.

"Urna produção cada vez mais intensa e acelera-
da, não só repercutiu nos negócios da burgue-
sia corno também nos métodos educativos" (PON-
CE, 1985, p. 159).

Mesmo sem haver urna intencionalidade explícita em imitar os
procedimentos do sistema fabril, por parte dos pedagogos,
esses estabeleceram, na nova didá·tica, o agrupamento dos
alunos em torno dos "centros de interesse" para a realização
das tarefas educativas. A relação entre alunos e grupos pas-
sou a ser então a mais importante para aprendizagem em subs-
tituição ã relação vertical professor/aluno, anteriormente a~
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única existente para a aquisição da cultura. Ainda conforme
~ análise de Ponce, isso aconteceu em decorrência da emer-
gente necessidade de cooperação entre aqueles que se prepa-
ravam para o trabalho fabril. (Ibdem, 1985, p. 161)

A Pedagogia Nova, como a Tradicional, pretende reali-
zar a educação integral do homem, mas parte de pressupostos
distintos daqueles anteriormente estabelecidos. Na Pedagogia
Tradicional, a natureza humana é entendida como essência, "a
priori" que deverá desenvolver-se conforme a potencia1idade
intrinseca ao pr6prio ser e formar o "homem ideal" para uma
"sociedade ideal" - "Pedagogia da Essência".

Conforme a análise de Suchodo1ski, no Renascimento,
apesar do desenvolvimento da Pedagogia da Essência, ini-
ciam-se as contribuições para uma "Pedagogia da Existência",
pelo questionamento da pr6pria essência do homem.

"Convirá concebê-1a como um conteúdo ideal,
eterno e universal que deve ser encarado em
toda a sua extensão nos homens concretos, ou
a essência do homem consistirá justamente na
riqueza da diversidade?" (SUCHODOLSKI, 1984,
p. 25).

Pode-se então dizer que a essência é a liberdade. O humano é
humano porque é livre.

Esboça-se,então, a idéia de que a essência nao é algo
dado, mas em processo, em desenvolvimento. Concomitante as
alterações na concepção de homem, surgem criticas à pedago-
gia essencia1ista e à defesa dos direitos e necessidades da
criança cuja existência concreta passa a ser o cerne da Edu-
caçao.

O naturalismo de Rousseau muito contribuiu para o
surgimento da "Pedagogia da Existência". Partindo da premis-
sa: "o homem é bom por essência", ele defende uma Educação
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que atenda às necessidades naturais e tendências espontâneas
da criança. A Pedagogia Nova valoriza a natureza infantil,
daí porque pretende desenvolver um processo de socialização
que deve respeitar a criatividade e espontaneidade da crian-
ça, consequentemente, não sujeita a imposição de modelos so-
ciais considerados ideais pela geração adulta.

Charlot coloca a seguinte indagação: "Mas, o que sera
a cultura da criança se não ~ mais a aquisição de modelos?"
"A cultura da criança não ~, somente, expressão de si mesma,
~ comunicação com os outros. ~ tamb~m relação com a realida-
de". Explicita ainda que a criança "~ colocada em face de
problemas a resolver e deve afrontar a realidade, apelando
para suas possibilidades naturais" (CHARLOT, 1983, p. 169).

Estes princípios estão na base da Pedagogia Nova que
pode ser considerada urna "Pedagogia da Existência", por co-
locar a vida, a existência e a natureza intrinsecamente li-
gadas ao processo educativo.

Muitos pedagogos contribuíram, com sua teoria e pra-
tica, para o desenvolvimento da Pedagogia Nova ou Escola No-
va - dentre eles: Clapar~de, Montessori, Decroly, Dewey. O
ideário da Escola Nova exerceu grande influência na educação
brasileira, inclu$ive em movimentos liderados pelos "pionei-
ros da Educação" e em reformas educacionais das d~cadas de
20 e 30, no Ceará, por interm~dio de Lourenço Filho e Morei-
ra de Sousa.

Um dos expoentes da Escola Nova ~ Dewey que exerceu
grande influência no ideário pedagógico brasileiro, atrav~s
do eminente educador Anísio Texeira, seu discípulo e divul-
gador de suas id~ias, no Brasil.

A id~ia fundamental da doutrina pedagógica de Dewey ~
a noçao de experiência que significa "o conjunto de relaç6es
entre o homem e seu ambiente". Essas relaç6es constituem o
tecido de toda a existência humana. Por isto, a experiência
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e a própria vida. Quando a experiência torna-se problemáti-
ca, suscita a ação inteligente que e a natureza realizando
suas potencialidades, promovendo a reorganização da expe-
riência, daí resultando o equilíbrio e o ajustamento.

Para Dewey, o homem está engajado num processo perma-
nente de adaptação e readaptação porque a própria vida exige
uma contínua reorganização da experiência. Esse processo de
adaptação se dá em vários níveis, inclusive no cultural, daí
porque não existem valores ou verdades transcendentes e
eternas, nem essências imutáveis pois são geradas a partir
das experiências e em função da situação concreta do ser hu-
mano.

A teoria da experiência de Dewey é naturalista e
pragmática pois, sendo a experiência um processo natural,
nada transcende à natureza, vendo a própria experiência como
fase da natureza, nem mesmo os valores espirituais, como a
arte, a moral e a religião a extrapolam e, por sua vez, sao
válidos à medida em que tornam a experiência mais rica e
mais plena.

A contínua reorganização e reconstrução da experiên-
cia pela reflexão, 'resultam na aquis1çao de conhecimentos,
novos ou ampliados - a aprendizagem. Portanto, a vida, a ex-
periência e a aprendizagem formam um todo contínuo, insepa-
rável.

Em síntese, eis o conceito da Educação de Dewey:

"Processo de reconstrução e reorganização da
experiência pelo qual lhe percebemos mais
agudamente o sentido e com isso nos habilita-
mos a melhor dirigir o curso de nossas expe-
riências futuras" (DEWEY, 1978, p. 17).
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Teixeira, tratando da Pedagogia de Dewey, apresentada
na obra "Vida e Educação", afirma que, para esse autor,

"a continua reconstrução da experi~ncia indi-
vidual ou social somente pode ser aceita e
conscientemente buscada por sociedades pro-
gressivas ou democráticas que visem, nao a
simples preservação dos costumes estabeleci-
dos, mas i sua constante renovação e revisão"
(TEIXEIRA, 1978, p. 31).

Evidentemente Dewey tem urnaposição reconstrutivista,
isto é, atribui i Escola importante papel no aperfeiçoamento
das sociedades imperfeitamente democráticas; seria ela a
instãncia onde educandos experienciariam os principios de-
mocráticos os quais seriam vividos na vida adulta.

Freitag refere-se ao papel social atribuido i escola,
na teoria de Dewey:

"Os cursos dessas escolas estariam aptos a
reestruturar e reorganizar a sociedade global
que, muitas vezes, apresenta desvios em rela-
ção aos principios da democracia, seja no
campo econômico, politico ou ideolõgico"
(FREITAG, 1980, p. 19).

Dewey refere-se i escola cornoa instãncia de reorga-
nização da sociedade que apresenta desvios em relação a fun-
damentos da democracia adotando de fato, urna posição nao
transformadora da sociedade. Isto porque prevalece a concep-
ção de que a sociedade é predominantemente harmoniosa, dis-
simulando-se as contradições e conflitos que marcam as so-
ciedades classistas. Conforme Dewey, desvios ou até antago-
nismos que existissem nas sociedades heterog~neas poderiam
ser neutralizados pela influ~ncia da escola a quem compete-
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ria formar cidadãos capazes de aperfeiçoar a sociedade demo-
crática. O aperfeiçoamento das instituições sociais se daria
em consequência do auto-aperfeiçoamento, proporcionado pela
Escola que, tem a função de aperfeiçoamento das relações so-
ciais previamente estabelecidas.

Vale notar que, no século XIX a Educação passou a ser
considerada corno fato eminentemente social. Durkheim tratou
a Educação corno um fato que tem nos padrões e necessidades
sociais vigentes seu fundamento e finalidade. Daí, então,
ter definido a Educação corno:

"a açao exercida pelas geraçoes adultas sobre
as gerações que não se encontram ainda prepa-
radas para a vida social; tem por objeto sus-
citar e desenvolver na criança certo numero
de estados físicos, intelectuais e morais,
reclamados pela sociedade política, no seu
conjunto e pelo meio especial a que a criança
particularmente se destine". (DURKHEIM, 1967,
p , 41).

Depreende-se que Durkheim advoga a Educação corno urna
função social, mantenedora de valores padronizados e da es-
trutura social, pois atribui à Educação urna função homogeni-
zadora da sociedade e ressalta a necessidade de preparar as
crianças para as diversas profissões e classes sociais, con-
sideradas por ele corno "naturais" e necessárias a vida so-
cial. Durkheim admite então urna predestinação social dos
educandos e a necessidade de sua adaptação a urna sociedade
de classes, defendida corno natural, permanente e necessária
à harmonia social.

A Pedagogia Nova valoriza as atividades espontâneas
da criança corno forma de expressão de suas "aptidões natu-
rais". Para Bisserret,



77

"as conotações do termo aptidão tornaram-se,
então, progressivamente, as de um dado imutá-
vel, permanente, hereditário que determina o
destino de um indivIduo" (BISSERRET, 1979, p.
41) •

Por outro lado, as pedagogias liberais de Educação partem do
pressuposto que nas democracias liberais há "igualdade de
chances educacionais". Articulando-se as premissas de "apti-
dão natural" e "igualdade de chances", criou-se a justifica-
tiva ideológica para as perdas escolares do sistema educa-
cional, especialmente para o fracasso da Escola Pública,
frequentada por crianças pobres que passam de vItimas de uma
estrutura social que lhes nega seus direitos básicos, a res-
ponsáveis pelo seu próprio fracasso, por falta de aptidões
ou por carregarem em si o estigma "hereditário" da pobreza,
sinõnimo de inabilidade para "vencer na vida".

Como poderá uma pedagogia que justifica ideologica-
mente as desigualdades sociais, apelando para o determinismo
das "aptidões naturais", contribuir para a transformação so-
cial?

No Ceará a denominada Reforma Lourenço Filho (1922),
à qual nos referimos no CapItulo 11, foi inspirada nos prin-
Clpl0S da Escola Nova e buscou articular educação, vida, ex-
periência. Visou, especialmente, ao Curso Normal com o in-
tuito de modificar as práticas pedagógicas vigentes na Esco-
la primária.

Saviani, tratando das tendências da Educação Brasi-
leira, assinala que a Pedagogia Nova esteve em equilIbrio
com a Pedagogia Tradicional, entre 1930 e 1945 sendo predo-
minante entre 1945 e 1960, quando vai perdendo espaço para a
tendência tecnicista, ocorrendo, a partir de 1968, o predo-~
mInio dessa tendência.
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4.2.3 Pedagogia Tecnicista

Os governantes do regime militar, com apoio de tecno-
cratas e políticos, deram ênfase à concepção de Educação co-
mo fator preponderante no processo de desenvolvimento do
País. Daí, então, surgiu uma política educacional e uma le-
gislação de ensino para 10 e 20 graus (Lei 5.692/71) e Ensi-
no Superior (5.540/68), voltadas para a preparação de mão-
de-obra, em atendimento a um mercado de trabalho que se ex-
pandiria em consequência das medidas econômicas em execuçao
pelo governo central.

A Escola Nova, que defendia a escola como instância
para aperfeiçoamento da sociedade não perfeitamente democrá-
tica, havia perdido sua influência na política educacional.
O governo autoritário que se instalou articulava contradito-
riamente um discurso desenvolvimentista com o controle da
sociedade civil, notadamente das instituições educativas, em
nome da ideologia da "Segurança Nacional".

A política educacional, objetivando mudar a prática
educacional, inspirou-se em três fontes interrelacionadas:
na teoria do capital humano, nas técnicas de planejamento e
na Pedagogia Tecnicista. Na teoria do capital humano porque
essa se fundamenta na correlação entre o crescimento econo-
mico e o nível educacional; no planejamento educacional,
dentro de uma visão sistêmica, objetivando garantir a racio-
nal aplicação dos recursos, bem como o ajustamento dos pro-
fissionais formados, às necessidades do mercado; e na Peda-
gogia Tecnicista para "racionalizar" a prática pedag6gica,
eficiente e eficaz.

A Educaç~o passou a ter, nitidamente, o caráter de
investimento, tendo como fundamento essas teorias. Tudo is-
so, aliado à centralização de poder, permitiu o controle
ideo16gicodo trabalho escolar. Freitag analisa a concepção
de Educação como investi~ento: "A política educacional que
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adota essa concepçao garante o crescimento da taxa de lucro
para essas empresas" (FREITAG, 1980, p. 28). Referindo-se ãs
empresas privadas, continua sua análise citando um crítico
da economia da Educação - Elmar Altvater:

"Para ele, há, de fato, uma socialização dos
gastos educacionais, mediatizada pelo Estado,
no interesse da empresa privada e do capital
monopolístico. Os investimentos feitos para
aprimorar a força de trabalho, sob a forma
declarada da 'qualificação da mão-de-obra',
'aperfeiçoamento dos recursos humanos', pre-
cisam ser vistos no contexto da produção ca-
pitalista" (Ibdem, 1980, p. 28).

Observa-se que a qualificação e o aperfeiçoamento da
mão-de-obra não se dão no interesse da classe trabalhadora,
no sentido de que ela domine determinadas técnicas que, jun-
tamente com outras medidas, possibilitem-lhe emancipar-se
mas ao contrário, ocorre no sentido de manter a dependência
do trabalhador, em relação ao grande capital.

A partir de 1968, a Pedagogia Tecnicista esteve pre-
sente na legislação do ensino e nas medidas que visavam a
sua implantação.

Quais os fundamentos do tecnicismo pedagógico? Tra-
ta-se de uma abordagem comportamentalista da Educação pois
preocupa-se com o controle do comportamento observável que é
moldado a partir da estimulação externa. O processo educati-
vo deverá suscitar, no aluno, comportamentos éticos, práti-
cas sociais e habilidades adequados ãs exigências da escola
e que devem refletir as necessidades da sociedade, mais pre-
cisamente, do mercado de trabalho.

Os compo;tamentos, a serem moldados no aluno, consti-
. .

tuem os objetivos educacionais, os quais determinam todo o
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processo educativo. Um dos teóricos da Pedagogia Tecnicista
que exerceu grande influência no Brasil foi Benjamim Bloom,
com sua taxionomia de objetivos educacionais, que certamente
interferiu na formação do educador, na implantação do tecni-
cismo e na prática pedagógica.

A Pedagogia Tecnicista tem, na teoria das "Contingên-
cias de Reforço" de Skinner, importante sustentação teóri-
ca. Skinner rejeitou o método hipotético-dedutivo para o
estudo do comportamento e utilizou somente o método induti-
vo, a partir da experimentação. Em consequência, não aceita
as explicações do comportamento humano que apelam para agen-
tes não diretamente observáveis, como: intenções, vontade,
atitudes, motivos. Desenvolveu urnateoria a partir da obser-
vação da interação existente entre o organismo e o ambiente,
demonstrando haver estímulos que aumentam a frequência da
resposta e são, portanto, reforçadores do comportamento.
Uma "contingência de reforço" é uma sequência em que, a uma
resposta, segue-se um estímulo reforçador dessa resposta ou
comportamento.

R S

Vale notar o comprometimento das "contingências do
reforço" com a predição e controle do comportamento humano,
à semelhança da predição e controle dos fenômenos naturais,
feitos pelas ciências da natureza e a aplicabilidade dessa
teoria na vida social, inclusive no campo da Educação.

Conforme Skinner,

"ensino é o arranjo das contingências de re-
forço que aceleram a aprendizagem. Um aluno
aprende sem que lhe ensinem, mas aprenderá
mais eficientemente sob condições favoráveis"
(SKINNER, 1984, p. 187).

