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Apresentação da Coleção ENDIPE 2016
Esse conjunto de ebook, que ora trazemos a público, é testemunho dos
textos apresentados nos simpósios ocorridos no XVIII ENDIPE, realizado
em agosto de 2016 em Cuiabá, Mato Grosso. Os textos que compõem
estes ebooks responderam ao tema geral do encontro: Didática e prática de
ensino no contexto político contemporâneo: cenas da educação brasileira.
A publicação destes trabalhos, ainda que muito tardia, cumpre,
pelo menos, duas funções: a primeira é a proposta de tornar público e
acessível o conhecimento produzido por pesquisadoras e pesquisadores
de todo o Brasil, a fim de fomentar o debate acerca da Didática e da
Prática de Ensino em contextos educacionais concretos, principalmente
no que tange à escola pública. Deste modo, o ENDIPE cumpre sua
intencionalidade histórica, qual seja, a oferta de elementos teóricopráticos para professoras e professores em todo o território nacional. Esse
conhecimento é qualificado e denso, pois decorre de pesquisas e reflexões
de profissionais da educação com experiência no ensino, na pesquisa e na
extensão. A segunda função destes textos, aqui publicados, mesmo em seu
deslocamento histórico, porque não extemporâneo, dois anos depois da
realização do Encontro, acaba por ser um registro histórico dos caminhos
que a pesquisa em educação tem tomado. Aliás, a tensão que envolveu o
ano de 2016, até este momento, acaba por traduzir o que se tem vivido
em nosso país nestes dois anos. Os efeitos da tensão do conhecimento
produzido em educação, em relação à conjuntura nacional, explicita um
pouco a instabilidade constante da academia e do conhecimento científico
produzido por políticas públicas equivocadas e ressentidas naquilo que
toca às universidades. Desde o início do processo de impeachment da
presidente Dilma Rousseff até a eleição do capitão reformado do exército
e deputado federal Jair Bolsonaro, contextualizam a publicação destes
textos. De certo modo, isso reflete a reconfiguração que passa nosso país.
Esses dois anos têm sido marcados por uma espécie de tectonismo político:
uma onda conservadora latente começa a provocar instabilidade em nossa
frágil democracia.
O XVIII Encontro Nacional de Didática e Prática de Ensino seguiu
sua tradição em ser um evento que põe em pauta os temas da conjuntura
nacional para o debate, ressaltando que as questões relativas à didática e

às práticas de ensino não podem ser pensadas fora do âmbito das políticas
públicas que são implementadas no Brasil. A própria noção de que tanto a
política quanto a educação andam juntas, foi uma das conquistas teóricometodológicas do Encontro. Devemos nos lembrar que o ENDIPE nasceu
do seminário A Didática em Questão que foi justamente o momento em
que a educação recomeça a se preocupar com as questões de conjuntura
social, no fortalecimento de uma ideia de que ela não se dá fora de
referências socialmente constituídas.
Também, devemos nos lembrar que no final de 2015, e em 2016,
um momento marcado pela instabilidade política do país, quando em 2
de dezembro de 2015, o Deputado Eduardo Cunha, então presidente da
Câmara, aceitou a denúncia por crime de responsabilidade contra a então
presidente Dilma Rousseff. Isso tornou o ano de 2016 palco de protestos,
contra e a favor do processo de impedimento da presidente, no mês de
março. Ao lado disso, a aceleração da Operação Lava Jato, com políticos
sendo presos preventivamente, como o próprio ex-presidente da Câmara,
agudizado pela crise econômica, desemprego, medidas contestáveis na
educação e na saúde (com a PEC 241), a reforma das leis trabalhistas e
o esforço, em andamento, da reforma da Previdência Social. Em meio a
esse movimento ocorreu o XVIII ENDIPE. O tema não poderia ser mais
relevante; o contexto não poderia ser mais desfavorável; o Encontro sentiu
os efeitos da vida brasileira nestes dois anos.
Não há como deixar de lado o contexto político que vivemos.
Político no sentido clássico, pois tomado por questões que atingem o
espaço público e os desdobramentos das ações dos governos em todos
os níveis. A situação política de 2016 se refletiu nos estados brasileiros,
principalmente no estado de Mato Grosso. O então governador Pedro
Taques foi o primeiro ocupante do executivo estadual a se declarar
publicamente a favor do impeachment, assumindo o discurso nacional
contra o governo Dilma. As consequências, ao menos em Mato Grosso,
vieram em forma de afastamento das iniciativas da UFMT, tida como
instituição aliada ao governo Dilma; isso trouxe empecilhos à condução
da organização do evento.
Ainda assim, Cuiabá recebeu, pela primeira vez na história do
Encontro, a sua mais contundente e significativa contribuição teóricoprática acerca da Didática e da Prática de Ensino. Estiveram presentes
pesquisadoras e pesquisadores da educação vindos de todo o país, com
pesquisas no âmbito da graduação, do mestrado e do doutorado, com

a oportunidade ímpar de socialização de conhecimentos, saberes, teorias
e vivências em nosso estado. O ENDIPE 2016 recebeu a inscrição de
2.895 professoras e professores, estudantes de graduação e pós-graduação;
pessoas que militam na educação básica e superior, de instituições públicas
e privadas, um imenso encontro da diversidade de saberes. Foram
apresentados quase 300 painéis e em torno de 500 pôsteres. Assim como
era esperado, o contato com o material produzido a partir desse encontro
alimentou inúmeros debates, principalmente nessa fragilidade política que
nos cerca, sobre as questões que nos tomam, das problematizações que
provocam o nosso pensamento a fim de construirmos uma educação com
a excelente qualidade que nosso povo brasileiro merece.
A realização do ENDIPE contou com o trabalho conjunto da
professora Cláudia da Consolação Moreira, da Faculdade de Comunicação
e Arte da UFMT, e com a professora Taciana Mirna Sambrano, do
Instituto de Educação. Além de compor a coordenação do evento foram
responsáveis pelo recebimento dos textos que, neste volume, apresentamos
ao público. Do mesmo modo, a produção deste ebook contou com o
trabalho da professora Polyana Olini na organização dos textos que foram
disponibilizados para publicação. Também, é preciso destacar o trabalho de
Dionéia da Silva Trindade que, em conjunto com a Secretaria de Tecnologia
Educacional, contribuiu para que viessem à luz estas publicações. Nosso
agradecimento à SETEC na pessoa do seu secretário Alexandre Martins
dos Anjos, à Pró-Reitoria de Cultura, Extensão e Vivência (PROCEV) por
garantir recursos para esta publicação eletrônica, na pessoa do professor
Fernando Tadeu, pró-reitor.
Finalmente, uma palavra sobre a organização dos eixos que compuseram
o ENDIPE 2016.
O primeiro eixo, intitulado Didática e prática de ensino:
desdobramentos em cenas na educação pública, foi coordenado pelas
pesquisadoras Katia Morosov Alonso e Dejacy Arruda Abreu, e subdividido
em três subeixos: 1) Didática: relação teoria/prática na formação escolar;
2) Práticas pedagógicas: constituição da docência em outros olhares; 3)
Modos do ensinar e aprender em experiências. O segundo eixo, Didática,
profissão docente e políticas públicas, coordenado pelo pesquisador
Kilwangy Kya Kapitango-a-Samba, também foi subdividido em três
subeixos: 1) Didática, saberes e experiências formativas nos diferentes
níveis educativos; 2) Didática, currículo e avaliação; 3) Políticas públicas,
formação continuada/desenvolvimento profissional docente. Já o terceiro

e último eixo, Didática e prática de ensino nas diversidades educacionais,
coordenado pelas pesquisadoras Regina Aparecida da Silva e Michelle
Jaber, tem enfoque em outros três subeixos: 1) Didática e prática de ensino
nos diálogos de saberes, currículos e culturas; 2) Didática e prática de
ensino na inclusão e no reconhecimento de saberes; 3) Didática e prática
de ensino nos desafios e nas criações do contemporâneo.
Nossa expectativa é que estes trabalhos contribuam para o
aprofundamento do debate sobre a didática e a prática de ensino em meio
à atual cena da educação brasileira; que seja um alento de ânimo em meio
a momentos de tantas incertezas.
Cuiabá, novembro de 2018
Silas Borges Monteiro
Coordenação do XVIII Encontro Nacional de Didática e Prática de Ensino
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Apresentação
Entregamos à comunidade de pesquisadoras e pesquisadores em
Educação, bem como a tantos profissionais da educação no Brasil, o
Volume 2 referente ao conhecimento produzido no marco teórico-político
do ENDIPE 2016, realizado em Cuiabá. Em sua vocação nascente, o
Encontro Nacional de Didática e Prática de Ensino se vê responsável por
fomentar, de modo qualificado, o debate acerca da educação brasileira,
nas instituições escolares e fora delas. A Didática como campo da
Pedagogia e as questões muito próprias das práticas de ensino incitam à
vigilância permanente de profissionais, educadores, pesquisadores acerca
de seus problemas, pois muito bem se sabe que, como fenômeno social
e historicamente estabelecido, possui uma dinâmica intensa, exigindo
de todas as pessoas responsáveis pela área, a permanente produção do
conhecimento e sua divulgação, pois, conhecimento produzido que fica
restrito a poucos é irresponsável e socialmente irrelevante.
Deste modo, o ENDIPE cumpre com a melhor qualidade esse papel,
e ainda continua fazendo-o.
Os textos publicados neste Volume 2, foram apresentados e discutidos
no XVIII ENDIPE, em Cuiabá, Mato Grosso. Obedeceram à proposta
do evento ao convidar pesquisadoras e pesquisadores a apresentarem
simpósios em torno do tema geral do encontro: Didática e prática de
ensino no contexto político contemporâneo: cenas da educação brasileira.
Publicizamos nosso agradecimento às pessoas que permitiram que suas
pesquisas tenham sido disponibilizadas nesta publicação e, por conta
do formato eletrônico, chegarão a todas as pessoas que participaram do
Encontro em Cuiabá e àquelas que não puderam participar.
A composição dos simpósios foi feita pelas coordenações dos eixos que
estruturaram o Encontro. A escolha se deu em função da expertise e do
reconhecimento da grande contribuição que pesquisadoras e pesquisadores
têm em relação aos temas e objetos escolhidos para fomentar o debate sobre a
educação em um período de profunda crise política e com significativos riscos
de retrocessos que estão sinalizados e em curso de implementação desde 2016.
O Encontro foi organizado a partir de 3 eixos temáticos: 1) Didática
e prática de ensino: desdobramentos em cenas na educação pública, sob a
coordenação das professoras Katia Morosov Alonso e Dejacy Arruda Abreu,
ambas da UFMT; 2) Didática, profissão docente e políticas públicas, sob a
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coordenação do professor Kilwangy Kya Kapitango-a-Samba (UNEMAT);
3) Didática e prática de ensino nas diversidades educacionais, sob a coordenação
das professoras da UFMT, Regina Aparecida da Silva e Michelle Jaber.
Este Volume 2 é composto por dez artigos apresentados, basicamente,
nos Eixos 2 e 3. O trabalho que os artigos realizam é o de investir na
apresentação e reflexão sobre a Didática e suas consequências para a
profissão docente e a diversidade dos espaços educativos. Por isso, elege o
Currículo e docência como conceitos moleculares, para usar uma expressão
deleuze-guattariana, como fluxos que estendem o ensino e os ensinadores
à multiplicidade de contextos da escola pública.
Deste modo, as pesquisas apresentadas neste Volume, como as de
Constantina Xavier Filha (UFMS), Maria Eulina Pessoa de Carvalho
(UFPB) e Alda Junqueira Marin (PUCSP) querem trazer à reflexão a
questão da diversidade, seja de gênero, de sexualidade, como outras
possibilidades, no âmago da formação cidadã e, portanto, na formação
docente. Os saberes pedagógicos são pensados nos processos de ensino
e aprendizagem em espaços escolares e não-escolares, tomando como
uma das tarefas de articular cultura, multiculturalismo e saberes nos
contextos da educação indígena, quilombola, étnica-racial, do campo,
entre outros espaços sociais. Importante destaque se dá ao texto analítico
sobre o movimento que ganha força, enfraquece, mas sempre é retomado,
denominado de “escola sem partido”.
Um segundo conjunto de pesquisas toma o currículo e a docência
como objeto de investigação e reflexão. Operam esse movimento Lívia
Freitas Fonseca Borges (UnB), Maria Socorro Lucena Lima (UECE),
Marilda Aparecida Behrens (PUCPR) e Wagner Rezende Silveira (UFJF).
Esses autores se dirigem ao concreto, vivido em espaços escolares, olhando
atentamente o movimento do campo da Didática e sua concretude na
prática de ensino. Como tem afirmado Selma Garrido Pimenta, o ensino
deve ter em sua ossadura o fenômeno social, o ensino em situação.
Por fim, chamamos a atenção aos trabalhos de Sandra Mara Corazza
(UFRGS), Ester Maria Dreher Heuser (Unioeste) e Carla Gonçalves
Rodrigues (UFPel) que dão o tom pós-crítico às questões da didática e
do currículo, seguidos, por Júlio Groppa Aquino (USP) e Silas Borges
Monteiro (UFMT). Assumem a tarefa de apresentar suas pesquisas
produzidas a partir das filosofias da diferença, abrindo o debate para
que a educação, ao contrário de assumida como reprodutora, mobilize a
possibilidade da criação da diferença, como pessoas autônomas e não, para
12