,.~
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A principal tarefa do professor é conseguir, da parte do
aluno, o comportamento adequado pelo controle dos muitos ti-
pos de estímulo, sendo possível programar o ensino de qual-
quer comportamento~ até mesmo o pensamento crítico ou a
criatividade, contanto que se defina "a priori" esse compor-
tamento como objetivo a ser alcançado.

A Pedagogia Tecnicista privilegia a definiçio "a
priori" de objetivos comportamentais que, juntamente com o
planejamento das "contingªncias de reforço", vão dirigir o
processo de ensino-aprendizagem para que o aluno obtenha co-
nhecimentos e habilidades que deverão ser evidenciados por
determinados desempenhos.

Esse comportamento desejado, do aluno, deverá ser
adequado a um determinado tipo de sociedade, pautada em
princlplos e valores. Obter do educando o comportamento ade-
quado a uma sociedade, significa modelá-Io para adaptar-se a
determinada situação econômica, social e cultural.

Skinner empenhou-se em identificar respostas reforça-
doras do comportamento "contingªncias de reforço" - tendo em
vista utilizá-Ias em situações individuais e sociais, possi-
bilitando o controle, predição e manipulaçio do comportamen-
to humano.

Sob o ponto de vista ético, o controle e manipulação
do comportamento humano sio legítimos?

Antes de tudo, considerando-se que o homem manipulado
reduz-se à condição de objeto, em detrimento de sua condição
ontológica de sujeito, são inaceitáveis. A visão de homem
como sujeito histórico é defendida pela Filosofia da Práxis
que compreende o homem como um sujeito consciente de si mes-
mo, produtor da História e, produzido por ela, parte inte-
grante da natureza, ao mesmo tempo em que pode objetivá-Ia,
dominá-Ia, transformá-Ia, através do trabalho. E, em rela-
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ções com os outros homens, constrói um mundo de significa-
ções. Gramsci, t~atando da concepção de homem, afirma:.~

"O individuo nao entra em relação com os ou-
tros homens por justaposição, mas organica-
mente, isto é, na medida em que passa a fazer
parte de organismos dos mais simples aos mais
complexos. Desta forma, o homem não entra em
relações com a natureza, simplesmente pelo
fato de ser ele natureza, mas ativamente, por
meio do trabalho e da técnica. E mais: estas
relações não sao mecânicas, sao ativas e
conscientes, isto é, correspondem a um grau
maior ou menor de intelegibilidade que delas
tenha o homem individual" (GRAMSCI, 1984, p.
39) •

Outra questão: Para que planejar, prever e controlar
o comportamento do educando? Para submetê-Io e acomodá-Io a
ideologia dos dominantes, com vistas à manutenção do "status
quo".

No Tecnicismo Pedagógico reside um forte conteúdo
ideológico, sob a aparência de neutralidade cientifica. Aqui
fica claro o "porquê" do empenho da politica educacional
brasileira, a partir da fase de maior repressão (1968), em
implantar um planejamento centralizado e uma pedagogia tec-
nicista, objetivando o controle e a manipulação do sistema
educacional, formador, não só dos recursos humanos para o
próprio sistema, mas também dos quadros técnicos que iriam
atuar nos diversos setores da sociedade civil.
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4.3 Teorias Críticas

4.3.1 Teorias reprodutivistas

A partir do-momento em que a Pedagogia Tecnicista
torna-se muito lhfluente nos destinos da Educação Brasilei-
ra, as teorias críticas de caráter reprodutivista passam a
ser utilizadas por educadores brasileiros como fundamento
para suas análises críticas. Essas, por sua vez, visavam a
desmascarar o ideológico velado na Pedagogia Tecnicista que
respaldava o autoritarismo do sistema educacional. Tratando
dessa questão, Saviani diz:

"Esta visão crítico-reprodutivista desempe-
nhou um papel importante em nosso pa~s por-
que, de alguma forma, impulsionou a critica
ao regime autoritário e à pedagogia autoritá-
ria desse regime, a Pedagogia Tecnicista"
(SAVIANI, 1986, p. 15).

As teorias reprodutivistas defendidas por Althusser,
Bourdieu, Passeron e outros afirmam que a educação escolar,
nas sociedades capitalistas, está destinada, irremediavel-
mente, a manter a estrutura de classe e a ideologia dos do-
minantes.

Althusser concebe os Aparelhos Ideológicos de Estado
(AlE), como instrumentos de dominação, essenciais à reprodu-
ção das relações de produção e as ideologias mantenedoras
dessas relações, afirmando como prioritário o papel da esco-
la, na reprodução.

Diz Althusser:
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"A reprodução da força de trabalho exige, nao
so uma reprodução da qualificação desta, mas,
ao mesmo tempo, uma reprodução da submissão
desta às regras da ordem estabelecida, isto
é, uma reprodução da submissão desta a ideo-
logia dominante para os operários e uma re-
produção da capacidade para manejar bem a
ideologia dominante para os agentes da explo-
i~ção e da repressão" (ALTHUSSER, 1980, p.
21) •

Necessário reconhecer que as teorias reprodutivistas,
ao analisarem as relações da escola dentro do sistema capi-
talista, forneceram os elementos teóricos para urna crítica a
todas as pedagogias liberais que consideram a escola, em si
mesma, desconhecendo os determinantes econômico/sociais e
colocando-a como capaz de promover socialmente o indivíduo
e, por extensão, o progresso social.

4.3.2 Concepção dialética

A concepção dialética de Educação, fundamentada na
Filosofia da práxis, é o paradigma de análise dos dados em-
píricos de nossa pesquisa, porque es·ta concepção, ultrapas-
sando o reprodutivismo, permite compreender as contradições
da Educação no seio da sociedade de classes.

A concepção dialética admite que a instituição esco-
lar é reprodutivista porque faz a reprodução da estrutura de
classes mas, a própria reprodução, contém em si, a contradi-
çao. A escola tem a possibilidade de minar essa estrutura
pela difusão de urna ideologia oposta àquela dos dominantes.
Por sua vez
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"a ideologia nao ~ s6 urna maneira de pensar,
mas, fundamentalmente, urna maneira de exis-
tir. Não se apresenta s6 no campo das repre-
sentações senão no campo da ação". (ALMEIDA,
1989, p. 6).

Partindo-se da premissa de que as relações sociais
sao relações de contradição, admite-se que o sistema educa-
cional brasileiro exerce papel de reprodutor das relações de
classe e da ideologia dos dominantes, ao lado de tentativas
de urna educação transformadora que contribua para urna nova
organização social.

o que se está querendo dizer ~ que a concepção dial~-
tica de educação apoia-se na contradição existente nas rela-
çoes sociais. No entanto, a possibilidade de a educação for-
mal tornar-se parceira no processo de transformação social,
nao ocorre mecanicamente, mas será fruto de urna açao inten-
cional por parte de educadores e educandos.

Entender o papel da Educação na perspectiva da Filo-
sofia da Práxis, em sociedades de economia capitalista,
opondo-se às expectativas liberais burguesas, ~ tarefa com-
plexa e já detectada por Marx. Luzete Pereira, referindo-se
ao fato, assinala:

"Em depoimento registrado nas atas da Inter-
nacional e citado por Manacorda, Marx perce-
bia que a relação entre Educação e sociedade
implicava num tipo de dificuldade especial.
Dizia que, de um lado, impunha-se a exigência
de mudanças nas condições sociais para criar
um sistema de ensino correspondente a estas
mudanças e, por outro lado, exige-se um cor-
respondente sistema de ensino para mudar as
condições sociais. E concluia que, por esta
razão, devia-se partir da situação existente"
(PEREIRA, 1985, p. 61).
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A posição que se defende acerca da potencial idade da
Educação na transformação social é que, não sendo a Educação
suficiente para que ocorra a transformação social, ela é, no
entanto, necess~ri~ a essa transformação; para tanto, é in-
dispens~vel a i~tervenção crítica do educador, a partir de
uma aguda consciência da realidade na qual atua.

~ necess~rio proceder-se a uma breve abordagem sobre
o pensamento de Gramsci, vez que fornece os fundamentos para
uma concepção dialética da Educação, porquanto permite apre-
ender a Educação como instância importante na esfera supe~
~estrutural, ideológica, podendo contribuir para a elabora-
çao e difusão de uma nova concepção de mundo coerente, uni-
t~ria que venha a favorecer a emancipação ideológica e polí-
tica das camadas oprimidas.

A concepçao de "bloco histórico" supera a tese do de-
terminismo, corrente do marxismo, segundo a qual a estrutura
econômica determina mecanicamente as superestruturas ou o
voluntarismo que defende posição oposta.

Gramsci resgata a dialeticidade da relação estrutura
x superestrutura, superando o determinismo e o voluntarismo.
Coloca a questão nos termos seguintes:

"A estrutura e as superestruturas formam um
'bloco histórico', isto é, o conjunto comple-
xo - contraditório e discordante - das supe',-
7estruturas é o reflexo do conjunto das rela-
ções sociais de produção",

e conclui que h~ "necess~ria reciprocidade entre estrutura e
superestrutura" (GRAMSCI, 1984, p. 52).

Fica claro que, havendo reciprocidade na composição
do "bloco histórico", não h~ determinação unilateral da es-
trutura sobre a superestrutura. O que existe é dialeticidade
entre ambas. O momento estrutural é a base que engendra a
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superestrutura e essa desempenha um papel motor em relação à
estrutura, porque é a nível das atividades superestruturais
que se busca superar as contradições surgidas na base estru-
tural.

o aspecto~fundamental do "bloco hist6rico" é a natu-
reza orgânica de suas relações. E quem faz a mediação entre
a estrutura econômica e a superestrutura político-ideoI6gi-
ca, são os intelectuais. Essa perspectiva indica o espaço
das organizações educativas, inclusive da escola, no que
concerne à sua ação político-pedag6gica, que pode concorrer
para minar as estruturas burguesas e/ou para reproduzí-Ias.

A classe burguesa é hegemônica.
significa, ao mesmo tempo, direção e
dentro de uma visão ampliada de Estado,

Em Gramsci, hegemonia
dominação. Gramsci,
coloca:

"A classe burguesa situa-se como um organismo
em contínuo movimento, capaz de absorver toda
a sociedade, assimilando-a, a seu nível cul-
tural e econômico; toda a função do Estado se
transforma. O Estado torna-se educador etc"
(GRAMSCI, 1984, p. 47).

Nenhum grupo minoritário pode dominar e dirigir gru-
pos majoritários, sem que haja consentimento por parte des-
ses grupos. Quando a escola difunde o saber, conforme a 6ti-
ca da classe burguesa, favorece a manutenção da hegemonia
dessa classe, isto é, da ideologia indispensável à manuten-
ção das relações de poder.

Freitag, refletindo sobre a contribuição de Gramsci a
um conceito emancipat6rio de Educação, afirma:

"Desde que uma classe pretenda assegurar seu
domínio pela hegemonia, precisa conceder,
mesmo ilusoriamente, um momento de liberdade,
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insinuando à classe oprimida que ela, livre-
mente, opta por sua concepçao de mundo. A
contradição que aqui se expressa, pode ser
explorada de maneira consciente pela classe
oprimida" (FREITAG, 1980, p. 39).

Isto significa a possibilidade que tem a escola, como
instituição da sociedade civil, de optar pela elaboração,

"juntamente com a classe trabalhadora, de urna ideologia que
se oponha à ideologia dos dominantes. Por isto, o trabalho
desenvolvido pelos educadores não pode ser "neutro" pois, ou
estará predominantemente a serviço da manutenção da ideolo-
gia dos dominantes ou a serviço da transformação das rela-
ções sociais vigentes.

4.4 Abordagem sobre o Currículo

Um dos objetivos deste trabalho é desvelar a formação
da normalista apreendendo a orientação filosófico-pedagógica
dominante. Para isto, faço urna abordagem do curriculo do
Curso Normal e da situação da disciplina Fundamentos Histó-
ricos e Filosóficos da Educação. Também examino as concep-
ções de Educação, subjacentes em textos trabalhados nessa
disciplina, a qual por sua própria natureza, possibilita urna
reflexão radical sobre Educação. Além do que essa reflexão
engloba sempre modos de conceber o homem na sociedade.
Gramsci, nos diz:

"Não podemos ser filósofos - isto e, ter urna
concepção do mundo criticamente coerente
sem a consciência da nossa historicidade, da
fase de desenvolvimento por ela representada
e do fato de que ela está em contradição com
outras concepções ou com elementos de outras
concepções" (GRAMSCI, 1984, p. 3).
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Que tipo de professor o IEC, está se propondo a for-
mar?

A legislação de ensino que vem se sucedendo ao longo
de nossa história, tem retratado os interesses políticos e
econômicos de grupos dominantes. A Lei 5.692/71 é um bom
exemplo disso. O Parecer 853/71, do Conselho Federal de Edu-
cação(CFE), que~trata da doutrina do currículo, o Parecer
349/72 (CFE), que define o currículo mínimo para a habilita-
çao para o magistério de lQ grau, tal como a Lei 5.692, fo-
ram elaborados num momento de extremo autoritarismo do Go-
verno central que sufocara as organizações da sociedade ci-
vil e se mantinha pela aliança entre militares e tecnocra-
tas.

No capítulo 11, deste trabalho, encontra-se uma abor-
dagem sobre a legislação regulamentadora do Ensino Normal.
Necessário reafirmar a descaracterização do IEC como escola
formadora de professores para as quatro séries iniciais, em
parte em consequência dessa legislação, imposta de forma au-
toritária e fundamentada no Tecnicismo pedagógico.

Vale notar a rigidez com que é tratado o currículo do
Ensino Normal, regulamentado por pareceres do CFE, com obri-.
gatoriedade de cumprimento em todo o território nacional.
Isto deixou praticamente sem espaço a adoção de disciplinas
opcionais que viessem a orientar o Curso, no sentido de
atender às demandas locais e peculiaridades regionais.

Este fato revela uma enorme centralização no trato da
Educação, concentração de poderes a nível federal e favore-
cimento do controle por parte da tecnoburocracia, bem de
acordo com o modelo político vigente.

Examinando a grade curricular do IEC constata-se o
óbvio: o atendimento à Lei e Pareceres, no que concerne a
estrutura curricular, constituída por "um núcleo comum,
obrigatório, em âmbito nacional, e uma parte de formação es-
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pecial que representa o mínimo necessário à habilitação pro-
fissional".

o núcleo comum destina-se a atender a uma educação
geral e a formação profissional, à profissionalização. Con-
forme doutrina do Parecer 45/72 - CFE, parte 2 - "dois as-
pectos da Educação, humanismo e tecnologia, têm, na Lei, uma
tradução 'educação geral' e 'formação especial'''. Essas
guardam relação com a visão funcionalista durkheimiana que
atribui à Educação duas funções: uma homogeneizadora, que
consiste em fazer de cada aluno um ser social, pela assimi-
lação dos padrões sociais vigentes; e outra, diferenciadora
que significa fo~mar para funções sociais diversificadas e,
portanto, para profissões e diferenciações sociais, conside-
radas necessárias à harmonia social.

o dualismo-humanismo x tecnologia - é equivocado e
resulta do modo formalista e fragmentário de se interpretar
e trabalhar o conhecimento. Mas, na prática, até que ponto
essa educação geral, supostamente humanista e homogeneizado-
ra, tem sido suporte para a formação profissional de magis-
tério? Por outro lado, a professora de séries iniciais lida
com o conhecimento sistematizado, necessitando portanto do-
minar determinados conteúdos e ser orientada a trabalhá-los
corretamente, sobretudo quando se trata de desenvolvê-los
sob a forma de "atividades", conforme preconiza o Parecer
853/71 - CFE.