usar uma expressão de Nietzsche, como rebanho. A criação e a poética, no
campo da Didática, são pensadas nesses textos.
Como temos afirmado, estes trabalhos, que compõem este Volume 2,
decorrem de pesquisas que vêm sendo realizadas por todo o país, de modo
a contemplar a diversidade de realidades e experiências que a população
brasileira vive, fugindo de proposições idealistas que desconsideram o
concreto vivido nas escolas brasileiras.
Desejamos a todas as pessoas, excelente leitura e reflexão.
Silas Borges Monteiro
Polyana Olini
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Desenvolvimento curricular e
base nacional comum curricular
Lívia Freitas Fonseca Borges

Sobreposição Normativa no Campo Educacional Brasileiro
A história da educação no Brasil é perfilada pela sobreposição de
instrumentos legais e normativos. A nossa cultura educacional instituiu
a recorrência de aportes legais para alçar a necessária legitimação das
diversas causas que são pautadas pelos segmentos em voga, advogados
pelos protagonistas que representam o que denominam interesse
público. Em nome de uma pretensa universalização como garantia
de direitos os proponentes, situados em diferentes segmentos tanto
na esfera pública quanto privada, pinçam dos textos legais seus
argumentos com base na autoridade inconteste que evocam para
alçarem legitimidade.
Dois pressupostos orientam a reflexão aqui proposta. De um
lado a ausência de apropriação de um referencial teórico curricular
calcado na teoria crítica educacional, lapso proposital; de outro a
defesa da educação liberal, sustentada nos referencias privatistas de
produtividade e competitividade a pretexto da pretensa “qualidade
educacional”. Essa segunda percepção compartilho com Lima Verde
(2015), cujo trabalho traduz uma contextualização histórica das
normativas educacionais que repercutem nas políticas curriculares no
Brasil, questionando a União como lócus de discussão e deliberação
da Base Nacional Comum Curricular – BNCC, reiterando as
ponderações de Macedo (2014).
Entre os instrumentos normativos que se sobrepõem no cenário
educativo e curricular podemos destacar: A Constituição Federal
de 1988, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Lei nº
9.394/96 - LDB; A Lei nº 13.005/14 que aprovou o Plano Nacional
de Educação - PNE; as Resoluções do Conselho Nacional de Educação
que instituem as Diretrizes Curriculares Nacionais - DCN, entre outros.
Tudo isto para orientar o currículo ideal, que permanece no imaginário
14

dos proponentes da formação dos educadores no Brasil. Nesse contexto,
é pautada a urgência e a necessidade de elaboração de uma base nacional
comum curricular – BNCC. Na avaliação de Lima Verde (2015), esse
aporte legal da “prescrição curricular” se estabelece em um campo de
“disputas interpretativas”.

Base Nacional Comum: a contribuição da Anfope
Segundo Silva (2003), os trabalhos da Comissão Nacional de
Reformulação dos Cursos de Formação do Educador – Conarcfe
introduzem no debate educacional o ideário de uma Base Comum
Nacional, atrelada à docência como base da formação do educador, expressos
no documento final do encontro nacional promovido pela Comissão na
cidade de Belo Horizonte em 1986, debate iniciado em 1983.
Encontramos no Documento Final do IV Encontro Nacional da
Conarcfe, também ocorrido em Belo Horizonte, em julho de 1989,
a reapresentação da concepção inicial do que veio a se constituir Base
Comum Nacional:
m) A base comum nacional dos cursos de formação
do educador deve ser concebida como uma concepção
básica da formação do educador e a definição de um
corpo de conhecimento fundamental, e não como um
currículo mínimo ou um elenco de disciplinas.
n) Todos os cursos de formação do educador deverão
ter uma base comum: são todos professores. A
docência constitui a base da identidade profissional
de todo educador. (CONARCFE, 1989).

Essa importante analogia já tinha sido aventada por Dourado em
2013, citado por Pereira e Oliveira (2014), ao argumentarem de forma
plausível “[...] que não há, entre os discursos governamentais, acadêmicos
ou da sociedade civil organizada, um consenso sobre a criação de uma base
curricular nacional” (p. 24). A “Base Comum Nacional”, assim como “[...]
a docência como a base da identidade profissional de todo o educador”
(SILVA, 2003, p. 68) foi paulatinamente ganhando corpo nas ações
da Associação Nacional pela Formação dos Profissionais da Educação
(Anfope) a constituir-se como um dos princípios da formação docente,
que reverberou no movimento nacional em prol da formação docente
no país e seus instrumentos reguladores dos currículos nos diferentes
15

níveis da educação. Esse conceito foi associado aos outros princípios
aprimorados nos encontros sucessivos que a Anfope promoveu, podendo
ser identificados em: “[...] sólida formação teórica; gestão democrática e
unidade teoria e prática” (ANFOPE, 2012, p. ??). Uma abordagem crítica
desse processo histórico também pode ser localizada na obra referencial de
Brzezinski (1996).
No documento final da Conferência Nacional de Educação de
2014 – CONAE, no Eixo VI que trata da Valorização dos Profissionais da
Educação: Formação, Remuneração, Carreira e Condições de Trabalho, mais
precisamente no quadro das Proposições Estratégicas, há uma indicação
de Base Nacional Comum, que depreendo como uma modificação a partir
do princípio formativo propagado pela Anfope. É importante notar que
o nacional toma posição intermediária na expressão, que originariamente
era o termo final do princípio orientador da formação docente.
2.3 Definir uma base nacional comum (diretrizes
nacionais) de valorização dos profissionais da
educação básica que oriente os sistemas de ensino
para a elaboração participativa de planos de carreira
unificados, compreendendo a formação inicial e
continuada, o salário, a jornada com hora-atividade as
condições de trabalho. (CONAE, 2014, p. 96).

Essa analogia direciona o meu foco de reflexão para a formação
de profissionais da educação em nível superior. Na mesma perspectiva
destaco no Plano Nacional de Educação – PNE, na estratégia 15.6 da
Meta 15 tal proposição:
15.6) promover a reforma curricular dos cursos de
licenciatura e estimular a renovação pedagógica,
de forma a assegurar o foco no aprendizado do (a)
aluno (a), dividindo a carga horária em formação
geral, formação na área do saber e didática específica e
incorporando as modernas tecnologias de informação
e comunicação, em articulação com a base nacional
comum dos currículos da educação básica, de que
tratam as estratégias 2.1, 2.2, 3.2 e 3.3 deste PNE;
(BRASIL, 2014).

A expressão “Base Nacional Comum” foi apropriada nos ementários
dos diversos documentos da política nacional de formação e acabou por
ser incorporada na proposta da “Pátria Educadora”, na Parte II do referido
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documento, intitulada “Iniciativas: Um Elenco de Ações em Ordem
Aproximada de Implementação, Cooperação Federativa no Ensino:
procedimentos de avaliação, apoio, socorro e correção”, que foi originado fora
do Ministério da Educação, além de outros equívocos inerentes à proposta.
No item subsequente denominado “Reorientação do paradigma curricular
e pedagógico: a base nacional comum” identifico o meu objeto de reflexão:
1. O objetivo da construção do Currículo Nacional
(Base Nacional Comum) é substituir uniformidade
desorganizada por diversidade organizada: sistema
nacional de educação que, aberto a alternativas, seja
capaz de evoluir à luz da experiência. A organização
do Currículo Nacional será coordenada por
instituição específica que conte com representantes
dos três níveis da Federação e da sociedade civil.
2. A Base Nacional Comum abandonará o
enciclopedismo raso que tradicionalmente marca
nosso ensino. Não se contentará, porém, em colocar
enciclopédia menor -- conjunto de conteúdos
consagrados -- no lugar da enciclopédia maior. Dará a
capacitações primazia sobre conteúdos. E na maneira
de tratar conteúdos preferirá o aprofundamento
seletivo à superficialidade abrangente.

Esse documento reforçou o alicerce para a iniciativa privada tomar
as rédeas da política educacional brasileira, em especial o debate em
torno da BNCC. A partir do ementário do texto de Guimarães (2015)
depreendo uma significativa análise das repercussões negativas dessa
política de governo:
Caminhos e desencontros de uma Pátria Educadora.
Educadores e militantes discutem as bases da proposta
de reforma educacional elaborada pela Secretaria de
Assuntos Estratégicos por encomenda da presidente
da República. Prioridade da lógica empresarial na
gestão e no currículo e falta de diálogo com o PNE
são algumas das principais críticas.
O artigo congrega a expressão de diversas
personalidades públicas e de pesquisadores da
educação que contribuem para a qualificação do
debate a respeito da problemática relação dos
empresários com a educação pública, em particular
do que diz respeito à BNCC.
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Retomando um pouco da história
Em 1997, por meio do Edital nº 04/97, a Secretaria de Educação
Superior do Ministério da Educação e do Desporto fez uma chamada
pública para que as instituições de educação superior se manifestassem
no sentido de contribuírem para a elaboração das Diretrizes Curriculares
Nacionais dos cursos de graduação, que seriam elaboradas pelas Comissões
de Especialistas constituídas a partir das indicações das Instituições de
Ensino Superior e das entidades científicas e representativas do movimento
nacional em prol da formação de profissionais da educação.
Esse movimento foi seguido de audiências públicas no âmbito do
Conselho Nacional de Educação que, por meio de Resoluções, instituiu
as Diretrizes Curriculares dos Cursos de Graduação que passaram a servir
de referência para a organização dos projetos curriculares dos respectivos
cursos. Embora o resultado deste trabalho hercúleo não tenha alcançado
os diversos interesses postulados pelas pessoas e instituições que formam
profissionais da educação no Brasil, em larga medida têm ancorado a
identidade profissional dos egressos dos cursos e como toda experiência
necessita de revisão constante talvez seja o momento de pautarmos a
avaliação desse trabalho depois de tantos profissionais já formados.
A metodologia de elaboração de diretrizes que orientam a política
curricular não pode ser encarada como aspecto trivial, pois o especialista
que atende ao chamado do Ministério da Educação, por arbítrio próprio,
ou seja, sem indicação institucional a partir de critérios socialmente
construídos e reconhecidos como válidos, também não tem satisfações a
prestar a um colegiado ou entidade científica que o teria indicado.
O resultado do esforço coletivo da CONAE, assim como as metas do
PNE representam legitimamente o acúmulo de discussões e anseios da
comunidade educacional brasileira, daí a pertinência das críticas subscritas
à Pátria Educadora no trabalho de Guimarães (2015) aqui abordadas. Além
disso, as DCN contemplam os fundamentos e os princípios orientadores
dos projetos pedagógicos que configuram as diversas propostas curriculares,
dispensando outros instrumentos normativos do campo curricular, a
exemplos da BNCC.
A problemática da educação nacional não se resolverá com
instrumentos normativos, mas sim com a criação e materialização de
um efetivo sistema nacional de educação, que vai muito além de um
currículo nacional. Nesse contexto a educação, em sentido amplo, e a
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universidade, em sentido estrito, vivem a experiência de um momento
que podemos caracterizar como época das publicações de notas de
repúdio ou de esclarecimento. Uma ofensiva conservadora parece ter
ganhado corpo a partir das manifestações das ruas iniciadas em junho
de 2013, fato conhecido como um movimento sem partido. Episódio
que foi ganhando corpo e identidade à medida que dois grandes blocos
passaram a posicionar-se contra ou a favor do impeachment da presidente
da república, legitimamente eleita, a primeira mulher a alçar a maior
representação do poder executivo na história do nosso país.

Currículo Nacional na Berlinda
Do texto de Macedo (2014, p. 1532), a quem reputo uma profícua
reflexão referencial em torno da problemática da BNCC, “A defesa de
que os currículos precisam de uma base comum em nível nacional não
é recente no Brasil, remontando aos anos 1980”. Os registros históricos
dos documentos da Anfope, da obra de Silva (2003) e de Brzezinski
(1996) coincidem com essa informação no que diz respeito à formação
dos profissionais da educação em nosso país. No contexto britânico das
mudanças curriculares ocorridas no final desse período, Goodson (2006)
também analisa criticamente o currículo nacional.
Com efeito, por parte dos alunos, o Currículo
Nacional produziu uma ampla série de problemas
desde o descontentamento dos professores, passando
por uma restrição desestimuladora de oportunidades
de currículo até um crescente alheamento por parte
dos alunos. Agora o governo está tentando diminuir
o controle do Currículo Nacional e desenvolver uma
vez mais oportunidades curriculares mais amplas na
esperança de tentar reverter o alheamento dos alunos
e dos professores [...]. (p. 60).

A necessária e indispensável participação efetiva da comunidade
educacional na elaboração das propostas curriculares que são levadas a
efeito no cenário educativo, que vai muito além da interação midiática em
uma plataforma, é uma questão recorrente entre os curriculistas inseridos
em processos educativos democráticos, entre eles podemos destacar
Sacristán (1998) quando reforça os efeitos negativos desse alheamento dos
sujeitos anteriormente retratado por Goodson (2006).
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Apple (2006) apresenta importante análise política da educação
apontando os equívocos de um currículo nacional. Na tessitura
textual, o autor argumenta em torno de dois grandes grupos que
produzem esse movimento:
O primeiro grupo é o que chamamos de neoliberais.
São modernizadores econômicos que querem
centrar a política educacional na economia [...]. Os
modernizadores econômicos estão, via de regra, em
posições de liderança neste novo bloco. Vêem as
escolas como algo conectado ao mercado de trabalho,
especialmente ao mercado capitalista global e às
necessidades de mão-de-obra e aos processos desse
mercado. Também consideram as escolas algo que
precisa ser modificado, tornadas mais competitivas,
inseridas em mercados de trabalho por meio de créditos
para a educação, redução de custos e outras estratégias
similares e comercialização. As evidências contra essas
posições são agora avassaladoras. Produzem-se mais
desigualdades, e não menos.
[...] Há um segundo grupo, que poderíamos chamar
de neoconservadores. [...] em geral concordam com
a ênfase dada pelos neoliberais à economia, mas seu
principal objetivo é a restauração cultural. [...] Tratase de pessoas que desejam um retorno a uma versão
totalmente romantizada da escolarização na qual
temos um currículo padrão, baseado naquela ficção
eloquente: a tradição ocidental. Eles gostariam de um
retorno a um conhecimento de alto nível, dominado
pelo professor, amplamente baseado nas tradições
historicamente consideradas como conhecimento
mais legítimo nas universidades de elite. Disse que se
trata de uma tradição romântica, pois é bem sabido que
jamais houve um tempo (pelo menos com certeza nas
escolas dos Estados Unidos) em que todos aprendiam
o mesmo currículo, em que todas as pessoas falavam
a mesma língua e em que todos concordavam que a
tradição ocidental devesse ser o modelo dominante
ou sobre o que devesse ser incluído ou excluído dessa
tradição. (p. 242-3).

Da obra de Apple (2006), depreendo uma resposta plausível sobre a
quem interessa um currículo nacional, indiscutivelmente aos dois grupos
por ele descritos e devidamente identificados dentro do cenário político e
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econômico no qual se situam as políticas educacionais e, por consequência,
as políticas curriculares. Apesar de o contexto descrito por Goodson (2006)
ser europeu e, por Apple, (2006) ser estadunidense, em período histórico
diferenciado, identifico semelhante situação vivenciada hoje no Brasil.
Sob a égide do controle social do conhecimento veiculado nos
currículos educacionais, o referido autor nos situa na metodologia
apropriada para tal intento:
[...] os neoconservadores estão profundamente
comprometidos em estabelecer mecanismos mais
rígidos de controle sobre o conhecimento, a moral
e os valores por meio dos currículos nacionais ou
estaduais, ou por meio de exames (muito redutores)
chancelados pelo Estado. Isso se baseia em uma
desconfiança muito grande em relação aos professores
e administradores locais de escola. Acreditam que
apenas por meio de um controle central forte é que
o conteúdo e os valores do “conhecimento legítimo”
assumirão o seu devido lugar no currículo. Além
disso, há também o compromisso com um currículo
supostamente mais rigoroso, baseado no que eles
acreditam ser padrões mais altos. Assim, a própria
escolarização deve ser mais competitiva, com os
alunos sendo reestratificados com base no que se
considera conhecimento neutro e em testes neutros
de desempenho [...]. (APPLE, 2006, p. 243-244).

O que não se diz explicitamente no senso comum é que esse
conhecimento não é socialmente distribuído e apropriado pelas diferentes
classes sociais da mesma forma, dependendo da posição que o indivíduo
ocupa na sociedade e sua percepção de mundo. A esse respeito, recorremos
aos conceitos de código restrito e elaborado na acepção curricular de
Bernstein, realizada por Silva (2004):
[...] o importante é que a posição ocupada na divisão
social determina o tipo de código aprendido. O tipo
de código determina, por sua vez, a consciência da
pessoa, o que ela pensa e, portanto, os significados que
ela realiza ou produz na interação social. Nessa base,
Bernstein distingue entre dois tipos de código: o código
elaborado e o código restrito. No código elaborado,
os significados realizados pela pessoa – o “texto” que
ela produz – são relativamente independentes do
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contexto local. Ao contrário, no código restrito, o
“texto” produzido na interação social é fortemente
dependente do contexto. (p. 74-75).