Pode-se afirmar que o Parecer 349/72 enseja a monta-
gem de uma estrutura desarticulada para a habilitação de ma-
gistério de lQ grau, embora em seu discurso se afirme a ne-
cessidade de "promover a correlação e a convergência das
disciplinas", ao mesmo tempo em que atribui às "disciplinas
de educação geral" uma dupla função: a de permitir a conti-
nuidade de estudos, portanto, o acesso ao 3Q grau, mediante
" 1 -" " f -se eçao e, ao mesmo tempo, o erecer os conteudos dos
quais ele se utilizará diretamente na sua tarefa de educa-
dor". Na prática, se torn~ inexequível o cumprimento dessas
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funç6es: o que se observa nas "grades curriculares", sugeri-
das pela Secretaria de Educação do Ceará, inclusive aquela
adotada pelo IEC. ~ que as disciplinas de educação geral es-
tão aligeiradas, o que inviabiliza a continuidade dos estu-
dos. Desarticuladas das didáticas, não podem se converter em
conteúdos de ensino para as primeiras séries da escola de 1Q
grau. Observa-se que as disciplinas de educação geral sao
numerosas, estando a maioria, com carga horária diminuta, de
36 ou 72 horas, no cômputo do curso, e isto concorre para a
fragmentação do conhecimento. Além do mais, estão concentra-
das na 1ª série, d~stante das didáticas das diversas ciên-
cias e do estági'·~supervisionado, o que inviabiliza a arti-
culação conteúdo-prática de ensino.

O documento "Diretrizes Gerais para a Habilitação ao
Magistério" da Secretaria de Ensino do 2Q grau MEC/SESG
(1988), enumera pontos de estrangulamento na formação de
professores, através de pesquisas e estudos. Dentre estes
pontos de estrangulamento encontram-se reforço e ampliação
dos pontos de vista retro expostos, tais sejam: "Não há ne-
nhuma articulação didática, nem de conteúdo, entre as disci-
plinas do Núcleo Comum e da parte profissionalizante e nem
entre estas". E mais: "Apresenta-se esvaziada de conteúdo
pois não responde, nem a uma formação geral adequada, nem a
uma formação pedag6gica consistente", e acrescenta: "A habi-
litação, conforme definida na Lei, não permite que se forme,
nem o professor e, menos ainda, o especialista (4Q ano). A
formação é, toda ela, fragmentada".

4.4.1 Fundamentos Hist6ricos e Filos6ficos da Educação no
currículo do IEC

Qual a situação da disciplina Fundamentos Hist6ricos
e Filos6ficos da Educação, no currículo do IEC? Como se sa-
be, ela é parte constitutiva da formação especial ou profis-
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sionalizante e compõe o bloco dos Fundamentos da Educação,
juntamente com a Biologia, Psicologia e Sociologia.

No currículo do rEC, a carga horária de Fundamentos
da Educação atinge 360 h/a ou seja, apenas, 26,3% da forma-
ção especial, sendo os 73,7% restantes destinados as Didáti-
cas, a Prática de Ensino e à Estrutura e Funcionamento do
Ensino de lQ grau. Esta ordenação do currículo indica uma
tendência tecnicista, pois dá prioridade aos meios de ensino
e à organização do sistema.

Por outro lado, a maior carga horária da parte de
Fundamentos da Educação é destinada a Psicologia que, junta-
mente com a Biologia, corresponde a 60% da carga de Funda-
mentos. Pode-se atribuir essa predominância da Psicologia a
influência da Escola Nova que centra o processo educativo no
aluno, em seus interesses e aptidões. Daí a tendência a um
"psicologismo", .at reLado à Biologia, em detrimento de estu-

J

dos dos aspectos sociológicos, históricos e filosóficos.

Conforme o Parecer 349/72, a Psicologia, Biologia e
Sociologia "deverão contribuir para o conhecimento integrado
do educando no seu desenvolvimento e no seu ajustamento ao
meio". Quanto ao aspecto histórico-filosófico, diz:

"Visará ao conhecimento do papel da Educação
na mudança das estruturas sociais e dos sis-
temas educacionais, com ênfase para o caso
brasileiro".

Há uma incoerência fundamental nos papéis atribuídos aos
Fundamentos da Educação pois, ao mesmo tempo em que admite a
necessidade do conhecimento do espaço da Educação nas mudan-
ças estruturais da sociedade, afirma que se deve fazer estu-
dos sobre o ajustamento do educando ao meio.

Cabe indagar: Qual a orientação advogada
cer? A formação da normalísta deve contribuir

pelo Pare-
prioritária
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mente para a transformação ou para a adaptação às estruturas
sociais? Quando se examina esse Parecer, em sua totalidade,
percebe-se que sua intenção não é orientar o Curso Normal,
inclusive a disciplina Fundamentos Históricos e Filosóficos
da Educação, no sentido das mudanças estruturais referidas,
mas conformar o Curso ao tecnicismo subjacente à política
educacional contribuindo para a manutenção do "status quo" e
trazendo graves consequências a formação da professora pri-
mária.

A carga horária de 72 h/a, destinada a Fundamentos
Históricos e Filosóficos é insuficiente, pela própria natu-
reza da Disciplina: primeiro, pelo fato de abranger Filoso-
fia e História e, em segundo lugar, porque ela deve opor tu-
nizar a compreensão de fundamentos e finalidades da Educação
que envolvem problemas complexos. Essa insuficiência é agra-
vada pelo fato do IEC não oferecer, em série anterior, a
disciplina Filosofia (como opcional da Escola) para favore-
cer a formação de 'uma atitude filosófica, isto é, reflexiva

~. d tAe questlona ora.

Um dos professores da Disciplina, quando entrevista-
do, ressaltou: "As alunas contam com muita dificuldade de
pensar por elas mesmas porque estão habituadas a aprender e
refletir as idéias que encontram nos livros" (•••) "O des-
preparo escolar anterior e o nível de compreensão vêm-se re-
fletindo na sala de aula.".

4.4.2 Objetivos da disciplina

Que objetivos os professores propõem para a discipli-
na Fundamentos Históricos e Filosóficos da Educação?

Antes de tudo, encontrei três programas (um para cada
turno), elaborados individualmente pelos professores, quando
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poderia existir uma única proposta, em torno de objetivos
comuns, com a flexibilidade necessária ao atendimento de in-
teresses dos alunos, referentes a questões fundamentais. Na
realidade, cada um propõe objetivos diferenciados embora, em
alguns casos, sejam equivalentes. são comuns, em dois a dois
dos programas, apenas dois objetivos: "o de desenvolvimento
do espírito crítico-reflexivo para uma leitura do mundo ou
desvelamento da realidade" e o de "oferecer ~ aluna uma vi-
são filosófica e histórica do processo educativo".

Estes objetivos, segundo as alunas que responderam
aos questionários, foram plenamente atingidos. No entanto,
os professores, quando indagados, não concordaram com essa
afirmativa, o que parece ser mais coerente. Assim se expres-
saram dois professores: "De um modo geral, a turma não atin-
giu os objetivos, mas apenas algumas alunas que tinham mais
interesse e mais"base". "Cerca de 40% a 50% das alunas vao,
pouco a pouco, saindo de uma postura ingênua para uma postu-
ra crítica".

Por outro lado, respostas que muitas alunas deram as
questões sobre a relação Educação e sociedade e outras, re-
velam na maioria das vezes uma conscí.êric í.a ingênua e frag-
mentária. Isto ficará evidente quando da análise dessas res-
postas, o que farei no capítulo V. Vale notar que em apenas
um dos programas, encontra-se explícito o objetivo de
uma "apreciação crítica da problemática educacional" e este,
na opinião das alunas, foi parcialmente atingido. O mesmo
poderia nortear o trabalho pedagógico nessa Disciplina,
pois, partindo de problemas concretos, pode se fazer uma re-
flexão sobre os determinantes da situação inclusive as que
extrapolam o ãmbito escolar, permitindo uma visão ampla e
realista da Educação na totalidade das relações sociais.
Além do mais, a reflexão filosófica não se dá no vazio, mas
emerge da própria realidade, por isto não pode ser colocada
de modo abstrato.
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Esse ponto de vista encontra reforço em Saviani:

"Se,estamos preocupados com a Filosofia da
E ucação, a Filosofia só terá sentido na me-
dida em que nos permitir explicitar a proble-
mática educacional. Se ela ocultar a proble-
mática educacional nao estará contribuindo
para preencher sua própria função". (SAVIANI,
1984, p. 34).

Vale notar que, mesmo quando o objetivo se refere a
formação de uma consciência crítica dos problemas educacio-
nais, não a relaciona a uma práxis transformadora. Melhor
dizendo, em nenhum momento, coloca-se a necessidade do pre-
paro da professoranda para um trabalho pedagógico, voltado
para as crianças das classes subalternas que possa contri-
buir para a transformação social.

Estamos certos de que o desmascaramento das contradi-
çoes sociais com as quais a Educação relaciona-se dialetica-
mente, pode realizar-se com a concorrência da própria Educa-
ção. Freire defende a existência desse espaço:

"No momento em que os indivíduos, atuando e
refletindo, são capazes de perceber o condi-
cionamento de sua percepção pela estrutura em
que se encontram, sua percepção muda, embora
isto não signifique ainda a mudança da estru-
tura (•••), significa para os indivíduos ve-
la como realmente é: uma realidade históri-
co-cultural, humana, criada pelos homens e
que pode ser transformada por eles" (FREIRE,
1981, p. 50).
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4.4.3 An&lise da vis~o de homem e de educaç~o

Passemos a apreciar partes de textos que possam elu-
cidar o conceito de homem, trabalhado nos "Fundamentos His-
tóricos e Filosóficos da Educaç~o". Isto porque estamos cer-
tos de que as concepções de Educaç~o s~o decorrentes das vi-
sões de homem e mundo que lhe s~o implícitas.

Em textos\adaptados do 111 Capítulo do livro de A.
Basave deI Vale - Filosofia do Homem - encontramos:

"O homem nao ,~, sua ess~ncia mas o homem
'faz' sua ess~ncia. N~o h& uma ess~ncia imu-
t&vel do humano mas formas diferentes de sua
exist~ncia ao longo da História. O homem ~
inconcebível, fora de sua historicidade e de
seus condicionamentos. (•••) A História nao e
produto do acaso ou de forças invisíveis, an-
tes ~ o resultado das ações do homem, no tem-
po (•••), dentro do processo evolutivo que
caracteriza a presença do espírito." (sic)

A concepç~o de homem aqui esboçada e, marcadamente,
hegeliana. A partir de Hegel, o conhecimento filosófico, is-
to ~, a compreens~o daquilo que ~, envolve a compreensao do
tempo, da História e o próprio homem faz-se história. Marcu-
se, analisando a Filosofia de Hegel, afirma: "Agora, por~m,
a emancipação do homem poderia tornar-se obra do próprio ho-
tuem , meta da sua pr&tica autoconsciente". Reforça, citando
Hegel em "Philosophy of History", p. 17: "A história do mun-
do nada mais ~ do que o progresso da consci~ncia da liberda-
de" (MARCUSE, 1978, p. 142 e 211).

Essa concepção de homem como ser histórico ~, de fa-
to, grande m~rito do Sistema hegeliano, no entanto, permane-
ce idealista por não tratar das condições objetivas para a
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realização da liberdade do homem na História. Engels reco-
nhece o mérito de Hegel por ter concebido natureza, história
e espírito, em conexão e permanente processo de transforma-
ção mas é também Engels quem lhe faz a seguinte crítica:
"Para ele, a produção bem corno todas as relações econômicas
só existiam acessoriamente, corno um elemento secundário den-
tro da 'história cultural'" (ENGELS, 1983, p. 52).

Examinando a concepçao de homem em textos trabalhados
por outro docente, encontramos o homem corno um ser a-histó-
rico, dentro de urna perspectiva metafísica, corno revela o
seguinte trecho:

li\)homem e o ser superior do mundo, daí ele
ser físico e metafísico, é matéria e razao. ~
físico porque é formado de matéria que e o
seu corpo e e metafísico porque é dotado de
raciocínio, consciência crítica, pensamento,
reflexão compreensão etc."

Nessa abordagem está claro o modo cartesiano de pen-
sar o homem, daí a dicotomia: matéria e razão, ser físico e
metafísico, sem se atentar para que estes aspectos se inte-
grem numa unidade que é o HOMEM. A Dialética já demonstrou
que a unidade é diversificada porque contém, em si, as dife-
renças. Daí ser possível pensar o homem corno unidade de con-
trários: matéria/razão; liberdade/necessidade e com outras
categorias aparentemente inconciliáveis.

O homem é definido corno um ser metafísico por ter
consciência, reflexão, compreensão. Mas, conforme a Filoso-
fi da r·xis, a consciência não i "em si mesma", mas resul-
ta das relações com o mundo objetivo cuja base e o trabalho,
isto é, a produção da vida material. Para Marx e Engels,

liaconsciência jamais pode ser outra coisa do
que o ser consciente, e o ser dos homens é o
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seu processo de vida real"
1989, p, 20).

(MARX e ENGELS,

Dizer tamb~m, como se encontra em texto trabalhado
com as alunas, que "a construçâo de um mundo melhor depende
dos conhecimentos filosóficos, atrav~s dos quais o homem
compreende a relaçâo mundo-homem, valor do mundo, valor do
homem, sem nunca isolar um do outro", ~ uma afirmaçâo muito
gen~rica, por isto precisaria ser explicitada. Donde provem
as id~ias, os conhecimentos acerca da relaçâo homem-mundo?
Quais as características dessas relações?

Marx e Engels esclarecem a questâo do seguinte modo:

"A produçâo de id~ias, de representações, da
consciência está, de início, diretamente en-
trelaçada à atividade material e com inter-
câmbio material dos homens, como a linguagem
da vida real. O representar, o pensar, o in-
tercâmbio espiritual dos homens, aparecem
aqui como emanaçao direta do seu comportamen-
to material. (•••) Os homens sao reprodutores
de suas representações, de sua id~ias etc,
mas os homens reais e ativos, tal como se
acham condicionados por um determinado desen-
volvimento de suas forças produtivas e pelo
intercâmbio que a ele corresponde at~ chegar
as suas formações mais amplas" (ibdem, 1989,
p. 20).

A o ocaçâo de que a construçâo de um mundo melhor
depende d conhecimentos filosóficos sobre o mundo e o ho-
m m, tem t mb~m conotaçâo idealista. Certamente nâo se pode
n ar que a Filosofia pode contribuir para a transformação
do mundo. ~ o próprio Marx que diz na XI tese sobre Feuer-
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bach: "Os fi16sofos se limitaram a interpretar o mundo de
diferentes maneiras; o que importa é transformá-lo".

Pode-se esperar um mundo melhor em consequência do
conhecimento filos6fico se esse não estiver inteiramente im-
bricado em uma práxis transformadora? E os componentes de
uma praxls transformadora onde se articulam dialeticamente
ação-reflexão, teoria-prática foram omitidos naquela aborda-
gem.

Será que uma abordagem idealista,
hist6rica do homem pode contribuir para
professoranda no q~e concerne ã educação
numa sociedade ciassista contradit6ria e

metafísica, nao-
a compreensao da

de homens concretos
discriminadora como

a nossa?

Quanto ã concepção de Educação, encontramos, em tex-
tos trabalhados, duas posturas diferentes: uma declarada da
Pedagogia Tradicional e outra da proposta pedag6gica de Pau-
lo Freire.

Transcrição de parte da apostila onde se evidencia a
concepçao liberal ao colocar objetivos gerais para a Educa-
çao:

"Para que a Educação atinja os seus prop6si-
tos e ocupe o seu lugar de destaque na vida
contemporânea é necessário que ela tenha uma
visão filos6fica. Vejamos alguns prop6sitos
da Educação:

- proporcionar um harmonioso desenvolvimento
das potencialidades do homem e o seu ajus-
tamento ao meio em que vive;

- formar bons cidadãos, preparando-os para
suas responsabilidades sociais;
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- promover o desenvolvimento integral de sua
personalidade i

- desenvolver no aluno os ideais democráti-
COSi

- favorecer o desenvolvimento do ser humano
em seu processo de auto-realizaçãoi

- despertar o aluno para uma reflexão sobre o
processo de mutação que a sociedade apre-
senta para que ele possa, através de seu
esforço, participante criativo, conseguir o
seu pr6prio nivel de vida e ser um constru-
tor de comunidades". (Sic)

Observa-s1 que os fins da Educação referem-se ao ho-
mem e à sociedade de modo metafisico e a-hist6rico o que es-
tá coerente com uma das visões de homem, trabalhadas na Dis-
ciplina e analisadas aqui. Nessa concepção de Educação nao
sao consideradas as variáveis espaço e tempo, quando se sabe
que a Educação sempre existe numa determinada sociedade, com
caracteristicas hist6rico-culturais peculiares, as quais de-
vem ser consideradas ao se tratar de objetivos para a Educa-
çao.