Em nome da aventada possibilidade do conhecimento neutro
defendida pelos neoconservadores na acepção de Apple (2006), em leitura
acurada a respeito dos documentos e do argumento que os sustentam, é
perceptível a presença dos ideários da proposta da Escola Sem Partido –
ESP, que paulatinamente tem se associado ao movimento da BNCC.
Em audiência pública promovida pela Comissão de Educação na
Câmara dos Deputados em 31 de maio de 2016 (BRASIL, 2016), foi
declarada a intenção de que a BNCC seja apropriada e finalizada no
âmbito da Câmara Federal, o que além de retirar do Conselho Nacional de
Educação uma função que lhe é própria, constrói uma relação complicada
entre a BNCC e a ESP, o que pode ser constatado na composição do
debate. O que estava mal encaminhado agora ficou ainda pior.
Aproximo o cenário político, econômico e educacional em que as
propostas de implementação de um currículo nacional surgiram no
contexto britânico do final dos anos 1980, no contexto estadunidense em
igual período, como já mencionado anteriormente, e no Brasil a partir
do documento da Pátria Educadora, ao conservantismo associado pelo
anúncio de uma política nacional salvacionista, a pretexto de supostas
inovações que não se configuram plenamente.
É preciso encontrar referenciais curriculares em outras bases,
que não sejam nacionais, nem comuns, mas que sejam construídas e
solidificadas no respeito à diversidade, aos conhecimentos locais, sem
desprezar os conhecimentos globais naquilo que interessa a uma sociedade
democrática, inspirados em experiências educacionais alternativas, que
nos proporcionem uma releitura das instituições educativas para atender
às demandas cotidianas e candentes da sociedade dos tempos atuais.
Para tal intento a teoria crítica curricular na vertente marxista precisa
ser apropriada. Uma referência inicial desse exercício está em Silva (2004)
na síntese temática que apresenta dessa abordagem teórica. Necessário
se faz o entendimento das lições do velho mundo que infelizmente
foram escamoteadas pelo humanismo ocidental de base capitalista, sem
recorrência das armadilhas veladas do colonialismo que sustenta uma
ordem mundial imperialista (SAID, 2007), ainda mais forte e legitimada
na apropriação da cultura e, por consequência, da educação.
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Chama atenção a ausência do registro de que em alguma instituição
formadora tenha havido uma negativa de discussão e apropriação do ideário
da BNCC. As universidades e redes públicas de ensino naturalizaram o
debate e pautaram a chamada pública para a postagem de sugestões no
sítio eletrônico do Ministério da Educação, por uma metodologia que
já apresentei, argumentos de discordância, razão pela qual não tenho
esperança de bons resultados.
No momento (MEC, 2016) é possível capturar 12.226.510
contribuições recebidas ao documento preliminar da BNCC, com três
relatórios críticos dos especialistas envolvidos individualmente, a partir
das diferentes áreas de conhecimento da educação básica, que certamente
terão impacto na formação docente. Com todo respeito às pessoas que se
dedicaram a esse esforço o melhor a fazer é aproveitar o resultado desse
acúmulo para uma revisão das diretrizes curriculares em voga.
Essa preocupação também se faz presente no texto de Pereira e Oliveira
(2014) quando alertam que os processos de formação docente perderão
sua autonomia e singularidade, pois passarão a ser reorientados pela
BNCC. Tudo isto lembra a luta pela permanência do curso de Pedagogia
no final dos anos 1998 e, dentro dele, a prerrogativa da formação dos
docentes da educação básica em um contexto de problematização e
tentativa de extinção do curso. A argumentação plausível na época era que
a Pedagogia deveria ser revista por dentro e fortalecida, jamais extinta ou
transfigurada em algo menor que ainda não se conhecia profundamente.
Entre os pesquisadores que contribuem com esse debate destaco Saviani
(2008) e Silva (2003).
Na Carta de Florianópolis (2016), que resultou do Encontro Nacional
do Forumdir (Fórum dos Diretores das Universidades Públicas Brasileiras)
e da Anfope Sul, ocorrido na Universidade Estadual de Florianópolis e, mais
recentemente, na Carta de Vitória (2016), que resultou da 12ª Reunião
Científica Regional Sudeste da Anped e da Reunião dos Associados da
Anfope Sudeste, as entidades se manifestaram contrariamente à BNCC
no formato em que foi encaminhado até o momento. Essa é uma reação
relevante, pois o senso crítico de uma consciência coletiva é capaz de fazer
com que a matriz que gerou a BNCC seja dissolvida em seu nascedouro,
um ideário que na verdade se move por interesses privatistas, excludentes
e que não interessam à educação pública.
A manifestação de Mézáros (2005), registrada na apresentação da sua
obra de que “educação não é mercadoria”, representa significativamente
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a síntese dessa indignação e desde então passou a ser uma referência
importante no movimento educacional que busca a superação das mazelas
do capitalismo na formação humana.
Cabe aqui compartilhar o incômodo declarado por outros pesquisadores
a respeito dessa interferência direta nas políticas curriculares materializadas
pelos interesses mercadológicos que se apresentam primeiro nas propostas
curriculares, depois na propagação de material didático. A contribuição
de Santomé (1998) é significativa ao apontar o papel que o livro didático
tem assumido como instrumento pedagógico de consumo a serviço
das grandes editoras que se antecipam à política educacional, ditando
estratégias e conteúdos do ensino. Igualmente, Apple (1995) contribui
com uma reflexão a respeito do mercado editorial do livro didático.
[...] Embora não exista, nos Estados Unidos, um
patrocínio oficial do governo federal de conteúdos
curriculares específicos, da forma como ocorre nos
países cujos ministérios de educação determinam
um curso de estudos padronizado, as estruturas do
currículo nacional são produzidas pelo mercado e por
outros modos de intervenção estatal. (p. 95).

Parece haver um apelo constante na nossa cultura de que o melhor
é o homogêneo, o universal, o mesmo currículo e o mesmo livro
para todo(a)s; uma miríade da praticidade e da economicidade como
princípios, mas que, ao mesmo tempo, desconsidera as especificidades
regionais e locais que não podem ser deixadas de lado em um país tão
diverso como o nosso.
Neste sentido, demarcam posição Macedo (2014, p. 1549), ao
denunciar que a BNCC traria uma “[...] nova arquitetura de regulação”;
Lima Verde (2015, p. 95) quando trata do controle excessivo do currículo
com base “[...] não só critérios de avaliação, mas principalmente formas de
pensamento, condutas e valores”; e Sousa (2015, p. 332), por problematizar
a posição secundarizada do sujeito estudante ao conceber que “[...] alunos
são tratados como produtos que precisam ser lapidados para serem mão
de obra em contextos do capitalismo periférico”. O que esses autores têm
em comum é o fato de se indignarem com as interferências diretas das
lideranças privatistas na política educacional brasileira, no que Sacristán
(1998, p. 115) bem qualifica como modelo de “[...] regulação burocrática
da prática de desenvolvimento de currículo”.
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Representação emblemática destas interferências do privado sobre o
público se fizeram presentes no Seminário Internacional denominado
Base Nacional Comum: O Que Podemos Aprender com as Evidências
Nacionais Internacionais, evento ocorrido em Brasília, no mês de
julho de 2015, promovido e realizado pelo Conselho Nacional de
Secretários de Educação - CONSED, com a efetiva participação de
instituições privadas, entre elas: Fundação Lemann, movimento Todos
pela Educação e Cenpec, entre outras representações internacionais.
Naquela oportunidade, pude testemunhar a ausência das entidades
científicas que considero referenciais para pensar e avaliar a nossa
política educacional, em particular que tratam do currículo.
Estranhamento semelhante também é relatado por Macedo (2014)
em suas pesquisas a respeito do mapeamento dos sujeitos do debate em
torno da BNCC, no qual o foco está centrado no pressuposto de uma
“[...] fantasia idealizada de crise do sistema educacional” (p. 1536), cuja
solução virá da ação conjunta entre o público e o privado que é criada
ideologicamente, demonstrando que esse argumento não se sustenta.
Moreira (2015) já nos advertia a respeito das inconveniências do
currículo colonizado. Além de tentarmos unir sistemas educativos em
cenários diferenciados, cujas condições de materialidade também são
incompatíveis na maioria dos casos, apreendemos como referência o
mundo ocidental, capitalista.
Um contraponto a esses parâmetros pode ser encontrado na reflexão
crítica desenvolvida por Said (2007) no que denominou orientalismo,
chegando a sugerir a proposta de uma “[...] conexão entre o Orientalismo
e a pedagogia” (p. 55). As interpretações convenientes a respeito
das contribuições do ocidente representado pelo mundo europeu e
estadunidense precisam ser reavaliadas sempre que nos reportamos as
suas experiências educacionais e curriculares, como parâmetros para
a melhoria da educação em nosso país. Na fonte do velho mundo
provavelmente encontraremos novidades e outros referenciais pouco
considerados pelos filtros ideológicos que se fazem hegemônicos. Na
mesma direção avalio que ainda nos falta um diálogo mais profícuo
com as nações vizinhas em nosso território latino americano, a exemplo
do que tem realizado Candau e colaboradores (2009), entre outro(a)s.
Por oportuno, reitero pressuposto apresentado em trabalho
conjunto por ocasião do Colóquio de Políticas Curriculares, ocorrido
em 2015, na Universidade Federal da Paraíba (BORGES; DIAS, 2015),
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que a BNCC pode reproduzir os sentidos dos currículos mínimos, em
que pesem as escusas preventivas apresentadas pelos seus idealizadores
devidamente refletidas no trabalho de Lima Verde (2015), bem como
a distinção que a referida autora apresentou entre esses instrumentos
normativos do campo curricular.
Por fim, nos valemos da analogia que Apple (1998) faz sobre a validade
de discussões curriculares a reboque da intenção de um currículo
nacional em seu país, para dizer que, no Brasil, o movimento pela base
nacional comum curricular também teve esse papel de recolocar as
discussões curriculares em debate. Movimento que serviu para desvelar
a problemática interferência ideológica e comercial dos interesses
privatistas na educação pública, por exemplo.
Nessa direção, reforço a ponderação de Lima Verde (2015) ao
considerar que o debate a respeito da BNCC ainda permanece
circunscrito à esfera acadêmica. Indubitavelmente, é urgente a
necessidade de ampliação dos estudos e proposições das temáticas
curriculares pelos sujeitos e instituições da educação pública em nosso
país, principalmente da escola, em uma perspectiva crítica.
O ideal, diante de tanto recurso público já despendido, considerável
volume de trabalho das pessoas e das instituições, seria aproveitar esse
acúmulo de contribuições variadas e fazer uma revisão das diretrizes
curriculares dos cursos de licenciatura, reafirmando as diretrizes como
instrumentos normativos suficientes para orientarem os projetos
pedagógicos dos cursos que formam os profissionais da educação. O
ponto de partida desse ideário é a retomada do conceito inicial de base
nacional comum, desenvolvido pela Conarcef e difundido pela Anfope
desde os anos 1980.
Seria recomendável o encaminhamento da pauta da BNCC
ao plenário do Conselho Nacional de Educação a partir do debate
amplo entre as universidades, as entidades científicas e a sociedade
civil legitimamente representada, nos moldes do que aconteceu no
final dos anos 1990 em relação aos encaminhamentos dados para a
consolidação das DCN. Que a participação dos intelectuais aconteça
em um cenário político e acadêmico colaborativo. E para concluir
a ideia central desse texto, considero, em primeiro lugar, que não
precisamos de um currículo nacional e, em segundo lugar, que a
BNCC seja destituída do seu propósito inicial, e seus trabalhos
absorvidos pela revisão das DCN.
26

Referências
ANFOPE. Associação Nacional pela Formação dos Profissionais da
Educação. Documento Final do XVI Encontro Nacional da ANFOPE.
Brasília, DF, 2012.
APPLE, Michael W. Ideologia e currículo. Porto Alegre: Artmed, 2006.
_____. Trabalho docente e textos: economia política das relações de
classe e de gênero em educação. Porto Alegre: Artes Médicas, 1995.
BORGES, Lívia Freitas Fonseca; DIAS, Ana Maria Iório. Políticas
de currículo nacional na educação superior: sinal vermelho para a
diversidade. In: PEREIRA, Maria Zuleide da Costa; ALBINO, Ângela
Cristina Alves; DANTAS, Veridiana Xavier (Org.). Políticas de
currículo e formação: desafios contemporâneos. João Pessoa: UFPB,
2015, v. 1, p. 119-133.
BRASIL. Congresso. Câmara dos Deputados. A Comissão de
Educação realizou Ciclo de Debates sobre a BNCC. Brasília, DF,
2016. Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/
comissoes/comissoes-permanentes/ce/audiencias-publicas-1/a-comissaode-ducacao-realizou-ciclo-de-debates-sobre-a-bncc-em-31-05-16
______. Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República.
Pátria educadora: a qualificação do ensino básico como obra de
construção nacional. Versão preliminar, Brasília, DF, 22 de abril de 2015.
______. A Lei 9.394 (Diretrizes e Bases da Educação Nacional), de
20/12/1996 (atualizada até junho de 2010). In: DAVIES, Nicholas.
Legislação Educacional Federal Básica. São Paulo: Cortez, 2010.
BRZEZINSKI, Iria. Pedagogia, Pedagogos e formação de professores:
busca e movimento. Campinas: Papirus, 1996.
CANDAU, Vera Maria (Org.). Educação intercultural na América
Latina: entre concepções, tensões e propostas. Rio de Janeiro,
7Letras, 2009.
COMISSÃO Nacional de Reformulação dos Cursos de Formação
do Educador. Documento Final do IV Encontro Nacional. Belo
Horizonte, jul. 1989. Disponível em: <http://anfope.com.br/
documentos/documentos-de-entidades/documentos-oficiais-dosencontros-nacionais/>.
27

CONAE. Conferência Nacional de Educação. Documento Final.
Brasília, DF, 2014. Disponível em: <http://fne.mec.gov.br/images/doc/
DocumentoFina240415.pdf>.
GOODSON, Ivor. As políticas de currículo e de escolarização:
abordagens históricas. Petrópolis: Vozes, 2008.
GUIMARÃES, Cátia. Caminhos e desencontros de uma Pátria Educadora.
Revista POLI: saúde, educação e trabalho - jornalismo público para o
fortalecimento da Educação Profissional em Saúde, ano VII, n. 41, p. 4-11,
jul./ago. 2015.
LIMA VERDE, Patrícia. Base Nacional Comum: desconstrução de
discursos hegemônicos sobre currículo mínimo. Dossiê ECOTRANSD:
Ecologia dos saberes e Transdisciplinaridade, NUPEAT–IESA–UFG,
Artigo 84, v. 5, n. 1, p. 78-97, jan./jun. 2015.
MACEDO, Elizabeth. Base Nacional Curricular Comum: novas formas de
sociabilidade produzindo sentidos para educação. Revista e-Curriculum,
São Paulo, v. 12, n. 03 p. 1530-1555, out./dez. 2014.
MÉZÁROS, István. A educação para além do capital. São Paulo:
Boitempo, 2005.
BRASIL, Ministério da Educação. Base Nacional Comum. Disponível em:
<http://basenacionalcomum.mec.gov.br/#/site/numeros-contribuicao>
MOREIRA, Antônio Flávio Barbosa. Currículos e programas no Brasil.
Campinas: Papirus, 2005.
PEREIRA, Talita Vidal; OLIVEIRA, Veronica Borges de. Base nacional
comum: a autonomia docente e o currículo único em debate. Revista
Teias, v. 15, n. 39, p. 24-42, 2014.
SACRISTÁN, J. O currículo: uma reflexão sobre a prática. Porto Alegre:
Artes Médicas, 1998.
SAID, Eward W. Orientalismo: o oriente como invenção do ocidente. São
Paulo: Companhia das Letras, 2007.
SAVIANI, Dermeval. A pedagogia no Brasil: história e teoria. Campinas:
Autores Associados, 2008.
SILVA, Carmem Silvia Bissolli da. Curso de Pedagogia no Brasil:
história e identidade. Campinas: Autores Associados, 2003.
28

SILVA, Tomaz Tadeu da. Documentos de identidade: uma introdução
às teorias do currículo. Belo Horizonte: Autêntica, 2004.
SOUSA, Jorge Luís Umbelino de. Currículo e Projetos de Formação:
base nacional comum curricular e seus desejos de performance. Espaço
do Currículo, v. 8, n. 3, p. 323-334, set./dez. 2015.

29

Gênero, sexualidade na infância e
políticas públicas
Constantina Xavier Filha

Seriam ‘terras incógnitas’ para as pessoas adultas, nos dias atuais, as
sexualidades e a construção das identidades de gênero na infância?
Há mais de dez anos escrevi um artigo em que perguntava se a
sexualidade infantil seria terra desconhecida para as pessoas adultas.
Baseava meu questionamento em Constantine e Martinson (1984), que
propunham uma reflexão acerca da sexualidade na infância, tomando por
base o temor e o fascínio dos navegadores em suas viagens marítimas no
tempo das grandes navegações por terras desconhecidas.
Hoje, já em outro século, retomo aqui o tema analisado em outro
texto (XAVIER FILHA, 2012), no qual perguntava: Que sensações nos
levariam a navegar por mares inóspitos e desconhecidos das sexualidades
e gêneros das infâncias? O gosto pela aventura? De nos lançar à deriva do
que estaria por vir? Do imponderável? Do medo do sabor da descoberta?
Da indecisão fascinante pelo novo? Da vontade de desbravar algo que
desconhecemos? Do desejo pelo novo e pelo desconhecido? Ou não
seriam as ‘terras incógnitas’ tão incógnitas assim, mas campos minados
por convicções, certezas e verdades inquestionáveis dos/as adultos/as, ou
até de seus sentimentos, desejos e dúvidas transformados em discursos
normativos, essencializantes, universalizantes, moralistas, para governar os
corpos infantis?
Inebriada nos mares revoltos da dúvida, da incerteza, de questionar
a solidez de verdades inquestionáveis, proponho, mais uma vez, repensar
essas temáticas, discutindo conceitos e concepções veiculados em sítios da
internet para propor, ao final, algumas pistas para o trabalho pedagógico
com crianças a partir de textos legais.
Penso que o tema sexualidade na infância ainda assuste muitas pessoas,
em parte por o desconhecer. A partir desse não saber (ou negação do saber),
constroem-se ou se produzem concepções, subjetividades e práticas docentes
antagônicas e contraditórias, que, ao final, têm como resultado dessexualizar
a criança ou considerar a sexualidade como algo perverso. É comum ouvir
que “a criança não tem malícia” (leia-se: sexo e sexualidade são sinônimos
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de malícia, de pecado); que “a criança é um ser puro” (leia-se: sexualidade e
sexo são ‘impuros’, ‘sujos’) ou que “a criança não tem sexualidade” (frase já
clássica). Contrariamente a essas concepções, há uma vigilância constante em
dominar os corpos infantis e suas expressões de sexualidade. Na perspectiva
adultocêntrica vigente, a ideia predominante é de que a sexualidade deva
ser contida, preservada; de que a criança deva ser cuidada e protegida dos
condicionantes sociais e culturais para evitar que a influenciem e incentivem
a uma sexualidade precoce. Ora, se existe a ideia de uma sexualidade precoce,
poderá isto significar que se acredita na possibilidade de existir uma
sexualidade na infância? Que a criança tenha sexualidade?
Nessas formas de pensar, nega-se a concepção de criança como sujeito
ativo, criativo, estético e com capacidades de dialogar, de construir hipóteses
sobre o mundo, sobre si mesma, sobre seu corpo, sobre sua sexualidade.
Pensando mais detidamente nas instituições educativas, muitas
professoras e professores concordam que as crianças são sujeitos pensantes
e podem se tornar autônomos e construtores de conhecimentos (XAVIER
FILHA, 2012). No entanto, na mesma proporção em que estas questões
são acionadas, impõe-se, paradoxalmente, a ideia de que, no quesito
sexualidade, isso ou não ocorre ou não deve ocorrer. Esta é a contradição
que se estabelece ao não se considerar as crianças como sujeitos ativos
no processo de construção de sua sexualidade, pensando-as, ao contrário,
como determinadas por fatores biológicos, ou socioculturais.
A criança é pensada como ser ingênuo, sem “malícia”; portanto,
assexuado. Em outros momentos, atribui-se-lhe uma sexualidade
exacerbada pelos condicionantes do meio, ou seja, ela é vista como
hipersexuada por influências externas, seja pelos meios de comunicação,
seja pelo ambiente em que vive.
Na primeira perspectiva, parece que a criança não é um ser sexuado
e, por isso, a sexualidade pode ser ‘despertada’ (ou ‘desabrochada’, ou
‘aflorada’) a qualquer momento, razão pela qual muitas pessoas acreditam
dever ‘proteger’ a criança para que não venha a despertar para algo nela
adormecido. Esta crença – a de algo que possa ‘aflorar’ – admite a existência
de algo inato na criança. Na segunda perspectiva, que exclui a possibilidade
de a criança poder ser ativa no processo de aprendizagem e constituição de
sua subjetividade, admite-se que ela seja suscetível às intempéries do meio
social e cultural.
A mesma lógica se aplica à construção de identidade de gênero. Esta,
talvez, mais calcada nos preceitos biológicos. Aqui, especialmente em
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relação às prerrogativas que circularam nos últimos anos, contrárias à
inclusão de gênero nas políticas públicas, especialmente no Plano Nacional
de Educação e nos planos estaduais e municipais. A ideia recorrente é
de que o gênero é algo determinado pelo biológico; nessa perspectiva,
portanto, somente existiriam dois gêneros: o masculino e o feminino.
Além dessa determinação de gênero calcada no biológico, haveria outra
relação compulsória ligada a ele, ou seja, a exclusiva possibilidade de se
pensar o gênero na perspectiva da heterossexualidade como a única e
desejável orientação sexual.
Sobre a construção da identidade de gênero das crianças, Louro
(2000) destaca que gênero é uma construção cultural feita sobre diferenças
sexuais. Gênero estaria ligado à constituição social, que constitui nas
relações sociais, culturais e históricas as masculinidades e feminilidades.
Para a autora, o conceito de gênero seria utilizado para designar o caráter
fundamentalmente social das distinções baseadas em sexo. Neste sentido,
“[...] as identidades de género remetem-nos às várias formas de viver a
masculinidade ou a feminilidade” (LOURO, 2000, p. 93). Desde que
nascemos, continua a autora, estaríamos interagindo com as mais diversas
pedagogias de gênero, que propõem a forma ideal de se viver o masculino
ou o feminino. As cores rosa e azul constituem um dos elementos da
pedagogia de gênero que demarcariam corpos e condutas de menina e de
menino.
O conceito de gênero é relacional, ou seja, não diz respeito somente
ao gênero feminino, mas à constituição de masculinidades e feminilidades
nas relações sociais e culturais, nas relações de poder. Esta concepção quase
sempre parte de ideias hegemônicas de masculinidade e feminilidade.
Consideramos ser a referida concepção um produto social e que nada tem
de ‘natural’. Por tais razões, novo padrão de masculino e feminino deve ser
proporcionado e, portanto, propiciado nas instituições educativas.
Os discursos comumente propalados nos textos da internet analisados,
sobre gênero e sexualidade na infância, estabelecem o adulto como
protagonista e modelo, ou padrão. É o adulto que deve proteger as crianças e
torná-las seres sem malícia, e puras. Para isso, tem a prerrogativa de decidir
quando e onde falar e educá-las sistematicamente sobre esses assuntos.
Na maioria das vezes, a opinião corrente é de que este assunto não deve
fazer parte da infância; admite-se que deva ser discutido na adolescência,
época em que, segundo esse grupo de pessoas, começa a existência ou a
manifestação da sexualidade na vida do sujeito.
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Apesar disso – e há aqui uma contradição, que, por sua vez, constitui
a base de nosso ponto de vista –, observa-se que a educação sexual e de
gênero já vem ocorrendo desde a infância, ou, até mesmo desde antes do
nascimento, quando se pensa na confecção do enxoval para meninos e
meninas (preferencialmente azul para o menino e rosa para a menina).
Apesar de se redobrarem as formas de vigilância e de contenção, isto
não impede que a criança tenha interesses, desejos de saber, curiosidades,
formas de resistência, como destaca a autora Guacira Lopes Louro:
Redobra-se ou renova-se a vigilância sobre a sexualidade,
mas essa vigilância não sufoca a curiosidade e o interesse,
conseguindo, apenas, limitar a sua manifestação
desembaraçada e sua expressão franca. As perguntas, as
fantasias, as dúvidas e a experimentação do prazer são
remetidas ao segredo e ao privado. Através de múltiplas
estratégias de disciplinamento, aprendemos a vergonha
e a culpa; experimentamos a censura e o controlo. Ao
acreditar que as questões da sexualidade são assuntos
privados, deixamos de perceber a sua dimensão social e
política. (LOURO, 2000, p. 79-80).