Constata-se que, nesse texto, há objetivos relativos
ao homem, tomado individualmente, e outros referidos à so-
ciedadei todos de modo abstrato. Os principios da Pedagogia
Tradicional estão ali explicitos. Vejamos: coloca-se de for-
ma idealista o desenvolvimento de "potencialidades" , asso-
ciadas ao processo de "auto-realização", arnbas refletindo
uma ooncepção essencialista de homem, segundo a qual a es-
sincia humana é um "a priori" que deverá desenvolver-se con-
forme as potencialidades intrínsecas de cada ser. A função
social atribuída à Educação é de ajustamento a uma sociedade
supostamente harmoniosa, portanto sem conflitos nem oposição
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e para qual se deve formar "bons cidadâos preparando-os para
suas responsabilidades sociais", al~m de "desenvolver no
aluno os ideais democráticos". Toda essa linha de pensamento
encontra-se na Pedagogia Tradicional já abordada que, por
sua vez, deita raízes no pensamento liberal.

"Cidadania" e "democracia" estâo tamb~m colocadas co-
mo valores gen~ricos e universais. Discutindo os valores
norteadores da Pedagogia Tradicional, diz Silva:

"Apresentam-se, assim, como valores absolu-
tos, eternos e imutáveis já que a natureza do
ser humano, os acontecimentos e mudanças his-
tóricas, o fluir constante das preferências
desejos e interesses dos homens, as vicissi-
tudes do 'aqui-agora', da realidade social
presente e atual, enfim, deixam os valores
intactos e inalteráveis" (SILVA, 1986, p.
90) •

o último dentre os propósitos da Educação refere-se
ao despertar do aluno para uma reflexâo sobre o "processo de
mutação que a sociedade apresenta". Apesar do relevo dado a
esse fato, e o de colocar o aluno como "um construtor de co-
munidades", percebe-se tamb~m, ao mesmo tempo, a postura li-
beral, ao afirmar o poder do aluno de "através de seu esfor-
ço (•••) conseguir o seu próprio nível de vida". Ora, sabe-
se que esse discurso ~ ideológico, vez que coloca na depen-
dência do esforço individual a posiçâo que o aluno vai ocu-
par na sociedade, desconsiderando todos os determinantes es-
truturais dos quais, tamb~m, a posiçâo do indivíduo na so-
ciedade depende.

A apostila que, a seguir, analiso, coloca alguns as-
pectos da proposta pedagógica de Paulo Freire, referida como
"Educação Humanizadora" ou "concepçâo humanista" de Educa-
ção. Essa última expressâ~ ~ equivocada em relação à classi-
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ficação das tendências da Educação brasileira, proposta por
Saviani, adotada neste trabalho, onde as tendências "huma-
nistas" (tradicional e moderna), articulam-se com princípios
do pensamento liberal. Note-se que a proposta educativa de
Freire tende a uma pedagogia crítica.

Libãneo a ela se refere como "tendência progressista
libertadora" ou ainda, "educação libertadora". Aliãs, essa
expressao é usual, na literatura pedagógica, para designar a
pedagogia de Freire. Ainda é Libãneo quem, comparando-a com
as tendências "humanistas", diz:

"A educação libertadora, ao contrãrio, ques-
tiona, concretamente, a realidade das rela-
ções do homem com a natureza e com os outros
homens, visando a uma transformação - daí ser
uma educação crítica" (LIBÂNEO, 1985, p. 33).

Feita essa ressalva sobre a expressao "concepção hu-
manista", observa-se que o texto pretende fazer um paralelo
entre Educação humanizadora e Educação desumanizadora. A hu-
manizadora é identificada com a pedagogia de Paulo Freire e
a desumanizadora com aquela que Freire denomina "concepção
bancãria" e que pode ser identificada com a Pedagogia Tradi-
cional. O texto diz:

"A educação humanista constitui como verda-
deiro que fazer humano. Os educadores e edu-
candos exercem, sobre o mundo, uma reflexão
cada vez mais crítica. Identificando-se nessa
reflexão-ação e, nessa ação-reflexão sobre o
mundo, tornam-se ambos, autenticamente, seres
de transformação. Educação Humanizadora O
HOMEM TRANSFORMA A REALIDADE" (Sic).
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Foi identificada, a Educaç~o desumanizadora com algu-
mas das caracteristicas da "educaç~o banc&ria" que se encon-
tra em Freire - "Pedagogia do Oprimido" - capitulo 11, onde
ele faz criticas a essa forma de se conceber e fazer Educa-
ç~o, através de depósitos de conhecimentos e tira v&rias
consequências dentre as quais a funç~o adaptadora dessa Edu-
caç~o. Percebe-se também que, para ele, a unidade dialética
da aç~o-reflex~o constitui a pr&xis da Educaç~o Libertadora
da qual resulta a humanizaç~o que corresponde ã "ontológica
vocaçao de Ser Mais".

A apostila em referência, busca fazer um paralelo en-
tre o pensamento freireano e a "Educaç~o banc&ria", mas de
um modo muito incompleto o que, a nosso ver, nao permite a
aluna uma compreensão de ambas por faltarem elementos funda-
mentais. Inclusive, na apostila de Freire, no que concerne
aos limites da Educaç~o transformadora, encontra-se omisso.
Sabe-se que ele, inicialmente, colocou a criticidade corno
produto de urna aç~o fundamentalmente pedagógica e capaz de
operar as transformações sociais; e depois constatou que os
condicionantes sócio-econõmicos vao além das possibilidades
da Educaç~o e, ~n consequência, o emergir da criticidade e a
transformação da sociedade so ocorrem com a aç~o politica
que, por sua vez, deve ter caracteristicas pedagógicas.

Os limites e possibilidades do processo sao assinala-
dos, em v&rios textos de Freire, inclusive em "Alfabetizaç~o
de Adultos: é ela um Que fazer Neutro?", onde ele adverte
que é ingênuo conceber a Educaç~o institucionalizada corno
alavanca de libertaç~o, conferindo-lhe urna autonomia que n~o
tem, no processo de transformaç~o social. Ainda referindo-se
ao papel da Educaç~o em sociedades onde os desniveis sociais
são evidentes, diz Freire:

"A Educaç~o libertadora se identifica em ter-
mos preponderantes com o processo de organi-
zaç~o consciente das classes dominadas, para
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a transformação das estruturas opressivas".
(FREIRE, 1978, p. 68).

Após a análise das concepções de Educação implícitas
em textos trabalhados na disciplina Fundamentos Históricos e
Filosóficos da Educação, pode-se dizer que, no primeiro tex-
to, as finalidades da Educação estão colocadas de modo fiel
a princípios da Pedagogia Tradicional, ficando evidente que
a Educação deve ter urna função social de adaptação do edu-
cando à sociedade.

Ao lado disso, é colocada a função transformadora da
Educação, utilizando-se categorias da pedagogia de Paulo
Freire que tornam urna conotação idealista, pois os limites
estruturais, admitidos por Freire, impostos a Educação
transformadora, foram omitidos, bem corno seu papel organiza-
tivo junto às classes oprimidas, corno estratégia "real pos-
sível" no processo de transformação.

Nesta análise, considero relevante observar as cone-
xoes existentes entre as concepçoes trabalhadas. Constatei
que se trata de incoerência defender fins para a Educação,
em consonância com urna Pedagogia Tradicional, quando essa
mesma linha de pensamento é depois colocada corno "Educação
desumanizadora".

,
.\

Em suma, percebi que há certa complementar idade entre
as duas visões de homem e de Educação, respectivamente. Nas
visões, prevalece o modo formal, metafisico de pensar o ho-
mem, lnarcado por dicotomias e onde a consciência é um dado
liapriori" porque não é construida no processo dialético e
histórico. Essa concepção de homem, articula-se com aqueles
fins propostos para a Educação, coerentes com a Pedagogia
Tradicional.

Encontrei também urna outra concepção de homem corno
ser histórico, mas com a conotação idealista por não consi-
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derar as condições materiais como um determinante da reali-
zação histórica do homem, em seu processo de libertação. Es-
sa concepção de homem é coerente com a con.otação que é dada a
"Educação transformadora", ainda idealista por nao conside-
rar os limites estruturais que lhe são impostos nas situa-
ções históricas concretas.

Vale salientar que o fato de existirem três diferen-
tes programas da disciplina Fundamentos Históricos e Filosó-
ficos da Educação fez com que os textos dos quais extraímos
as concepçoes de homem e de Educação nao fossem estudados
pelo conjunto das alunas, mas por parte delas.

Examinando os itens e textos dos três programas, per-
cebi que um deles guarda certa coerência com uma determinada
linha de pensamento (no caso é a freireana). Nos demais, is-
to não ocorre. Por isto, encontrei conceitos incoerentes ou
ainda desconectados de seus fundamentos, o que certamente
concorre para fragmentar o conhecimento e a consciência da
aluna.

4.5 Como a Professoranda Percebe a Disciplina Fundamentos
Históricos e Filosóficos da Educação

Solicitei da professoranda a avaliação de aspectos do
trabalho pedagógico desenvolvido pela disciplina, mediante
perguntas constantes do questionário. (Anexo I)

A professoranda, em 59% dos casos, considerou ótima a
GQnt~ibuicão da disciplina para sua formação profissional;
€ -0 da orno h p6t se, a disciplina nao ser obrigatória no

':\
Qur eu o, indaguei se ela a escolheria para cursar. A res-
po ta "sim" atingiu 94%. Solicitadas a justificar sua res-
posta, em questão aberta, as seguintes razões foram apresen-
tadas, pelo menos três ve~es:
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• Indispensável para pensar a realidade;

• Levanta questionamentos;

• Faz urna reflexão para chegar a soluções;

• Importante para a formação da professora;

• Pela beleza do conteúdo filosófico.

Vale notar que as justificativas de urna possível es-
colha da disciplina, não estão diretamente relacionadas a
sua especificidade, ou melhor, "pensar a realidade, levantar
questionamentos, refletir para soluções", não foram mencio-
nados em articulação com problemas educacionais. A alegativa
da importância da disciplina para a formação da professora,
é bastante vaga e, mais ainda, a referência à beleza do con-
teúdo filosófico.

Buscamos também saber quais os ternas estudados eram
considerados mais importantes. Os dois mais citados foram:
"Filosofia e formas de conhecimento" e "Filosofia e realiza-
ção humana". Note-se que nenhum deles está diretamente rela-
cionado à Filosofia e/ou à História da Educação, mas são in-
trodutórios ao estudo da Filosofia.

Tratam-se de ternas comuns aos três programas, tendo
sido indicada a mesma fonte de estudo: um manual de Filoso-
fia e História da Educação. Examinando o manual constatei
que os ternas são tratados de forma estanque, fragmentária e
reducionista.

As alunas justificaram a necessidade do estudo da
disciplina, sem mencionar a reflexão filosófica ou a histo-
ricidade da Educação, ao mesmo tempo em que consideram mais
importante, nesse estudo, temas introdutórios a Filosofia.
Isto justifica-se, em parte, pelo fato de nos três progra-
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mas, tornados em conjunto, prevalecerem os ternas de introdu-
çao à Filosofia e não aqueles mais relacionados a fundamen-
tos da Educação ou à sua história.

Ainda para compor a avaliação da aluna acerca da dis-
ciplina, perguntei se ela tinha tido dificuldades na apren-
dizagem. 84% disseram nao ter tido e somente 16% admitiram
dificuldades de aprendizagem, atribuídas, principalmente, a
difícil compreensão dos textos e à desvinculação destes da
realidade. Mas, essa é a posição de urna minoria. No entanto,
quando abordei a questão dos objetivos da disciplina dois
professores ressaltaram a dificuldade de alcance dos objeti-
vos, até "por falta de base das alunas". Em outro depoimen-
to, urna professora reafirma essas dificuldades, dando um
exemplo: "Encontramos a maior dificuldade quando tratamos a
concepção de homem, corno ser. Partimos do mais elementar,
mas só algumas chegaram a captá-Ia".

Sugiro que o trabalho pedagógico nessa disciplina,
parta de problemas educacionais. Saviani, discutindo a difi-
culdade existente de se ministrar conjuntamente Filosofia e
História da Educação, reforça esse ponto de vista, quando
diz:

"A Filosofia da Educação só poderá prestar um
serviço à formação dos educadores, na medida
em que contribuir para que os educadores ado-
tem esta postura reflexiva para a"problemáti-
ca educacional" (SAVIANI, 1982, p. 35).

o mesmo autor acrescenta, referindo-se à História da
Educação: "O concreto é histórico e, para dar conta da pro-
blemática concreta da Educação, é necessário assumir a pos-
tura histórica" (Ibidem, p , 35).

As falhas apontadas na condução da disciplina Funda-
mentos Históricos e Filosóficos da Educação, no IEe, justi-
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ficam, em parte, a consciência fragmentária e ingênua, mui-
tas vezes revelada pela professoranda, diante dos problemas
educacionais de ordem teórico-prática que lhe propus e que
passo a analisar.



CAPITULO V - VIsAo DA PROFESSORANDA

Considero corno objetivo fundamental desta pesquisa,
captar a visão da professoranda, expressa nas concepçoes de
homem e sociedade e a sua compreensao acerca da Educação.
Busquei, através de questionários e entrevistas, perceber a
consciência que a professoranda tem do papel da Educação nu-
ma sociedade de classe: tal seja, reprodução e/ou transfor-
mação social, além de seu compromisso com a Educação, enca-
rada numa perspectiva política. ~ importante que o educan-
do/educador compreenda as dimensões do exercício de magisté-
rio no contexto das relações sociais concretas, isto é, o
significado político do trabalho pedagógico.

Apesar de todas as adversidades que marcam o trabalho
da professora primária, tal corno a questão salarial e o des-
prestígio social a que está relegada a categoria, seu traba-
lho caracteriza-se corno "intelectual". Gramsci nos ensina
que "todos os homens são intelectuais", no sentido de que
nao existe atividade humana de que se possa excluir a inter-
venção intelectual, de modo que nao se pode separar o "homem
que faz" do "homem que sabe". Também é Gramsci quem, discu-
tindo os limites da acepção de "intelectual", afirma que
"nem todos os homens desempenham, na sociedade, a função de

~
intelectuais" (GRAMSCI, 1982, p. 7).

o magistério caracteriza-se corno função social, pre-
dominantemente intelectual, por seu caráter superestrutural.
As idéias de Gramsci sobre os intelectuais, sua função na
superestrutura, seu vínculo orgânico com as classes dominan-
tes ou com as classes subalternas, seu papel na difusão de

- 109 -
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uma nova concepçao de mundo favorável aos subalternos, foram
referências que nos levaram a buscar compreender a leitura
que a professoranda normalista faz da Educação, no contexto
atual. Isto porque essa leitura vai influenciar o seu fazer
pedagógico.

5.1 Sociedade e Classes Sociais

Passo a examinar o material emplrlCO, colhido junto à
professoranda, revelador, de sua percepção sobre o homem na
sociedade e as classes sociais, conforme os quadros a se-
guir.