A autora ressalta os vários elementos presentes nas práticas pedagógicas
de muitos/as adultos/as face a expressões de sexualidade das crianças
na instituição educativa. A vigilância dos corpos infantis é uma prática
recorrente. Pouco se dialoga sobre corpo, prazer, desprazer, medos e dúvidas
com as crianças. Não se fala. Mesmo com o silêncio, a educação sexual se
processa com o aprendizado, com o medo dela, com sua transformação em
segredo, em secreto, em culpa e vergonha.
As crianças são seres sexuados e se expressam como tais. Prefiro utilizar
o termo ‘expressões da sexualidade’ para designar as formas pelas quais as
crianças buscam saber e vivenciar seus prazeres de conhecer a si e aos/as
outros/as. Comumente, utiliza-se o termo ‘manifestação de sexualidade
infantil’. Este termo, utilizado por Sigmund Freud (1996) no início do
século XX (entre 1901 e 1905), é marcado por suas teorias. É salutar
ressaltar a importância deste psicanalista para os estudos da sexualidade da
criança, embora ele utilize o termo ‘manifestação da sexualidade infantil’
para descrever as fases de desenvolvimento erótico e sexual da criança
desde o nascimento. Seus estudos destacaram, há mais de um século, que
a criança é um ser sexuado. A sexualidade na infância é, para o autor,
diferente da vivenciada pela pessoa adulta (XAVIER FILHA, 2012).
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Como o termo ‘manifestação’ remete à psicanálise e às fases de
desenvolvimento psíquico da criança, por preferir pensar as várias formas
das crianças de viver a sexualidade como expressões, uma forma de dizer
algo, adoto o termo ‘expressões de sexualidade na infância’ (XAVIER
FILHA, 2014).
O termo também nos leva a pensar nas expressões
como formas de comunicação das crianças e entre
elas, como maneira de expressar suas vontades de
saber, que são vivenciadas de diferentes formas
conforme diferentes são os sujeitos. As expressões de
sexualidade na infância podem ser pensadas de forma
não essencialista e determinista, pois dependerão de
situações e de interesses diversos de cada criança.
Comumente, são materializadas em perguntas; em
toques no corpo (autoerotismo); em exploração
no corpo de outrem; em desenhos, uso de palavras
diversas para designar os órgãos sexuais, entre outras
tantas. (XAVIER FILHA, 2012, p. 25).

As crianças se expressam sexualmente sobre suas curiosidades, seus
desejos de saber, sobre formas de dizer que são seres sexuados e que pensam a
respeito, que dialogam, à sua maneira, sobre como entendem as relações do
mundo social e cultural. Querem falar sobre suas dúvidas e curiosidades e tais
expressões não as tornam maliciosas, perigosas e, muito menos, perversas...
O que percebemos, nos últimos anos, sobretudo com as pessoas
que dizem que estamos vivendo um período de inclusão da chamada
“ideologia de gênero” nas escolas – conceito equivocado e incorreto –, é
que as ações da maioria das pessoas adultas revelam o desconhecimento
sobre a construção da infância, sobre a criança, sobre sua sexualidade e a
constituição da identidade de gênero, bem como revelam desconhecimento
do próprio conceito de gênero. Estes discursos, em vez de possibilitar o
diálogo, acabam, pelo contrário, por aprisionar as crianças sob muitas
formas de vigilância, disciplinamento, uniformização e universalização do
que é ser criança e viver a sexualidade.
Devemos estar atentas/os a esses discursos, presentes nas mais diversas
instâncias sociais, inclusive nas instituições educativas, pois eles afetam
nossas práticas pedagógicas. Navegar pelos mares revoltos dos estudos, das
dúvidas, das problematizações e das novas possibilidades de ser é o grande
desafio que se coloca a práticas pedagógicas mais igualitárias e desafiadoras
para as crianças, e com elas.
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Em pesquisa realizada em sítios da internet, selecionei 30 textos que
falam sobre a sexualidade na infância nos dias atuais. Fixei-me sobre
assuntos contemporâneos, em particular sobre o que muitas pessoas
veem nessas expressões, alegando haver na atualidade uma degeneração
da sociedade. Tal afirmação ocorre especialmente quando se questionam
cartilhas e livros que seriam distribuídos pelo Ministério da Educação
Brasileiro (MEC) a crianças de seis a doze anos de idade nas escolas públicas
brasileiras. Neste texto, não falarei desses materiais; afirmo, porém, que
a maioria não é distribuída ou produzida pelo referido ministério. No
presente artigo, recortei dos textos a parte específica sobre concepções de
criança sexuada e concepção do que considera ser educação sexual e de
gênero para as crianças na atualidade.
O que dizem os textos da internet sobre sexualidade e gênero da criança.
Fiz a primeira análise sobre os textos1 que em seus títulos traziam as
seguintes manchetes:
• Governo lança cartilha que estimula crianças de 09 a 10 anos de idade
a fazer sexo. [sem data] (Texto 1)
•

Conteúdo imoral na escola – Atenção pais: veja o que seus filhos
estão aprendendo na escola... NÃO PERMITA, Processe a Escola, a
Secretaria da Educação e o MEC. [2012] (Miguel Nagib – Texto 8)

•

Agenda da Pedofilia: movimento LGBT em todo o mundo foca em
crianças e adolescentes. [2013] (Texto 11)

•

Prepare o estômago e veja o que o governo do PT de mãos dadas com
a Globo está incutindo na mente de nossas crianças e adolescentes. [
2013] (Texto 15)

•

Doutrina Gay no Jardim de Infância [2013] (Texto 16)

•

Livro que ensina sexo para crianças gera polêmica entre pais. [2013]
(Texto 17)

1

Neste artigo, identifico os textos por número. Eles foram selecionados em pesquisa no
Google pelas seguintes palavras-chave: gênero, sexualidade na infância, ideologia de gênero,
cartilhas do MEC. Estão numerados por ordem de ano de publicação (quando não há essa
informação no texto, acrescento ‘s/d’, ou ‘sem data’). Alguns textos são de blogs pessoais;
outros, de blogs e sites jornalísticos, os quais nem sempre apresentam o nome do/a autor/a
do texto; nesse caso, a referência é unicamente do número do texto. Outros têm a assinatura
de autoria; nesses casos, farei a descrição do nome de quem escreve, ou se manifesta, seguido
do número do respectivo texto. Ao final deste artigo, referencio os títulos de todos os textos
consultados, e respectivas localizações.
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•

Cartilha polêmica do PT: Querem mudar a cabeça dos nossos filhos.
Você acha isso justo? [2014] (Texto 22)

•

Educação sexual nas escolas: outro crime do MEC (PT) –
DENÚNCIA: Cartilhas apoiadas pelo MEC estimulam crianças a
fazerem sexo. [2014] (autoria de Marisa Lobo – Texto 23)

•

Distribuição em escolas de cartilhas de ideologia do gênero mobiliza
Alagoas. [2015] (Texto 24)

•

Pai reclama de cartilha com teor sexual entregue em Uberlândia
– Material teria sido distribuído em escola de educação infantil.
Secretária interina garante que entrega de cartilhas não partiu da
SME. [2015] (Texto 25)

•

Em Cornélio, Cartilha com dicas sobre sexo, distribuída para meninas
de 9 anos, revolta população. [2015] (Texto 26)

•

Governo lança cartilha que estimula crianças de 9 a 10 anos de idade
a fazer sexo. [2016] (Texto 29) [grifos meus]

Muito do que falei anteriormente reflete a problematização das
manchetes dos textos selecionados. A ideia de que a criança é um ser
sem sexualidade e que poderá ser preenchida com esses conhecimentos
por interferência da sua relação com o meio também se torna presente.
Parece que a criança é uma folha em branco, que será preenchida por
algo externo. Essa premissa se expressa nos termos “incutir na mente
das crianças”, “estimular as crianças a fazerem sexo”, “mudar a cabeça
das crianças”. Em outras partes dos textos, é possível observar: “Nossas
crianças estão cada vez mais indefesas dentro das próprias escolas” (Texto
19); “Nossas crianças estão cada vez mais indefesas, e as escolas, que
visam formar academicamente nossos filhos, estão se tornando o local
onde nossos filhos são compulsoriamente sexualizados precocemente”
(Marisa Lobo, texto 23). Essa mesma autora escreve: “Não roubem
a inocência de nossas crianças”; “Protejam nossas crianças”; “Estão
matando a inocência da criança”.
Estas concepções consideram a criança um ser inocente, sem malícia;
consequentemente, sem sexualidade. Parece ser alguém totalmente
passivo diante das imposições do meio. Não se expressa, não interage
nem teoriza sobre esses assuntos; no entanto, pode aprender os assuntos
“proibidos” e, com isso, fazer aflorar a sua sexualidade, anteriormente
adormecida ou inexistente.
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Outro assunto a discutir nos conteúdos analisados são os termos sexo
e sexualidade. Nos textos, eles são tomados como sinônimos. As crianças,
ao participar de momentos de educação sexual, irão aprender sobre relação
sexual e por ela se interessar; aprenderá sobre a prática sexual e, pasmem,
poderá fazer sexo com outras crianças e com os adultos. Os absurdos
apontados em vários textos chegam a assegurar que muitas escolas estão
se tornando ‘escolas de sexo’ e que as crianças não irão mais gostar de
brinquedos e sim de sexo. Com isso, elas ficarão viciadas em sexo e se
tornarão presas fáceis de pedófilos (termo que usam exclusivamente no
masculino). Tais afirmações, falaciosas, encontradas em muitos textos,
afirmam que a criança que for ‘influenciada’ pelas aulas de educação sexual
(por receber qualquer menção a sexo/sexualidade, mediada, por exemplo,
pelas tais cartilhas do MEC), irá praticar sexo. Pergunta-se: criança pratica
sexo? Ou tem expressões de sexualidade que indicam curiosidade, dúvida,
vontade de dialogar?
O sexo em questão corresponde ao sexo adulto, à genitalidade, com
as expressões de prática sexual da vida adulta. A sexualidade infantil, nessa
perspectiva, passa a ser uma cópia das expressões da prática sexual adulta,
algo que é refutado pelos atuais estudos sobre sexualidade na infância. Para
esses estudos (FELIPE, 2012; XAVIER FILHA, 2012, 2014; RIBEIRO,
2012), a criança tem sexualidade, tem prazer com seu corpo, se autoerotiza,
se descobre... porém, isso é diferente da vivência da sexualidade na vida
adulta. A própria exploração erótica do corpo da criança, a que, em vez
de masturbação, prefiro denominar de autoerotização, acontece por uma
ótica diferente da vivenciada pelas pessoas adultas.
Outro assunto recorrente nos textos é a concepção de sexualidade na
infância diretamente ligada à pedofilia. Para a psicóloga Marisa Lobo,
por exemplo, as crianças que tiverem momentos de educação sexual
mediada por livros e cartilhas se tornarão “adultos mirins compulsivos
por sexo”. Por essa ótica, portanto, “presas fáceis para pedófilos”. Nas
palavras da autora:
Deixem as crianças brincarem de ser criança, deixem as
crianças em paz, deixem nossos filhos serem crianças,
não roubem a sua inocência. Não as transformem em
adultos mirins compulsivos por sexo adulto. Não as
tornem presas fáceis para pedófilos, não banalizem
a sexualidade das nossas crianças (Marisa Lobo, texto
23). Sabemos que se ela aprender precocemente o
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prazer do sexo adulto se tornará presa fácil para
predadores sexuais, achando até mesmo que está
sendo cuidada (Marisa Lobo, texto 23). Estamos às
portas de uma adultização sexual de nossas crianças.
Ou seja, da aceitação da pedofilia como direito da
criança (Marisa Lobo, texto 23, grifos do autor).