QUADRO X
FREQUf:NCIA DE ESCOLHA DE CADA AFIRMAÇÃO DO "lQ PAR"

PELAS ALUNAS

AFIRMAÇÃO F %

O ser humano ~ livre, portanto sua posiçãoe
na sociedade depende de seu esforço e res-
ponsabilidade individual 2 3,8

O ser humano ~ livre, posiçãoe mas sua na
sociedade depende também de outros fato-
res, além de seu esforço e responsabilida-
de 50 96,2

T O T A L 52 100,0



QUADRO Xl
FREQUJ;:NCIADE ESCOLHA DE CADA AFIRMATIVA DO "2Q PAR" PELAS ALUNAS

AFIRMAÇÃO F

A sociedade é realmente harmoniosa havendo uma tendên-
cia a que todos a ela se ajustem, cumprindo suas fun-
ções sociais 4

A sociedade é realmente marcada pela divisão em grupos
e classes sociais. Existem classes, cujos interesses
são sempre opostos - algumas dominam e outras são do-
minadas 46

Não responderam 2

T O T A L 52 100,0

QUADRO Xll - FREQU~NCIA DE ESCOLHA DE CADA AFIRMAÇÃO DO "3Q PAR"
PELAS ALUNAS

AFIRMAÇÃO F

Considerando que existem classes sociais opostas, voce
afirma que essas classes originam-se das diferenças
individuais (aptidões, talentos), por isto é que uns
indivíduos estão na classe dominante e outros na clas-
se dominada 10 19,2

Considerando que existem classes sociais opostas, voce
afirma que essas classes têm origem nas diversas for-
mas de apropriação de bens e exploração de uns sobre
os outros, daí a existência de classes dominantes e
classes dominadas 42 80,8

T O T A L 52 100,0
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Diante de afirmativas sobre a situação do homem na
sociedade, 96% assinalaram a que diz: "o ser humano ~ livre,
porém sua situação na sociedade depende de muitos outros fa-
tores, al~m de seu esforço e responsabilidade". Em seguida,
verificamos que, 88% das alunas marcaram a alternativa em
que se coloca a sociedade como realidade, marcada pela divi-
sao em classes sociais, com interesses opostos, e apenas 7%
a consideram harmoniosa; 80% concordaram que a origem das
classes pode ser atribuída a diversificadas formas de apro-
priação de bens, exploração e dominação de uma classe sobre
outras. E verifica-se que 19% das alunas compreendem a divi-
são de classes como consequência das diferenças individuais.
Essa visão liberal burguesa que escamoteia as Oposlçoes de
classe, concebendo a sociedade como harmoniosa, e utiliza as
aptidões naturais como justificativa ideológica das desi-
gualdades sociais, não foi a preferida pela maioria das pro-
fessorandas; suas preferências revelam a existência da per-
cepção de uma sociedade classista.

Damasceno, tratando da concepçao liberal esclarece:

"essa ideologia toma como elemento chave o
conceito de aptidões naturais que se arquite-
ta com o seguinte raciocínio: se todos homens
sao livres e iguais no direito, o destino do
ser humano não depende mais da ordem estabe-
lecida, mas das aptidões individuais, decor-
rentes das diferenças físicas, biológicas e
psíquicas" (DAMASCENO, 1985, p. 4).

A essa versao pode-se opor a concepção dial~tica, na
qual o homem ~ colocado como ser objetivamente determinado
por um conjunto de relações, ao mesmo tempo em que ~ sujeito
determinante dessas próprias relações, isto é, o homem e
condicionado "a priori" pelo mundo concreto, o qual, mesmo
podendo ser por ele modificado, continua limitando-o.
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Quando, na entrevista, tratei com as alunas sobre as
diferenças de classe, percebi que elas não chegam a uma com-
preensão clara e precisa das origens da estrutura classista.
Falta-lhes um rejerencial teórico que lhes permita essa com-
preensão. No entanto, apontam aspectos relevantes da ques-
tão, provavelmente porque, como membros das classes subal-
ternas, experienciam as discriminações e dificuldades a que
essa classe está submetida. Apontam, em geral, como causa
das diferenças de classe, o sistema vigente. Uma das entre-
vistadas colocou - "Enquanto existir o sistema capitalista,
cada vez mais haverá uma minoria lá em cima e uma maioria lá
em baixo, sofrendo necessidades - a massa". Uma outra falou:
"Não se dá oportunidade a quem não tem capital. Rico não dá
chance a pobre". Percebem que o Governo identifica-se com a
classe dominante, coloca-se ao lado dela, oferecendo-lhe to-
do apoio. Uma das professorandas ressaltou o fenômeno do em-
pobrecimento crescente: "A tendincia, que já está acontecen-
do, e os ricos ficaram cada vez mais ricos, e os pobres cada
vez mais pobres". Uma das entrevistadas colocou ser possível
uma igualdade real: "Dependendo do sistema, todos poderiam
ser iguais". Essas afirmações esboçam uma incipiente cons-
ciincia de classe que, poderia ser trabalhada no Curso, es-
pecialmente na disciplina Fundamentos Históricos e Filosófi-
cos da Educação.

Ao lado disso, outras colocam como causas desse sis-
tema injusto, a existincia de "ambiciosos que so querem para
si" e de preconceitos, especialmente raciais e até apontam,
como causa da pobreza fenõmenos climáticos como secas e
enchentes. Desta forma, ficou patente que há alunas que des-
conhecem causas estruturais inerentes ao próprio sistema ca-
pitalista, como a apropriação privada dos meios de produção,
a exploração do trabalho assalariado gerando mais-valia,
alienação e outros fenõmenos. Julgam que as relações sociais
injustas são consequentes de sentimentos e preconceitos,
portanto da subjetividade, e até de fenõmenos da natureza.
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5.2 Educação e Sociedade

Busquei saber como a professoranda compreende a re1a-
çao da Educação com a nossa sociedade, marcada pela desi-
gualdade de classes. Para tanto, colocamos à sua escolha,
alternativas concernentes à visão crItica e à visão liberal
da Educação. Saviani assinala que, segundo essa última vi-
sao, a Educação

"constitui pois, uma força homogeneizadora
que tem por função reforçar os laços so-
ciais, promover a coesão e garantir a inte-
graçao de todos os indivIduos no campo so-
cial".

E mais, nessa perspectiva: liasociedade é concebida como es-
sencialmente harmoniosa, tendendo à integração de seus mem-
bros" (SAVIANI, 1984, p. 8). Já a visão crItica considera os
condicionantes econ6mico-sociais sempre presentes no modo
como se manifesta a Educação. Essa visão desmascara o dis-
curso ideológico da concepção liberal que coloca a Educação
como independente desses condicionantes e capaz de eliminar,
por si só, as desigualdades sociais, intrInsecas à estrutura
de classe. Segundo Saviani, o grupo de teorias crIticas

"concebe a sociedade como sendo essencialmen-
te marcada pela divisão entre grupos ou clas-
ses antag6nicas que se relacionam à base da
força a qual se manifesta fundamentalmente
nas condiç6es de produção da vida material"
(SAVIANI, 1984, p. 8).

Colocamos alternativas referentes à visão crItica e a
visão liberal, conforme quadros a seguir.



QUADRO XIII
FREQUE:NCIA DE ESCOLHA DE CADA AFIRMAÇÃO DO "42 PAR" PELAS ALUNAS

AFIRMAÇÃO F

A educação escolar aumenta a desigualdade social exis-
tente entre as classes oferecendo a estas um saber de-
sigual em qualidade e também porque o aproveitamento
do que é ensinado depende das condições de vida de ca-
da um 10 19,2

A educação escolar pode eliminar a desigualdade exis-
tente entre as classes sociais porque oferece o saber
a todos os alunos. O restante depende das aptidões e
esforços de cada um 42 80,8

52 100,0T O T A L

QUADRO XIV
FREQU~NCIA DE ESCOLHA DE CADA AFIRl'IAÇÃODO "52 PAR" PELAS ALUNAS

AFIRMAÇÃO F %

A educação escolar tem por função conscientizar o alu-
no sobre as relações opostas existentes na sociedade
para que ele possa trabalhar no sentido de transformar
a sociedade 21 40,4

A educação escolar tem por função ajustar o aluno a
sociedade, educando-o para a vida futura 31 59,6

T O T A L 52 100,0
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Na alternativa, a educação escolar como reforçadora
da desigualdade social, em decorrência da oferta de um saber
diferenciado, em qualidade, para uma clientela em diferen-
tes condições de vida - apenas 19% das professorandas opta-
ram por essa alternativa; 80% optaram pela segunda alterna-
tiva onde estavam implicitos principias da concepção liberal
de Educação, tais como: o poder da Educação em realizar a
"equalização social", a existência de "igualdade de chances"
em Educação e a importância das "aptidões naturais" no êxito
da educação escolqr.

Vale ressaltar que a perspectiva dialética que adota-
mos como o referencial de análise mais adequado aos propósi-
tos desta pesquisa (conforme referência no capitulo IV), su-
pera aquela visão critica limitada ao reprodutivismo em Edu-
cação, pois esse postula, em última análise, uma visão meca-
nicista e determinista dos condicionantes econõmicos (estru-
turais), em relação à Educação (superestru·tural). Nessa ana-
lise adotei a visão dialética, baseada em Gramsci no que
concerne à relação da economia com a superestrutura porque
ele defende a dialeticidade dessa relação. "O raciocinio se
baseia na necessária reciprocidade entre estrutura e supe-
restrutura 'reciprocidade que é precisamente o processo dia-
lético real'." (GRAMSCI, 1984, p. 53) No desenvolvimento da
análise dessa questão, esse grande pensador demonstra que a
determinação econõmica não tem caráter absoluto e que a su-
perestrutura (politica e ideológica), mesmo sendo determina-
da pela economia, guarda em relação a essa, certa autonomia
e até a possibilidade de interferência.

Ratificamos o que afirma Gadotti: "A Educação é um
~spaço politico, limitado, mas de importância relativa na
superaçao das contradições da sociedade" (GADOTTI, 1981, p.

27) •

Quanto à função social da educação escolar, foram co-
locadas as perspectivas: dialética e liberal de Educação,
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que tinham os seguintes enunciados, respectivamente: "A
educação escolar tem por função conscientizar o aluno sobre
as relações opostas existentes na sociedade para que ele
possa trabalhar no sentido de transformar a sociedade". A
segunda alternativa: "A educaçao escolar tem por função
ajustar o aluno i sociedade, educando-o para a vida futura".

Mediante essas duas alternativas, 59~ das professo-
randas optaram por aquela em que se afirma ser função da
Educação, ajustar o aluno i sociedade, e 40% assinalaram
aquela que confere i Educação um papel transformador, na so-
ciedade. Assim sendo, percebe-se a grande influência dos
postulados da visão liberal de Educação na compreensao da
professoranda acerca do papel da Educação na sociedade de
classes.

Por outro lado, buscando explicitar melhor a compre-
ensao da função transformadora da Educação, indaguei da pro-
fessoranda o que significa, para ela, "transformar a socie-
dade". Obtive dois grupos de respostas: No primeiro grupo,
onde se concentra a maioria das respostas, as professorandas
dizem que a transformação consiste em mudar determinados fa-
tos ou condições sociais, isto é, aspectos da realidade ob-
jetiva - "transformar é corrigir injustiças sociais" ou "é
promover uma sociedade justa". Qutras fizeram referência a
condição de classe, afirmando que "transformar e eliminar
desigualdades, extinguindo as classes sociais". Outras fazem
referência a meios para transformar, apontando i "necessida-
de de se desenvolver a consciência critica" e de "participar
de uma luta conjunta". Essas respostas indicam, mais uma
vez, que parte das professorandas percebe uma sociedade in-
justa, desigual, na qual vivem, mas não têm idéias claras de
causas estruturais. Chegam até a colocar que "transformar e
extinguir as classes sociais", mas desconhecem a "luta de
classes", como móvel de transformação social pois, mesmo ao
colocar, de modo vago, a "necessidade de uma luta conjunta",
nao chegam a ideritificar qual é a luta e o que, concretamen-
te, deveria ser transformado.
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No segundo grupo, minoritário, estão as respostas que
identificam a transformação social com atitudes subjetivas e
valores inteiramente desarticulados da realidade objetiva.
Afirma que a transformação social depende da "aceitação in-
terpessoal", da "consci~ncia de direitos e deveres", da
"abolição de preconceitos", da "promoção da igualdade, li-
berdade e fraternidade". Essa é uma postura ing~nua pois to-
dos esses valores estão colocados "em abstra-to", portanto,
inteiramente desconectados dos processos sociais.

As respostas das alunas indicam um desconhecimento de
que a transformação social ocorre quando se modificam as
partes componentes da totalidade social e suas relações re-
cíprocas. Percebe-se que falta à professoranda a compreensão
do social como totalidade e de como as transformações se
operam no seio da totalidade. Essa totalidade social nao e
pura abstração mas refere-se a fatos e dados concretos. Cury
adverte:

"A totalidade é concreta. Interna aos dados
empíricos, implica-os e os explica, no con-
junto das suas mediações e determinações con-
traditórias. Os dados, vistos na sua visibi-
lidade imediata e nas suas relações externas,
só adquirem concreticidade (tornam-se concre-
tos) quando revistos nas relações essenciais
de uma totalidade histórico-social" (CURY,
1985, p. 36).

Não deveria, o curso de formação da professora primá-
ria, oportunizar-Ihe uma reflexão rigorosa, radical e tota-
lizante? Essa reflexão deveria, notadamente ser a contri-
buição dada pela disciplina Fundamentos Históricos e Filosó-
ficos da Educação à formação da professora. Certamente que
isso viria a facilitar a sua compreensao acerca do papel po-
lítico-social da Educação na manutenção e/ou transformação
da sociedade.
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Considerada como ponto fundamental em nosso trabalho,
a compreensão da relação da Educação com a sociedade, procu-
rei explicar melhor a visão da professoranda a respeito des-
sa relação, recolocando na Entrevista a seguinte questão:
80% das alunas, respondentes do questionário, afirmam que a
educação escolar pode eliminar as desigualdades existentes
entre as classes sociais porque oferece o saber a todos. Vo-
cê confirma ou não essa afirmação? Evidenteme~te a concor-
dância significa tender para o pensamento liberal em Educa-
ção que passa a idéia de que a Escola pode promover a igual-
dade social, partindo do pressuposto da igualdade de chan-
ces.

As professorandas que assumem essa posição, confirmam
o discurso liberal, não só considerando a Escola como elimi-
nadora de desigualdades, mas como instrumentos de ascensao
social: "A Educação é a chave para se subir na vida". "Sou
filha de pais analfabetos, mas me preocupei em estudar para
me tornar alguém na vida, para subir um degrau e passar para
uma classe superior".

vê-se claramente o discurso liberal, assimilado pela
professoranda, que sabemos ser das classes oprimidas da so-
ciedade, quando coloca a expectativa de sua ascensao social
pela via da Educação, entendida também como promotora da
igualdade social, .confirmando-se o ponto de vista da maioria
(80%) •

Cunha, tratando do papel da Educação na construção de
uma sociedade aberta, assinala que:

"a análise do papel atribuído a Educação de
instrumento de equalização de oportunidades,
pela doutrina liberal, (•••) mostrou ter essa
atribuição a função ideológica de dissimular
os mecanismos de discriminação da própria
Educação, bem como os da ordem econ6mica"
(CUNHA, 1985, p. 60).
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Ao colocar, no capítulo IV o significado de visão
dialética da Educação minha pretensão foi deixar claro que
rejeito, pelos motivos teóricos expostos, o reprodutivismo
em Educação, bem cornoa visão liberal; porque essa última
desvincula a Escola, dos determinantes estruturais. Quero
reafirmar o caráter dialético da Educação escolar, marcada
pelas contradições existentes na sociedade, mantendo com es-
sa urnarelação também contraditória, pois, ao·mesmo tempo em
que depende da estrutura social e concorre para mantê-Ia,
possui certa autonomia em relação a estrutura, o que lhe
possibilita contribuir para a transformação das relações de
classe. Mello, tratando do papel da Escola, conforme a visão
liberal e a visão crítica, afirma que:

"Reconhecer a dependência da Escola diante
dos determinantes estruturais e, ao mesmo
tempo, sua especificidade, enquanto instãncia
cultural, com alguma autonomia na mediação
entre aqueles determinantes e o destino so-
cial de sua clientela, exige articular os
dois modos opostos de entender o papel da
Educação" (MELLO, 1983, p. 100).