Além da pedofilia, a criança, para a referida autora, seria presa fácil da
exploração sexual.
Estão doutrinando sexualmente nossas crianças,
mudando a cultura de uma nação sobre seu corpo,
tornando-as presas fáceis para a indústria sexual
infantil (Marisa Lobo, texto 23, grifos do autor).

Marisa Lobo é enfática ao dizer que a criança tem a mesma sexualidade
que uma pessoa adulta. Além disso, ela afirma que a criança, ao ler as
cartilhas e/ou livros que falam sobre sexualidade e sexo, se tornarão ‘adultos
mirins’, ou sofrerão uma ‘adultização precoce’. A ideia é que a educação
sexual despertará algo que não existia na criança e isso tornaria precoce
seu desenvolvimento. O prazer da sexualidade na infância é erroneamente
confundido com o prazer das práticas sexuais adultas. Não se considera que
a criança tenha sexualidade e que esta seja diferente da genitalização adulta.
Comprovam-no os estudos na área da psicanálise, como o asseguram os
próprios estudos freudianos. Para ela, a criança sofrerá as imposições do
meio social e se ‘influênciará’ gostando do sexo, contribuindo, assim, com
as investidas dos/as agressores/as sexuais. Ela será até mesmo alvo fácil da
exploração sexual, que ela denomina de ‘indústria sexual infantil’.
A autora parece desconhecer os estudos que mostram ser a criança um
ser sexuado; que sua sexualidade é diferente da sexualidade do adulto; que
a criança que estuda e é informada sobre assuntos relacionados a sexo e
sexualidade será dificilmente alvo de ações de pedófilos/as.
Escartín (2015) ressalta algumas características de crianças que podem
ser vítimas em potencial de violência sexual: a) não recebem suficiente
afeto e se sentem inseguras; b) apresentam problemas de autoestima; c)
não sabem expressar seus sentimentos e inquietudes; d) não conhecem
seus corpos; e) são submissas e dóceis; f ) têm pais/mães autoritários e
obedecem aos adultos e se calam diante deles, dentre outras. Muitas dessas
características podem ser trabalhadas nas instituições educativas através de
práticas pedagógicas dialógicas, éticas, respeitosas e acolhedoras. Livros,
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cartilhas e filmes de animação, dentre outros artefatos culturais, podem
ser importantes recursos para impulsionar esse diálogo sobre direitos das
crianças, respeito e conhecimento dos corpos, das formas de expressar
sentimentos, dúvidas, medos, formas e jeitos de dizer ‘não’, dentre tantas
possibilidades que podem surgir em torno do cuidado de si e do outro,
como reforçam as autoras citadas a seguir:
O(a) ofensor(a) sexual geralmente tem preferência
por vítimas com autoestima baixa, inseguras e que
necessitam ser cuidadas, o que as torna suscetíveis a
condições de sujeição e condicionamento amplamente
exploradas
pelos(as)
ofensores(as).
Estando
vulneráveis, as vítimas apresentam dificuldades em
discriminar uma possível situação abusiva, bem como
um(a) potencial ofensor(a), daí a importância dos
programas preventivos e da utilização de livros que
abordam a temática do abuso sexual infantil (ASI) que
possam ensinar habilidades protetivas para as crianças
reconhecerem e se protegerem diante de situações
abusivas. (SOMA; WILLIAMS, 2014, p. 354).

As habilidades protetivas podem ser ensinadas às crianças sem
binarismos, maniqueísmos e alarmismo, ou que promovam o pânico
moral proposto pela psicóloga Marisa Lobo. Deveriam fazer parte do
projeto pedagógico das instituições:
[...] consideram-se as habilidades de autoproteção
aquelas que empoderam o indivíduo para que ele
seja capaz, diante de situações de risco, de apresentar
comportamentos adequados que o protejam de
possíveis maus tratos, inclusive de abuso sexual.
Podem ser citadas habilidades assertivas tais como
um grito de autodefesa, pedido de ajuda para amigos
e contar para alguém caso algum incidente ocorra.
(HÉBERT et al., 2001; BARROS; WILLIAMS,
2008, p. 98).

Como se observa, a criança que tem a oportunidade de discutir sobre
sua sexualidade, sobre prazer, corpo, descoberta, dificilmente constituirá
alvo fácil de pedofilia, ou de exploração sexual. Pelo contrário, ela poderá
dizer não às investidas de pedófilos/as e à indústria da exploração sexual.
Portanto, discordo veementemente da concepção anteriormente expressa
no texto da referida psicóloga.
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É evidente que as práticas de educação sexual, ou de educação para
a sexualidade (como prefiro chamar), devem ser realizadas a partir das
curiosidades das crianças, calcadas em práticas dialógicas, éticas e nos
direitos humanos. O/a professor/a deve receber formação docente específica
para refletir sobre esses temas, para entender de sexualidade na infância,
de constituição de sexualidade e gênero nesse período da vida, para pensar
em construir repertórios teórico-metodológicos para o trabalho com esses
sérios e importantes assuntos. Portanto, vejo a necessidade de se propiciar
esses momentos de diálogo com as crianças. Os livros infantis são artefatos
importantes para serem trabalhados, respeitando as condições de interesse
e desenvolvimento cognitivo de cada grupo de criança

Em que os textos legais podem nos ajudar?
Diante do contexto em que nos encontramos – concepções de
sexualidade na infância em circulação na sociedade atual descritas no item
anterior –, urge uma atuação teórico-política de parte de educadores e
educadoras, que devem ressaltar que sexo, sexualidade, gênero, diversidade
e diferença são assuntos fundamentais para se discutir com as crianças,
respeitando seu interesse e as condições cognitivas, como já salientado
anteriormente.
Devemos estudar e pesquisar o que está circulando social e culturalmente
no que se refere aos temas que nos afetam e sobre eles pensar. Isto
compete sobretudo aos/às educadores/as das infâncias. Um desses estudos,
potente a meu ver, é sobre a legislação vigente e documentos nacionais e
internacionais que legitimam que essas temáticas sejam discutidas na escola
e instituições educativas em geral. É sobre essas pistas e possibilidades que
passo a discutir na última parte do artigo.
A primeira questão a se reforçar é a de que a escola pública é laica,
conforme a Constituição Federal de 1988, assegurada em seus artigos
5º e 19. A laicidade permite pensar que as instituições públicas, como
a escola e as instituições de Educação Infantil, tenham seus projetos
pedagógicos separados dos valores religiosos em geral. Deve-se respeitar a
multiplicidade religiosa; nenhuma crença, porém, deve ser tomada como
exclusiva. Nenhuma crença religiosa tem o direito de interferir em assuntos
a serem pedagogicamente trabalhados na escola. Este é, certamente, um
princípio constitucional pelo qual precisamos velar e que devemos garantir
em nossas práticas pedagógicas com as crianças nas instituições educativas.
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Nos planos de educação, apesar de se terem tirado de muitos deles
os termos “gênero, sexualidade, diversidade sexual, orientação sexual,
diversidade de gênero [...]”, há possibilidades efetivas de se trabalhar essas
temáticas. O Plano Nacional de Educação (Lei 13.005, de 25 de junho de
2014), ao propor as diretrizes para os próximos dez anos – quais sejam:
“[...] superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção
da cidadania e na erradicação de todas as formas de discriminação;
“promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos, à
diversidade e à sustentabilidade socioambiental” (grifos meus) – levanos a perguntar: “todas as formas de discriminação” não se referem à
desigualdade de gênero, à violência de gênero, ao sexismo, à misoginia,2
ao machismo, à homofobia e ao racismo?
Para debater essas formas de violência, precisamos discutir sobre
gênero, identidade de gênero, sexualidades, identidade sexual, corpo,
respeito ao corpo, privacidade, sexismo, homofobia... dentre tantos temas
que envolvem sexualidade e gênero. O mesmo se aplica à décima diretriz
do Plano Nacional de Educação, que se refere à promoção dos princípios
do respeito aos direitos humanos e à diversidade. Um dos princípios
básicos para a discussão sobre os direitos humanos é a premissa de que
todos os seres humanos têm direitos por serem humanos. Portanto, quando
falamos em seres humanos, falamos de todos os seres humanos, incluindo
crianças, mulheres, homossexuais, trans-sexuais, travestis, transgêneros,
negros/as... Isto nos leva a pensar que as crianças são sujeitos oriundos de
diversidades de famílias, diferentes da considerada tradicional, isto é, nem
sempre compostas de pai e mãe, podendo ser de dois pais, de duas mães,
de famílias extensas, de duas mães e dois pais... Isto também é alvo de
promoção dos direitos humanos das crianças no currículo das instituições
e é assegurado pela lei nacional que rege a educação para os próximos dez
anos, conforme as diretrizes do plano anteriormente destacadas.
No Plano Estadual de Educação do Mato Grosso do Sul (Lei n. 4.621,
de 22 de dezembro de 2014), estado em que atuo profissionalmente na
formação docente e com projetos com crianças em escolas públicas sobre
2

“Denota desprezo, aversão, ódio à mulher ou ao feminino, isto é, à qualidade ou aos atributos de
feminilidade convencionais. É um padrão aprendido e que, por isso, pode ser abandonado, caso
as idéias e valores que o fundamentam sejam criticados e transformados. O termo equivalente
para a aversão ao homem ou ao masculino é ‘androfobia’; porém, as manifestações de misoginia
são mais freqüentes na cultura androcêntrica e heteronormativa” (CARVALHO, ANDRADE,
JUNQUEIRA, 2009, p. 34).
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as temáticas em destaque, também constam, para as ações em âmbito
estadual, as diretrizes do Plano Nacional anteriormente descritas. Na meta
7, referente à “Qualidade na Educação”, que visa a fomentar a qualidade
da Educação Básica em todas as etapas e modalidades, com melhoria do
fluxo escolar e da aprendizagem de modo a atingir as médias nacionais para
o Ideb, há três metas a serem efetivadas na próxima década, muito caras a
nós, educadores e educadoras, que pretendemos discutir sobre sexualidade
e gênero nas instituições educativas. São elas:
7.33 implantar e desenvolver, até o segundo ano
de vigência do PEE-MS, políticas de prevenção e
combate à violência nas escolas, com capacitação
dos profissionais da educação para atuarem em ações
preventivas junto aos (às) estudantes na detecção das
causas como: violência doméstica e sexual, questões
étnico-raciais, de gênero e de orientação sexual, para
a adoção das providências adequadas, promovendo e
garantindo a cultura de paz e um ambiente escolar
dotado de segurança para a comunidade;
7.34 promover e garantir a formação continuada
dos profissionais da educação, incluindo gestores e
servidores das secretarias de educação, sobre: direitos
humanos, promoção da saúde e prevenção das
DST/Aids, alcoolismo e drogas, em sua interface
com as questões de gênero e sexualidade, questões
étnico-raciais, geracionais, situação das pessoas com
deficiência, na vigência do PEE-MS;
7.35 elaborar e distribuir, em parceria com os órgãos
competentes, material didático para educadores(as),
estudantes e pais e/ou responsáveis sobre: direitos
humanos, promoção da saúde e prevenção das
DST/Aids, alcoolismo e drogas, em sua interface
com as questões de gênero e sexualidade, questões
étnico-raciais e geracionais [...] (MATO GROSSO
DO SUL, 2014, grifos meus).