Dentre as professorandas entrevistadas, há as que
discordam do postulado liberal da Educação, promotora de
igualdade social, pela oferta de igualdade de oportunidades.
Isto ficou patente quando assim se expressaram: "Criança po-
bre não tem as mesmas oportunidades da criança rica, na con-
quista do saber". "Há a escola pública pobre que recebe
crianças pobres". Apontam também desigualdades, em relação
is condições das,ciianças: "A pobre sai com fome e com urna
multidão de outros problemas e a rica sai com todas as con-
dições e ainda conta com reforço em casa". Vê-se, claramen-
te, a percepção de condições desiguais, tanto referentes à
sociedade, quanto à Educação.

(
iJ r c - t-:·.L:<JL l.!/.' De DE f~~iJCA .~O

i ~Ii o t e c ti I i i I; C _J
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Esses pronunciamentos das professorandas revelam um
senso de realidade pois sabe-se que, de fato, a escola não e
igualitária, numa sociedade extremamente desigual como a
nossa. Quero assinalar que essa e a visão da minoria pois,
quando foi colocado no questionário que a educação escolar
aumenta a desigualdade social existente entre as classes,
oferecendo a estas um saber desigual em qualidade e acres-
centamos a condição de vida como fator importante na apren-
dizagem, apenas 19% assinalaram essa alternativa.

Parte das entrevistadas nega o espaço de autonomia da
Escola quando diz: liAsociedade molda a escola". "Para se
acabar com a desigualdade social, muitas coisas têm que ser
destruidas, antes de se esperar pela escola". "Há pessoas,
que dizem: para que haja democracia, tem-se que partir da
escola, mas isso i utopia".

Essa postura i oposta às pedagogias liberais, espe-
cialmente à Pedagogia Nova que coloca a escola como instân-
cia de reorganização da sociedade quando essa apresenta des-
vios em relação aos fundamentos da democracia, ou melhor,
atribui à escola importante papel no aperfeiçoamento das
instituições sociais, ao proporcionar aos alunos a vivência
dos principios democráticos que seriam transferidos ,para sua
vida adulta.

Pode-se dizer que parte das professorandas percebe a
dependência da Educação face à estrutura da sociedade, de-
fendida pelas "Teorias da Reprodução". Apesar de não demons-
trar conhecimento dessas teorias, sua posição revela certa
intuição em relação ao papel de mantenedora e adaptadora a
estrutura, exercldo pela Educação na nossa sociedade.



5.3 Democratização da Escola

Partindo do pressuposto de que a escola pública de 10
grau, universal e gratuita, é uma das condições para a demo-
cratização da Educação, então propus para as alunas duas al-
ternativas para que elas assinalassem aquela com a qual con-
cordassem. Ver Quadro XV. •

QUADRO XV
FREQU~NCIA DE ESCOLHA DE CADA AFIRMAÇÃO DO "60 PAR"

PELAS ALUNAS

AFIRMAÇÃO F

Existindo vagas para todos na escola pu-
blica de 1Q grau, ocorre a democratização
da educação porque todos passam a ter à
sua disposição os meios para aprender. 21 40,4

Existindo vagas para todos na
blica de 10 grau, nao ocorre a
zaçao da educação porque nem
condições de vida que permitam
a escola

escola pu-
democrati-
todos têm
frequentar

31 59,6

T O T A L 52 100,0

40% assinalaram a primeira alternativa e 59% assina-
laram a segunda alternativa. A maioria, portanto, reconhece
que a oferta de vagas é necessária, mas não suficiente para
a democratização da Educação, porquanto essa depende também
das condições mate~iais de vida da clientela escolar.
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Observa-se que, apos esboçar uma compreensao reve1a-
dora de "bom senso" acerca da desigualdade de condições ma-
teriais da criança pobre para frequentar a escola que a
abriga, as entrevistadas assumem, algumas vezes, pOSlçoes
ideológicas, revelando uma consciência fragmentária. Veja-
mos, por exemplo, quando aceitam como se fossem "normais",
procedimentos pedagógicos de caráter discriminador:

"Todas as escolas fazem uma socialização ade-
quada à classe à qual a criança pertence: po-
bre, média ou rica. Não dá para juntar todas
numa só socialização".

Esse caráter discriminador é reforçado quando, refe-
rindo-se a procedimentos didáticos, diz: "A criança pobre
não se pode dar tudo".

Mello, investigando em são Paulo escolas de zonas de
baixa renda, verificou que a representação ideológica que se
faz da criança das camadas populares está associada ao seu
fracasso escolar:

"Constatei que, nesse processo, entram em jo-
go dois elementos indissociáveis. Um deles, é
a incompetência técnica (•••), o outro, orga-
nicamente articulado a essa incompetência, e
uma representação falsa, isto e, ideológica,
das camadas populares e de suas crianças"
(MELLO , 1983, p. 6).

Impõe-se como necessário que os educadores do Curso
Normal busquem desmistificar ideologias, algumas já tornadas
senso comum entre as professorandas. Mas, para isso, e ne-
cessário aprofundar, entre outras, a análise de como ocorre
o processo educativo e quais os seus fundamentos. Mas sobre-
tudo, é de fundamental importância na formação da professo-
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randa, discutir a Educação no conjunto das relações sociais,
com vista a que ela passe a ter uma visão radical e de con-
junto, da Educação e de seus determinantes.

A democratização do ensino envolve muitas dimensões.
Não se restringe, como já disse, apenas ao problema de ofer-
tas de matrículas, mas está imbricado nas condições de vida
da população, as quais muitas vezes, não lhe- permite fre-
quentar a Escola.

Que valor tem a oferta de matrícula por parte do sis-
tema quando grande número de crianças e adolescentes estão
fora dela, premidos por condições sociais injustas?

As perdas escolares, referidas no capítulo I, demons-
tram que estamos distantes de ter uma es ola democrática e o
que ressalta ao observador e o grave problema do fracasso
escolar.

Busquei também prescrutar corno a professoranda perce-
be o aluno da escola pública, logo após sua chegada do está-
gio obrigatório, feito na escola pública, onde ela trabalhou
com crianças proletárias e subproletárias que sao a grande
maioria do alunado. Propus então a pergunta:

Foi difícil ou nao, a convivência com as crianças
da escola pública?

Ã exceçao de uma das entrevistadas, as professorandas
consideram difícil essa convivência. Ã medida em que iam
discorrendo sobre as dificuldades, delinearam um perfil des-
se aluno que, embora não tenha um caráter rigoroso, é impor-
tante porque revela o modo como a professoranda percebe o
aluno da escola pública.
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5.4 Como a Professoranda Percebe o Aluno da Escola Pública

~Categorizamos as respostas obtidas junto as entrevis-
tadas, nos seguintes grupos:

•
5.4.1 Características econômicas

o traço mais apontado é a grande pobreza e a conse-
quente situação de fome. Este é o motivo pelo qual apontam
ter a merenda escolar se tornado a grande motivação para a
criança ir ~ escola e não mais "o aprender". "A escola é um
refúgio que ela encontra para sobreviver".

5.4.2 Características psicológicas

A "agressividade" é o aspecto mais destacado, ~s ve-
zes associada ~ "car~ncia de afeto e proteção". As crianças
sao consideradas "caladas" por não perguntarem em sala de
aula e, numa palavra, são vistas como "problem~ticas". Mas,
ao mesmo tempo, admitem também que a dificuldade em lidar
com essas crianças é consequ~ncia também do seu despreparo
para isso:

"Não fomos preparadas, suficientemente, para o es-
t~gio, não sabíamos o que nos estava esperando".

- "Algumas sao excessivamente caladas e pensavamos
até que isso era bom (•••), desconhecíamos que,
atrás daquele sil~ncio havia problemas atormentando
as crianças e, com esses, nós não sabíamos lidar".
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A consciência da professoranda acerca de seu despre-
paro para lidar com as crianças da escola pública é positiva
se tomada como ponto de referência para a reflexão dos edu-
cadores responsáveis pelo Curso Normal, nos diversos níveis.

Apesar de ser apontado pela aluna o despreparo para o
estágio, o problema não pode ser tomado isoladamente, já
que, sendo o estágio na escola pública, um importante momen-
to da prática, sua eficácia depende também da articulação
com os fundamentos teóricos que lhe dão substrato. A questão
do despreparo da aluna para o estágio chama atenção para a
necessidade de revisão do curso de formação para o magisté-
rio de lQ grau. Oportuno ressaltar a existência de denúncia
da má qualidade do ensino em documentos elaborados pela pró-
pria Secretaria de Educação do Estado, como por exemplo:

"A escola de má qualidade, em todos os graus,
notadamente as agências de formação do pro-
fissional de magistério, têm preparado pro-
fessores e especialistas sem a devida compe-
tência para o exercício de sua função o que,
a curto prazo, forma um ciclo vicioso: é o
mau profissional fazendo uma má escola" (4)

Entende-se que um mau profissional faz a ma escola,
em parte, como consequência de uma formação insatisfatória
que lhe é proporcionada para o exercício do magistério. Isto
vai ter repercussão, entre outras, no fracasso escolar que
se articula com a questão da democratização do ensino, ambos
relacionados a p.rocessos sociais mais amplos.

;

(4) CEARÃ, Seeh~~tia de Edueac&o.
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5.4.3 Características sócio-culturais

A problematicidade do aluno carente é atribuída a uma
suposta desorganização moral da família de mais baixa renda,
assim expressa:

- "Muitos sao filhos de pais separados'''.

"são crianças que, no mais das vezes, levam panca-
das em casa, os pais jogam problemas e cansaço em
cima delas".

Destacam também que o aluno vai "obrigado" para a es-
cola, mas tem respeito e amizade para com a professora.

Obse~vam que, em consequência da falta de recursos
para a satisfação até das necessidades básicas, a família
não pode proporcionar aos filhos outras fontes de informa-
ção, como seria desejável - livros, jornais e revistas, con-
cluindo que não há possibilidade de um estímulo cultural por
~arte das famílias dos alunos carentes. Constatei que, ao
fazer esta observação, que considero procedente, a entrevis-
tada não a estende à aluna normalista (portanto, a ela pró-
pria) que também, em sua maioria, está incluída na população
de baixa renda, conforme constatado (Capítulo 111).

Isto nos leva a seguinte indagação:

será que a professoranda tem consciência de que a
maioria das alunas do Curso Normal também sao ca-
rentes de recursos materiais e que pertencem às ca-
madas oprimidas da sociedade?
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5.4.4 Características escolares

As entrevistadas destacam a dificuldade do aluno para
aprender, indicando, como causa, seus problemas psicológi-
cos, a falta de motivação para o trabalho escolar e daí con-
cluem sobre a necessidade que têm de ajuda e compreensao,
isto é, de uma atitude de acolhimento afetivo; por parte da
professora: "A criança da escola pfiblica é carente sobretudo
de carinho, de afeto e de diãlogo". "2 necessãrio que a pro-
fessora saiba enfrentar essas dificuldades para que os pro-
blemas sejam superados".

Em determinados momentos da entrevista, algumas colo-
cam posições discordantes, em relação ao ideãrio da Escola
Nova, como por exemplo, quando rejeitam a possibilidade da
escola, por si mesma, reorganizar a sociedade: "Hã pessoas
que dizem: para que haja democracia, tem-se que partir da
escola: mas isso é utopia". No entanto, em outros momentos,
ret~m, dessa pedagogia, o aspecto que consiste em privile-
giar a dimensão afetiva na relação professor-aluno.

5.4.4.1 Fracasso escolar

Sabendo-se que, segundo dados estimados, a perda es-
colar no 1Q grau, no Estado:

- período 1980/87 - foi em torno de 93% (QUADRO I),

configura-se, objetivamente, o fracasso escolar.
Este é um dado pelo qual se pode afirmar não ape-
nas a existência do fato, mas sua dimensão e conse-
quente gravidade. Nesse trabalho nos interessa,
além da realidade objetiva do fato, o modo como a

,
professoranda, que lidarã com esse fato, o percebe
e interpreta, daí a questão que lhe propus, na En-
trevista:
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Comprovadamente, muitas crianças da escola pública
são reprovadas e/ou abandonam a escola. Quais sao
as causas?

A pergunta formulada sobre as causas do fracasso es-
colar teve o intuito de constatar quais os determinantes
apontados pela professoranda e o que ela mais ~nfatiza como
responsável pelo problema. - A criança? - A escola? - A fa-
mília? - As condições econômicas? - Relaciona esses fatores
entre si e com estruturas mais amplas da sociedade?

o modo como a professoranda associa a situação da
criança pobre ao fracasso escolar parece-nos relevante por-
que, quando ela passar à condição de professora da escola
pública, vai lidar com esse tipo de clientela e com esse
grave problema.

Categorizamos as causas que elas identificam para o
fracasso escolar:

a. responsabilidade do aluno;

b. responsabilidade da escola;

c. condições econômicas e

d. responsabilidade da família.

a. Responsabilidade do aluno

As professorandas afirmam que os alunos chegam à es-
cola sem motivação para aprender e que eles têm dificuldade
de aprendizagem, o que já está largamente comprovado, em
muitos estudos••• Mello faz a seguinte colocação:
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"as dificuldades reais de aprendizagem que
observei nos alunos pobres, me levam a acre-
ditar que, para evitar que eles fracassem, o
professor precisava de algo mais que expecta-
tivas positivas. Precisava saber o que fazer,
objetivamente, para ensinar a esses alunos"
(MELLO, 1983, p. 38).

Apesar das professorandas perceberem o aluno pobre como
"agressivo", "carente de afeto e proteçio" nio associam di-
retamente essas características às dificuldades de aprendi-
zagem. Ao colocar que os alunos nio vio à escola para apren-
der, estio dizendo da falta de motivaçio para aquilo que e
específico da escola, que é a aprendizagem. Mas, em nenhum
momento, elas imputam culpa ao aluno pelo seu fracasso na
escola e, considerando-se o conjunto dos depoimentos, perce-
be-se uma certa expectativa de soluçio do problema, o que
veremos adiante.

b. Responsabilidade da escola

As entrevistadas colocam o professor, e por extensio
a escola, como os responsáveis pelo fracasso escolar. Algu-
mas entrevistadas chegam a apontar a administraçio do siste-
ma como também responsável pelo problema, ao dizerem: "a
causa de tudo é a desorganizaçio do sistema, é o Governo".
Apontam entio os baixos salários como causa do mau desempe-
nho do professor e consequente fracasso do aluno: "O baixo
salário dos professores provoca um baixo desempenho, a ponto
de retirar todo o estímulo do aluno".

Apon t am o fato do professor nao realizar um bom tra-
balho porque se vê obrigado a lutar pela sobrevivência, tra-
balhando até nos três expedientes. Parece-me de "bom senso"
essa observaçio da professoranda que assim pode expressar-
se, baseada sobretuqo em sua vivência como aluna. Além do
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mais, os baixos.salários pagos aos professores da rede esta-•..
dual são um fato objetivo, comprovado, ao qual já nos refe-
rimos no capítulo 111.

Mas, por outro lado, as professorandas apontam falhas
no trabalho do professor: Observam que há uma inadequação no
modo de transmitir os contefidos e que os professores "não
querem saber se os alunos entendem as suas exp-lí.ca çôe s ? ,

Consideram que as crianças sofrem muitas repreensoes
por parte dos professores que não percebem e nao entendem,
os problemas que elas carregam consigo.

Quanto a essa escola, a professoranda coloca que há
dissociação entre o que é ensinado na escola e a realidade
vivida pelo aluno: "A criança, ãs vezes, nao consegue sen-
tir-se bem na escola porque a escola não tem nada a ver com
o que ela quer ou com o que ela pensa" e acrescentam: "Falta
estímulo por parte da escola e muitos precisam de reforço
que a família não dá porque não pode e a escola também nao
dá".

O que há de positivo no reconhecimento pela professo-
randa da responsabilidade da escola, professor e sistema e o
fato de não ficarem jogando sobre os ombros do aluno e de
sua família uma culpa que não é deles, mas do sistema esco-
lar, conjugado este a uma gama de determinantes.

As professorandas que colocam como fator de fracasso
exclusivamente a incompetência da professora e da escola pa-
ra lidar com os problemas do aluno, estão tomando esse fator
como se fosse autônomo em relação aos processos sociais mais
amplos.

Mas as entrevistadas fazem algumas observações inte-
ressantes, baseadas em seu contato com alunos, professores e
escolas concretas, dentre as quais, destacam-se: a inadequa-
ção entre o que é ensinado na escola e a realidade; a inade-
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quação do modo de explicar os
inexistência de um retorno que
estão compreendendo o que está

conteúdos curriculares e a
permita saber se as crianças
sendo ensinado.

Esses aspectos, apontados como influentes no fracasso
escolar, estão coerentes com o que tem sido amplamente deba-
tido na literatura pedagógica. ..

c. Condições Econômicas

A necessidade que o aluno tem de trabalhar para so-
breviver foi apontada por todas as entrevistadas como uma
das causas de abandono da escola:

"A criança carente trabalha ou morre de
criança tem que logo deixar de ser criança para
adulta. Que Brasil é esse? Não tem quem aguente
desse".

fome". "A
se tornar
um Brasil

A questão da pobreza, considerada como causa do aban-
dono escolar, é uma visão procedente, porém incompleta, por-
que foi vista "em si mesma" como determinante, escapando as
entrevistadas a compreensão de que a pobreza é determinada
por um sistema econômico concentrador de renda, explorador
do trabalho asse~arido que, juntamente com outros fatores,
também é responsável, em última instãncia, pelo abandono es-
colar.

Pode-se observar, pelas respostas ao Questionário,
que a tendência da maioria das professorandas é aceitar
principios do pensamento liberal, inclusive o postulado da
autonomia da escola em relação à sociedade. Porém, quando
colocadas diante de uma questão concreta, tal seja, o fra-
casso de crianças carentes da escola pública, percebem o fa-
tor econômico como causa do fracasso escolar e, portanto,
tomam uma posição incompatível com aquele postulado da auto-
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nomia da escola. Isto, de alguma forma, retrata seu senso de
realidade, diante do problema.

d. Responsabilidade da família

As entrevistadas consideram que a famí~ia e corres-
ponsável pelo fracasso por não acompanhar nem estimular a
criança para o trabalho escolar. Mas não lhe imputam culpa
propriamente, pois relacionam esses procedimentos as difi-
culdades econômicas das famílias de baixa renda e à luta que
têm de empreender pela sobrevivência.

5.4.5 Interesse em trabalhar com o aluno da escola pública

A professoranda expressou corno ve a criança carente -
aluna da escola pública - e os determinantes do fracasso es-
colar, cabe colocar: Será que a professoranda tem inten-
ção de trabalhar com essas crianças?

A maioria - 69% das alunas - declarou ter intenção de
trabalhar com crianças das camadas mais desfavorecidas da
sociedade. Buscamos então saber quais os motivos da prefe-
rência.

As professorandas podiam assinalar mais de um motivo
e suas respostas compoem o quadro a seguir:



QUADRO XVI
MOTIVOS DECLARADOS PELAS ALUNAS DA PREFER~NCIA POR TRABALHAR

COM CRIANÇAS CARENTES

MJI'IVOS

As crianças e suas famílias exigem menos da-
professora

Compadece-se da situação de vida das crian-
ças 19,6

Pelas dificuldades de vida, pessoal, com-
preende as dificuldades, dessas crianças 33,3

Quer dar uma contribuição para que essas
crianças tenham uma melhor aprendizagem 56,8

Pela aquisição
crianças terão
sua condição de

do saber fundamental, essas
possibilidade de melhorar
vida 50,9

T O T A L N 51*

(*) Uma aluna deixou de declarar.

Analisando o quadro, constata-se que o motivo mais
alegado foi o de querer "dar uma contribuição para que essas
crianças tenham uma melhor aprendizagem", atingindo 56,8%.

As professorandas que pretendem ensinar as crianças
das camadas mais" desfavorecidas, revelam interesse didático-
pedagógico e também social ao concordar, em 50,9% dos casos,
que, "pela aquisição do saber fundamental, essas crianças
terão possibilidades de melhorar sua condição de vida".

134



135

Tratando'do modo cornoos subalternos veem a escola
pública, afirma Mello:

"ela i aspirada pelas camadas populares como
forma de melhoria de vida, pela possibilidade
que nela distinguem de obter melhor emprego e
de participar da cultura letrada" (MELLO,
1983, p. 8). •

As respostas das professorandas indicam que compreen-
dem a escola cornoinstrumento que pode influir no destino
social da clientela, ou melhor, indicam perceber a escola
cornomediadora entre o saber elaborado e a situação de vida.
porim, quando coloquei a alternativa: "pelas suas pr6prias
dificuldades de vida compreende as dificuldades, dessas
crianças", buscando saber se a professoranda tem identidade
social com referidas crianças, as respostas afirmativas
atingiram a apenas 33,3%, indicando que a maioria nao se
identifica socialmente com as crianças.

As professorandas apontaram diversas causas do fra-
casso escolar na escola de lQ grau, imputando responsabili-
dades, inclusive, ao professor e a escola. Indagando que
procedimentos a professora poderá adotar para melhorar a
aprendizagem dos alunos, obtive respostas categorizadas em
dois grupos: no primeiro, estão as respostas referentes ao
relacionamento professor-aluno, com forte conotação de afe-
tividade-doação, e são predominantes; no segundo, estão as
respostas relativas ao desempenho ticnico-pedag6gico do pro-
fessor e são em menor número.

As respostas que privilegiam a afetividade-doação por
parte do professor para melhorar a aprendizagem do aluno,
são:

Dar-lhe carinho, apoio, incentivo e atenção;

- Buscar conhecer suas necessidades;
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- Entender seus problemas e dificuldades;

- Dialogar sobre sua situação;

- Não fazer exigências, nem exercer pressao.

As respostas que se referem ao desem~enho técnico-
pedagógico como fator de melhoria da aprendizagem são:

- Planejar as aulas;

- Motivar e conscientizar para a importância de
aprender;

- Trabalhar conteúdos adequados a seu nível de co-
nhecimento e à sua realidade;

Utilizar recursos didáticos, dentre os quais: ex-
cursões, 'música-dança, confecção de material didá-
tico ccim os alunos.

Que significa privilegiar a afetividade-doação como
meio para diminuir o fracasso escolar?

A professoranda percebe a criança da escola pública
marcadamente carente de afeto, como já assinalei anterior-
mente. Além disso, priorizar afetividade-doação como solu-
ção, trata-se de certo viés, em relação à Pedagogia Nova que
tirou a verticalidade da relação professor-aluno e privile-
giou a afetividade.

Por outro lado, o trabalho de magistério nao e en-
tendido pela professoranda como atividade profissional que
exige antes de tudo preparo adequado e competência, já que
os procedimentos técnico-pedagógicos foram apontados em me-
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nor escala. Esta forma de perceber o êxito do trabalho, em
consonância com a afetividade-doaçâo, confirma a justifica-
tiva de "ajudar os outros", que foi das mais apontadas no
Quadro IX, (Capítulo 111), revelador de urna visâo de magis-
tério na qual predominam doação e humanitarismo, juntamente
com vocaçao.



c o N C L usO E S

Ao concluir a análise dos dados da pesquisa sobre a
formação da professoranda da escola pública, cheguei a algu-
mas conclusões que podem contribuir para a compreensao da
questão.

Busquei identificar, sob o ponto de vista sócio-eco-
nõmico, a professoranda, sujeito da pesquisa. Ficou eviden-
ciado que ela, em sua maioria, é pobre, participando do es-
trato inferior da sociedade; para isto, tomei como indicado-
res a renda familiar muito baixa, agravada pelo fato de sua
família ser numerosa. Quase a metade das normalistas divide
seu tempo entre a escola e o trabalho que, na maioria dos
casos, é o magistério, em escola particular, na periferia da
cidade ou em estágio remunerado em escola pública. A aspira-
ção pelo magistério é generalizada e a professoranda consi-
dera-se "vocacionada" para tal. As suas dificuldades finan-
ceiras praticamente a impedem de adquirir livros ou outros
materiais de estudQ, necessários ao currículo ou a formação
cultural. Isto é',agravado pelo fato de 70% das alunas nao
participarem de atividades educativas, promovidas pela esco-
la. Além do mais, 52% não participam de grupos voluntários
ou associações da sociedade civil.

Por outro lado, sua prática docente com as crianças
das camadas pobres da sociedade, poderia ser uma rica fonte
de reflexão e enriquecimento da prática, se no currículo es-
colar houvesse a preocupação fundamental de articular teoria
e prática.

- 138 -
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A Lei 5.692/71 descaracterizou as escolas normais,
que passaram a abrigar cursos que, muitas vezes, nao tinham
afinidade com a área de Educação. Isto ocorreu também com o
Instituto de Educação, quando da implantação da Lei
5.692/71. O currículo do curso de preparaçao da professora
primária não permite uma visão articulada e coerente do pro-
cesso educativo, principalmente devido à sua estrutura,
constituída de duas partes justapostas e sem ~ devida arti-
culação, tais sejam, educação geral e formação especial como
traduções de humanismo x tecnologia. Essa dicotomia resulta
de um modo fragmentário de se interpretar o conhecimento e
traz subjacente a visão funcionalista de sociedade. Além do
que, as disciplinas teóricas estão desarticuladas da práti-
ca.

Este fato está confirmado no relatório da "pesquisa
participativa junto às escolas de formação de magistério",
realizada pela Secretaria de Educação, na rede estadual,
1985, onde ficou registrada a "aus~ncia de uma articulação
clara e explícita entre teoria e prática no interior do cur-
rículo".

As disciplinas que tratam dos fundamentos da Educa-
çao, que devem fornecer um referencial teórico das bases e
finalidades da P~ucação, ocupam reduzido espaço no currícu-
lo. Uma proposta pedagógica onde os fundamentos da Educação
se encontram minimizados, onde teoria e prática estão desar-
ticuladas, não pode dar à professoranda uma visão integrada
e coerente da Educação e de suas implicações político-so-
ciais.

A disciplina Fundamentos Históricos e Filosóficos da
Educação foi o centro de nossas atenções no currículo, pelo
potencial que ela representa para que a professoranda venha
a ter uma visão crítica da Educação, nas suas relações so-
ciais.
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Nos objetivos do programa, há referência à necessida-
de de proporcionar-se à aluna um desvelamento da realidade,
pelo desenvolvimento do espírito crítico-reflexivo. Os tex-
tos, no entanto, não favorecem esse desvelamento da realida-
de pois, na maioria deles as categorias são abstratas, isto
e, desvinculadas de situações concretas. Os textos não par-
tem de problemas da realidade, do empírico, não fazem o ca-
minho dialético onde a abstração é mediação para se chegar
ao concreto pensado que deve corresponder ao real. Não que-
remos, com esta observação, supervalorizar a utilização de
textos, pois sabemos que a consciência crítica depende da
relação dialética teoria/prática, ação/reflexão.

Por outro lado, os textos poderiam fornecer um refe-
rencial teórico acerca do homem no mundo, da sociedade, de
suas contradições internas, relacionando-os a problemas da
Educação, contribuindo para que a professoranda pudesse des-
velar e compreender melhor os problemas a serem vivenciados
por ela na prática pedagógica já vivida por muitas.

Encontrei ainda nos objetivos, uma referência a
"apreciação crítica da problemática educacional". Pelo que
observei em term6s de itens do programa e dos textos traba-
lhados, não se percebe que tenham sido tratados problemas
atuais de nossa realidade educacional, nem tampouco uma ana-
lise da Educação na história da educação brasileira.

Assim sendo, pareceu-me que os objetivos propostos
nem sempre estão consoantes com os conteúdos do programa.
Uma limitação d~ste trabalho está no fato de não termos rea-
lizado uma observação direta dos procedimentos didáticos que
nos permitisse perceber se, no desenvolvimento do trabalho
docente, ocorreu o exercício da reflexão crítica.

No entanto, examinei cuidadosamente as apostilas tra-
balhadas, as professorandas declaram que foi este o meio di-
dático mais utilizado e encontrei conceitos de Educação e de
homem, metafísicos, a-históricos, idealistas, dissociados de
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condições concretas que em nada contribuem para a professo-
randa compreender as implicações politicas que envolvem a
Educação de homens concretos, numa sociedade classista, con-
traditória e discriminadora como esta em que vivemos.

Os textos mais progressistas que encontrei foram os
de Freire, mas daquela fase em que, influenciado pelo Perso-
nalismo de Mounier, propõe uma Educação libertadora que cor-
responda ã "ontológica vocação de ser mais" a qual deve ser
realizada pelo homem em comunhão com os outros homens e cujo
fundamento último é a dignidade da pessoa humana. Os textos
em que Freire, tomando por base sua prática e a Filosofia da
práxis, defende que a libertação do oprimido só ocorre com o
desaparecimento do opressor, isto é, das estruturas que ge-
ram a situação de opressão, não foram estudados. Em conse-
quência, reforçou-se a visão ainda idealista da Educação li-
bertadora. Além do mais, há textos que colocam a conscienti-
zação do homem como móvel de transformação social, sem refe-
rência ã necessidade de mudanças estruturais, como se a
consciência fosse independente da realidade objetiva. Damas-
ceno, analisando a prática educativa nas comunidades de ba-
se, diz:

"Essa visão idealista da consciência se opoe
ã concepção objetiva, segundo a qual, a for-
mação da consciência ocorre dialeticamente,
mediante a açao e reflexão, tendo como supor-
te o conjunto das relações sociais que o ho-
mem desenvolve" (DAMASCENO, 1983, p. 235).

Por todos'esses aspectos detectados na análise dos
textos, sou levada a concluir que esses, de modo geral, nao
estão contribuindo para que a aluna tenha uma visão critica
da Educação na sociedade classista.

Todas as disciplinas componentes de um curriculo pos-
suem conteúdo-forma. Os conteúdos são permeados de valores
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que traduzem uma visão de mundo, de sociedade os quais, jun-
tamente com a forma como são trabalhados, vão contribuindo,
de algum modo, para a formação da professoranda e portanto
de sua visão a respeito do mundo, do homem, da sociedade, da
Educação.

Passo a relatar as conclusões a que cheguei acerca da
visão da professoranda, consciente de que o· currículo do
Curso é um determinante importante dessa visão.

A aluna sente as diferenças de classe já que, como
participante das camadas subalternas da sociedade, vive uma
situação de discriminação e opressão. No entanto não conse-
gue explicá-Ia porque desconhece as causas estruturais da
opressao pois lhe falta um referencial teórico que lhe per-
mita ler sua própria realidade. Percebe-se que as ideologias
das pedagogias liberais de Educação foram passadas à profes-
soranda e assimiladas pela maioria ao expressar que a Educa-
ção deve ser buscada como meio de ascensao social do indiví-
duo, dependendo, seu sucesso, do esforço individual. Essa
ideologia é confirmada quando, para a maioria, a função so-
cial da Educação é ajustar o indivíduo à sociedade, o que
significa aceitar como "natural" aquela sociedade que a dis-
crimina e oprime.

o grupo nao é homogêneo quanto a visão do papel da
Educação pois, enquanto a maior parte vê a Educação com uma
função adaptadora e ratifica os postulados das concepçoes
liberais burguesas, há uma minoria que vislumbra um papel
transformador da Educação, sob o ponto de vista social, em-
bora não atente para os limites e as possibilidades desse
papel.

Falta à professoranda, conhecimento das estruturas
opressivas, dos meCanismos de transformação e do espaço da
Educação no procisso social. Isto indica que ela não está
sendo preparada para contribuir com a transformação social
mas, ao contrário, tenderá a ser agente da reprodução, dire-
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cionando sua açao conforme a ideologia das pedagogias libe-
rais que, pelo culto ao individualismo, competição, merito-
cracia, ajudam a manter a ideologia dos dominantes e, por-
tanto, afastam qualquer perspectiva de superação da situação
de opressão.

Cheguei à conclusão que muitas das alunas, ao refle-
tirem levando em consideração a situação concreta dos alunos
provenientes das camadas subalternas, revelaram um certo
"bom senso" e uma consciência fragmentária concomitantemen-
te.

Revelaram "bom senso" quando nao apontaram o aluno
como culpado pelo fracasso escolar, mas reconhecem suas di-
ficuldades de aprendizagem decorrentes da pobreza aliada ao
fato de a escola ter-se tornado um meio de sobrevivência
(merenda escolar) e nao o lugar de se aprender; isto quando
apontam escolas, professores e até o sistema como responsa-
veis pelo fracasso escolar.

A consciência fragmentária revelou-se:

a. quando foi vista "em si mesma" a pobreza como uma
das causas de dificuldades do aluno, escapando-
lhes que a pobreza é determinada por um sistema
capitalista concentrador de renda, explorador do
trabalho assalariado, causador de muitas misérias
sociais;

b. quando as professorandas nao se identificam como
participantes da mesma camada social das crianças
da escola pública de lQ grau, quando elas próprias
são também vítimas dessa estrutura econômico-so-
cial;

c. no momento em que responsabilizam prioritariamente
o p ofessor e a escola pela solução dos problemas
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de apr~ndizagem de forma autônoma sem re1acioná-
los a outras causas.

Falta-lhes coerência na visão de problemas propria-
mente pedagógicos pois apontam a inadequação de conteúdos,
de métodos e inexistência de retorno para saber se as crian-
ças aprenderam, ao mesmo tempo em que indicam como solução,
menos as medidas ,técnico-pedagógicas e mais o acolhimento
afetivo por parte da professora e a eliminação de exigências
ao aluno; enfim não chegam a perceber a necessidade de re-
formas sociais concomitantes a modificações internas a esco-
la.

Revelaram as professorandas interesse em trabalhar
com as crianças das camadas populares com vistas a contri-
buir para melhorar sua aprendizagem, no entanto, nao revela-
ram perceber o aspecto político que esse trabalho envolve,
exatamente porque nao articulam a Educação a processos so-
ciais mais amplos.

A revisão sobre o histórico do ensino normal, no Cea-
ra, permitiu chegar a algumas conclusões a respeito da for-
mação da professora primária, quando ficou evidente a impor-
tância do Instituto de Educação nesse processo pois, durante
muitas décadas, ele foi palco de inovações e experiências
pedagógicas, desfrutando de grande credibilidade nos meios
educacionais e culturais. Até fins da década de 50, sua
clientela era constituída pelas camadas média e média alta
da sociedade. Foi uma escola elitista e voltada para as
classes mais favorecidas.

A partir da reforma do ensino preconizada pela Lei
5.692/71, as Escolas Normais foram descaracterizadas naquilo
que lhes era essencial - a preparação da professora primá-
ria. O Instituto de Educação perdeu também a prerrogativa de
formar administradores de escolas primárias. As alterações
curriculares introduzidas em nome dos princípios de termina-
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1idade e continuidade, concorreram para fragmentar a forma-
ção da professora.

Por outro lado, o aviltamento dos salários da catego-
ria, especialmente da professora primária, foi, paulatina-
mente, deixando de ser atrativo para aqueles setores de
classe média e média alta e a demanda passou a ser, gradati-
vamente, de setores das classes menos favorecidas que hoje
constitui a maioria de sua clientela. O aviltamento dos sa-
lários é sem dúvida uma das variáveis da crise que vem ocor-
rendo no ensino público. Essa crise no ensino público tem
várias reperCUSSJes, dentre elas o fato de o Ensino Normal,
que prepara os recursos humanos para o próprio sistema, re-
ceber alunas sem uma base de conhecimentos indispensáveis a
uma formação de bom nível. Ao mesmo tempo, também as escolas
normais recebem professores sem uma seleção prévia, em que
fossem levadas em consideração as peculiaridades da formação
de magistério.

Hoje temos uma Escola Normal com uma clientela pobre,
em sua maioria. No entanto, quero registrar que está longe a
intenção de atribuir as deficiências existentes na formação
de magistério de 1Q grau, à origem de classe das professo-
randas, mas sim a um complexo de fatores dentre os quais a
política educacional e o currículo escolar.

o estudo que fiz a respeito da formação da professora
normalista, centralizando atenção na disciplina Fundamentos
Históricos e Filosóficos da Educação permite apontar a ne-
cessidade dos educadores atuantes nas escolas repensarem e
redimensionarem essa disciplina no currículo do Curso Normal
pois, sem dúvida, ela tem a possibilidade de favorecer uma
visão totalizante, crítica, coerente e articulada do papel
político-social da Educação, em substituição à visão incoe-
rente e fragmentária.

Sugiro que outros estudos sejam feitos por educadores
acerca das diversas áreas e disciplinas do currículo, para
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subsidiar uma proposta pedagógica capaz de atender ãs atuais
necessidades da formação da professora. Essas providências
precisam ser respaldadas por uma política educacional que
valorize os recursos humanos e que dê prioridade ã sua for-
mação, com vistas, em especial, aos professores que se des-
tinam ãs s~ries iniciais, onde se concentra a grande maioria
do alunado e que na prática tem sido o estreito limite de
escolarização dos alunos das classes trabalhaaoras e daque-
les que estão no mercado informal.

Essas medidas sao necessárias a fim de que o Curso
Normal venha a formar educadores capazes de colaborar para
minimizar o fracasso escolar; e, sobretudo pela apreensão de
uma visão crítica da Educação, possam desmistificar ideolo-
gias subjacentes a concepções pedagógicas e assim contribuir
para uma Educação transformadora e, nao apenas reprodutora
das relações sociais vigentes.
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ANEXO I



UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
FACULDADE DE EDUCAÇAo

CURSO DE MESTRADO EM EDUCAÇAo

Prezada Aluna,

Considerando que a melhoria da quali-
dade do ensino nas séries iniciais do 1Q grau
passa pelo aperfeiçoamento do curso de prepa-
ração da professora que trabalhará com essas
séries, pretendemos dar uma contribuição nes-
te sentido.

Eis o motivo que nos leva a solicitar
sua colabOfação através do preenchimento cor-
reto e integral deste questionário.

POR OBS~QUIO, RESPONDA INTEGRALMENTE A TODAS
AS QUESTQES.
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lQ Questionário

01. Idade: anos

02. Sexo:

03. Estado Civil:

04. Turma: Turno:

05. Você trabalha?

Sim
Não

06. Em case afirmativo, qual a sua atividade profissional?

07. Qual e o seu s~lário?

Cr$

08. Com quem voce mora?

Família de origem (pais e irmãos)
Pessoas da família (tios, avos, irmãos casados ou
primos etc)

) Família própria (marido ou equivalente e/ou filhos)
) Pessoas fora da família (patrões, colegas etc)
) Outros. Especifique:
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09. Qual a profissão de seu pai?

10. Qual a profissão de sua mãe?

11. Qual a profissão de seu esposo?

12. Qual é, aproximadamente, a renda mensal total da sua fa-
mília? (família de origem ou família própria)

Cr$

13. Quantas pessoas dependem dessa renda?

pessoas

14. O nível de instrução de seu pai corresponde a:

( ) analfabeco
( ) primário incompleto
( ) primário completo
( ) ginásio incompleto
( ) ginásio completo
( ) 2Q grau incompleto
( ) 2Q grau completo
( ) superior incompleto
( ) superior completo
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15. O nível de instrução de sua mae corresponde a:

( ) analfabeta
( ) primário incompleto
( ) primário completo
( ) ginásio incompleto
( ) ginásio completo
( ) 2Q grau incompleto
( ) 2º grau completo
( ) superior incompleto
( ) superior completo

16. Se voce já ensina, a escola onde voce trabalha e:

Escola Pública
Escola Particular
De Associação Comunitária
Outra. Especifique:

17. Você, anteriormente, estudava em:

) Escola Pública
) Escola Particular
) De Associação Comunitária
) Outra. Especifique:

Qual o nome da Escola onde voce concluiu o 1º grau?
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18. Se lhe fosse inteiramente possível escolher onde voce
faria o seu Curso Normal, você escolheria:

Escola Particular
Escola Pública

Justifique a sua resposta:

19. Você considera a contribuição da disciplina "Fundamentos
Históricos e Filosóficos da Educação", para a sua forma-
çao de professora:

Ótima
Boa
Regular
Insuficiente

20. Os ternas de "Fundamentos Históricos e Filosóficos da
Educação" foram estudados, durante o ano, através de:

) Apostilas
) Livro texto
) Textos (de livros, revistas etc)
) Esquemas e apontamentos de sala de aula
) Outros. Especifique:

21. De todos os ternas estudados, quais os que voce conside-
rou mais importantes? Registre aqui os ternas mais impor-
tantes:

i~
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22. Quanto à disciplina "Fundamentos Históricos e Filosófi-
cos da Educação", você teve dificuldades na sua aprendi-
zagem?

Sim
Não

23. Se a resposta foi "sim", assinale as causas dessa difi-
culdade:

) Falta de acesso a textos (livros, apostilas etc)
) Textos de difícil compreensao
) Textos desvinculados da realidade das alunas
) Métodos e técnicas inadequados
) Sua falta de tempo para o estudo
) Sua falta de interesse por esses assuntos
) Outra causa. Especifique:

24. Se esta disciplina nao fosse obrigatória, mesmo assim
você a escolheria para o seu Curso?

Sim
Não

Justifique a sua resposta:

25. Você pretende ensinar?

Sim
Não

Justifique a sua resposta:
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26. Você pretende fazer algum curso superior?

Sim
Não

Em caso afirmativo, qual o curso?

27. Quais as atividades em que voce participa na escola,
além das aulas?

28. De que tipos de grupos voce participa, fora da escola?

Grupo de jovens
Comunidade Eclesial de Base
Associação de moradores
Associação profissional
Sindicato
Partido político
Outros. Especifique:
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2Q Questionirio

1~ Apresentamos algumas afirmaçSes em pares. Leia atentamen-
te cada par e escolha, das duas afirmaçSes, aquela que
estiver mais próxima da sua opinião.

Primeiro Par

( ) O ser humano é livre, portanto sua poslçao na socie-
dade depende de seu esforço e responsabilidade indi-
vidual.

( ) O ser humano e livre, mas sua posição na sociedade
depende também de outros fatores, além de seu esforço
e responsabilidade.

Segundo Par

( ) A sociedade é realmente harmoniosa, havendo uma ten-
dência a que todos a ela se ajustem, cumprindo suas
funçSes sociais.

( ) A sociedade é realmente marcada pela divisão em gru-
pos e classes sociais. Existem classes cujos interes-
ses sao sempre opostos - algumas dominam e outras são
dominadas.

Terceiro Par

( ) Considerando que existem classes sociais opostas, vo-
cê afirma que essas classes originam-se das diferen-
ças individuais (aptidSes, talentos), por isso é que
uns indivíduos estão na classe dominante e outros na
classe dominada.

( ) Considerando que existem classes sociais opostas, vo-
cê afirma que essas classes têm origem nas diversas
formas de apropriação de bens e exploração de uns so-
bre os outros, daí a existência de classes dominantes
e classes dominadas.
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Quarto Par

( ) A educação escolar aumenta a desigualdade social
existente entre as classes, oferecendo a estas um sa-
ber desigual em qualidade e também porque o aprovei-
tamento do que é ensinado depende das condições de
vida de cada um.

( ) A educação escolar pode eliminar a desigualdade exis-
tente entre as classes sociais porque oferece o saber
a todos os alunos. O restante depende das aptidões e
esforço de cada um.

Quinto Par

( ) A educação escolar tem por função conscientizar o
aluno sobre as relações opostas existentes na socie-
dade para que ele possa trabalhar no sentido de
transformar a sociedade.

( ) A educação escolar tem por função ajustar o aluno a
sociedade, educando-o para a vida futura.

Sexto Par

( ) Existindo vagas para todos na escola pública de 10
grau, ocorre a democratização da educação porque to-
dos passam a ter a sua disposição os meios para
aprender.

( ) Existindo vagas para todos na escola pública de 10
grau, nao ocorre a democratização da educação porque
nem todos têm condição de vida que permitam frequen-
tar a escola.

2ª O que significa, para voce, "transformar a sociedade"?
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3ª Abaixo acham-se transcritas as intenções contidas nos
programas de Fundamentos Históricos e Filosóficos da Edu-
caçao do IEC (1987). Gostaria de saber se, na sua opi-
nião, essas intenções foram realizadas. Coloque, em cada
item, o numere;>que expressa a sua opinião, de acordo com
o seguinte critério.

1. Não foram realizadas.
2. Foram parcialmente realizadas.
3. Foram plenamente realizadas.

( ) a. "Priorizar mais o filosofar do que o estudo teóri-
co da Filosofia".

( ) b. "Filosofar para desenvolver o espírito crítico-re-
flexivo para uma leitura do mundo".

( ) c. "Caracterizar a importãncia da Filosofia e definir
a Filosofia da Educação".

( ) d. "Proporcionar à aluna condições de desvendar a
realidade em que vive, através de uma consciência
crítica".

( ) e. "Oferecer a aluna uma visão filosófica e histórica
do processo educativo."

( ) f. "Criar na aluna oportunidades para uma apreciação
crítica da problemática educacional".

( ) g. "A aluna deve ser capaz de identificar os princi-
pais sistemas filosóficos e educacionais que in-
fluenciaram o processo educativo e, consequente-
mente, aplicá-Ios à sua vida pessoal e profissio-
nal".

4ª Quais as razoes que lhe levaram a escolher a profissão de
magistério? (Você poderá assinalar até 3 alternativas, se
for o caso)

( ) Porque é a profissão em que há mais facilidade de en-
contrar emprego.
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( ) Porque é a profissão em que se encontra mais facili-
dade de conciliar as atividades profissionais com as
obrigações de "dona de casa" e de mãe.

( ) Porque é a profissão que mais facilmente oferece em-
prego de um so expediente.

( ) Porque o Curso Normal era mais f~cil, no seu concei-
to, do que os outros cursos de 20 grau.

( ) Porque, com a profissão de magistério, voce espera
melhorar suas condições de vida e sua posição social.

( ) Porque é a profissão para a qual você se sente voca-
cionada.
Porque, nesta profissão, você ajudar~ os outros.
Por outras razões, além das j~ citadas.

-,
5ª Se voce assin~lou a Gltima alternativa da questão ante-

rior, coloque aqui as suas razões de preferência pelo ma-
gistério:

6ª Grande parte dos alunos que sao reprovados e/ou abandonam
a escola de 10 grau, são provenientes das classes menos
favorecidas (populares).

você ensina ou pretende ensinar a crianças dessas clas-
ses?

Sim
Não
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7ª Se voce respondeu "sim", na questão anterior, assinale os
motivos de sua opção por trabalhar com crianças das clas-
ses menos favorecidas. (Você pode assinalar mais de uma
alternativa, se for o caso)

( ) Porque as crianças populares e suas famílias exigem
menos da professora.

( ) Porque você lastima a situação de vida· dessas crian-
ças.

( ) Porque voce, pelas suas próprias dificuldades de Vl-

da, compreende as dificuldades dessa criança.
( ) Porque você quer dar uma contribuição para que essas

crianças tenham uma aprendizagem melhor.
( ) Porque, pela aquisição do saber escolar fundamental,

essas crianças têm possibilidade de melhorar sua con-
dição de vida.

8ª Coloque uma ou dua s açoes que a
para melhorar, a aprendizagem de
favorecidas:

professora pode
alunos das classes

adotar
menos

1.

2.
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