Como se vê, não foram excluídos do Plano Estadual de Educação de
MS os termos gênero, orientação sexual e sexualidade. Na meta acerca
da qualidade na educação na Educação Básica, constam estratégias que
visam à prevenção da violência nas instituições educativas. A intenção é
que se programem formações docentes continuadas para se promoverem
ações educativas com as crianças e alunos/as, para se pensar sobre as causas
das violências. Os materiais educativos elaborados e a serem distribuídos
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nas escolas poderão promover discussões sobre as interfaces de gênero
e sexualidade, como apregoa o referido documento. Estamos, com isso,
amparadas/os para discutir essas temáticas nas escolas no estado de Mato
Grosso do Sul, desde que tenhamos conhecimento teórico-metodológico
e a partir dos preceitos dos direitos humanos. Essa pesquisa deve ocorrer
nos planos estaduais dos diversos estados brasileiros para balizarmos
nossas práticas acadêmicas com as crianças.
As questões que envolvem sexualidade e gênero constituem parte de
nossas vidas, de nossas identidades; permeiam as práticas pedagógicas; as
relações de saber e de poder dos sujeitos nas instituições educativas, pois
vivemos em ambientes generificados e sexualizados. Pode haver quem
tente ou queira nos impedir de falar sobre esses temas. Tais assuntos estarão
o tempo todo presentes em nossas vidas e em nossas práticas docentes
com as crianças, porque estão na vida de todos/as. Justamente por isso,
continuam presentes em vários documentos nacionais e internacionais.
Tais documentos legitimam e qualificam as discussões de gênero e
sexualidade com as crianças e alunos/as na educação básica.
Há ainda outros princípios teórico-legais e éticos que podem
fundamentar e legitimar a prática e a discussão sobre sexualidade e gênero
com crianças:

a. Combate a todas as formas de discriminação e violência contra
crianças e adolescentes – O Plano Nacional de Educação em
Direitos Humanos (2013), em suas ações programáticas, instiga
ações fundamentadas em “princípios de convivência, para que
se construa uma escola livre de preconceitos, violência, abuso
sexual, intimidação e punição corporal, incluindo procedimentos
para a resolução de conflitos e modos de lidar com a violência e
perseguições ou intimidações, por meio de processos participativos
e democráticos” (p. 27). Muito recentemente, foi sancionada a lei
de Combate à Intimidação Sistemática (Bullying) (Lei n. 13.185,
de 6 de novembro de 2015). A presente lei descreve o conceito
desse tipo de violação e estabelece que é dever do estabelecimento
de ensino, dos clubes e agremiações o combate a todos os tipos
de violência cometida por alunos/as, professores/as e outros/
as profissionais integrantes da escola e da comunidade escolar. A
lei pretende prevenir e combater essas práticas sem punição aos
sujeitos agressores, privilegiando formas educativas que promovam
a responsabilização e a mudança das condutas violentas. Essa lei
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reforça a existência da violência do bullying no espaço escolar e
conclama os adultos a tomarem as devidas providências educativas
para a promoção da cultura de paz e de combate às formas de
violação de direitos das crianças nos espaços educativos.

b. Igualdade, valorização e direito à diferença, liberdade e dignidade
– Todo ser humano tem direito a ser respeitado e valorizado, viver
sob os princípios de igualdade, liberdade e dignidade sem sofrer
discriminação de qualquer espécie. A diferença diz respeito à
multiplicidade cultural, de gênero, de orientação sexual, étnico-racial,
de nacionalidade, dentre tantas outras. O artigo 15 do Estatuto da
Criança e do/a Adolescente apregoa que a criança e o adolescente têm
direito à liberdade, ao respeito e à dignidade como pessoas humanas
e como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais.
c. Criança como sujeito ativo de sua aprendizagem – direito à liberdade
a expressão e de sua constituição identitária. A Convenção Internacional
dos Direitos da Criança (1989), art. 13, assegura que a criança terá direito
à liberdade de expressão. No Estatuto da Criança e do/a Adolescente, art.
16, o direito à liberdade é especificado em ações como a possibilidade de
ir e vir, de manifestar opinião, expressão e de brincar, praticar esportes
e divertir-se. Portanto, essas são condições fundamentais para que os
processos pedagógicos ocorram e para que a promoção da liberdade
de expressão, tanto verbal, como com o próprio corpo das crianças,
aconteçam. Essas devem ser as premissas das metodologias dialógicas
para que as crianças opinem e possam pensar sobre assuntos que lhes
dizem respeito, como, entre outros, sexualidades, violências contra elas.
d. Criança sexuada e generificada – A criança tem sexualidade e direito
à constituição de sua identidade gênero. Desde que nasce, a criança
tem sexualidade que se diferencia da do adulto. Da mesma forma, vai
construindo sua identidade de gênero, interagindo com a cultura em
que vive. Deveria ter espaços nas instituições educativas para dialogar
sobre suas dúvidas, medos e angústias no decorrer do processo de sua
vida, inclusive para conhecer seu corpo, saber o nome de suas partes
corporais, inclusive as íntimas, discutir sobre as múltiplas formas
de ser menino e menina. O Referencial Curricular Nacional para a
Educação Infantil (Volume 2 – Formação Pessoal e Social) (1998) traz
à discussão o fato de que a criança, desde pequena, tem sexualidade
e é generificada, ou seja, vive um determinado gênero. O documento
instiga as crianças a que brinquem junto na Educação Infantil e que
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possam descobrir-se entre si nas possibilidades de viverem “papéis”
diversificados nas brincadeiras.

e. Educação para a sexualidade como um direito para a criança –
Com condição de expressar o livre pensamento, espaço de diálogo,
construção de novos conhecimentos, podendo utilizar livros e filmes
como artefatos mediadores de discussão. Os Parâmetros Curriculares
Nacionais (1997) têm como Tema Transversal a Orientação Sexual,
como espaço sistematizado e/ou transversalizado de temas nas
disciplinas escolares para a discussão de assuntos ligados a corpo,
gênero e sexualidade. Esses temas são importantes para a discussão
com as crianças, inclusive para a prevenção de situações de violência
sexual, como afirma o próprio documento (1997, p. 79). O Plano
Nacional de Educação em Direitos Humanos (2013), em suas ações
programáticas, propõe fomentar a “[...] inclusão, no currículo escolar,
das temáticas relativas a gênero, identidade de gênero, raça e etnia,
religião, orientação sexual, pessoas com deficiência, entre outros” (p.
25). O Plano Nacional de Políticas para as Mulheres (2013) ressalta
que urge eliminar conteúdos sexistas e discriminatórios e promover
a inserção de temas voltados à igualdade de gênero e à valorização
das diversidades em currículos, materiais didáticos e paradidáticos da
educação básica (p. 23). As Diretrizes Curriculares Nacionais para o
Ensino Fundamental de nove anos (Resolução n. 7 de 14 de dezembro
de 2010) asseguram que “[...] os componentes curriculares e as áreas
de conhecimento devem articular em seus conteúdos, a partir das
possibilidades abertas pelos seus referenciais, a abordagem de temas
abrangentes e contemporâneos que afetam a vida humana em escala
global, regional e local, bem como na esfera individual. Temas como
saúde, sexualidade e gênero, vida familiar e social, assim como os
direitos das crianças e adolescentes, de acordo com o Estatuto da
Criança e do Adolescente [...] devem permear o desenvolvimento
dos conteúdos da base nacional comum e da parte diversificada
do currículo” (Art. 16, grifos meus). Portanto, todos esses aspectos
descritos nos referidos documentos legitimam a prática da discussão
da sexualidade e gênero para as crianças e adolescentes do Ensino
Fundamental.
f. A instituição educativa como espaço privilegiado de discussão –
A escola e os centros de Educação Infantil são espaços privilegiados
para propor o debate e a discussão sobre assuntos importantes para
a vida das crianças. Deveriam ser o espaço de aprender a pensar e
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do livre pensamento sobre assuntos fundamentais à cidadania das
crianças, como os expostos neste artigo. Cabe aos/as educadores/
as ter sensibilidade, escuta sensível, conhecimento específico para
dialogar abertamente com as crianças. A utilização de livros e filmes
é importante como recurso didático, mas a vontade de ouvi-las
deve ser o foco principal na relação que se pretende construir entre
crianças e pessoas adultas no espaço educativo. No que diz respeito
à temática da violência contra crianças e seus direitos, há uma lei
federal (Lei n. 11.525, de 25/9/2007), que prevê que no currículo
do Ensino Fundamental se incluam obrigatoriamente conteúdos
que tratem dos direitos das crianças e de adolescentes, tendo como
diretriz o Estatuto da Criança e do/a Adolescente. Nas Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (Resolução n. 5 de
17 de dezembro de 2009), observamos que a proposta das instituições
educativas deve garantir às crianças, em seu artigo 7º, a construção
de novas formas de sociabilidade e de subjetividade comprometidas
com a ludicidade, a democracia e o rompimento de relações de
dominação etária, socioeconômica, étnico-racial e de gênero. Esse
mesmo documento indica que a proposta pedagógica das instituições
de Educação Infantil deve prever condições para o trabalho coletivo e
para a organização de materiais, espaços e tempos que assegurem: a)
a participação, o diálogo e a escuta cotidiana das famílias, o respeito
e a valorização de suas formas de organização; b) o combate ao
racismo e à discriminação; c) a dignidade da criança como pessoa
humana e a proteção contra qualquer forma de violência – física ou
simbólica – e negligência no interior da instituição ou praticada pela
família, prevendo os encaminhamentos de violação para instâncias
competentes (Art. 8º). Portanto, o espaço pedagógico da Educação
Infantil, conforme o documento, deve fixar momentos pedagógicos
para a valorização de toda e qualquer configuração familiar das
crianças; combate ao racismo e a qualquer forma de discriminação;
deve protegê-las de qualquer forma de violação de direitos, tanto
a realizada na instituição, quanto na família, além de denunciar/
notificar casos de suspeita de violação de direitos das crianças.

g. A escola tem como propósito ensinar, educar e cuidar das crianças.
Há uma confusão nesses dois termos. Há quem diga que a educação
cabe exclusivamente à família, e a escola e demais instituições
educativas devem somente ensinar e informar. A Lei de Diretrizes e
Bases da Educação, LDB (1996), em seu artigo 1º., diz que a educação
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abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar,
na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e
pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil
e nas manifestações culturais. No parágrafo primeiro, dirá que o
ensino ocorrerá predominantemente em instituições próprias. Todas
as instituições sociais educam; portanto, à escola também cabe essa
função. O ensino formal, escolarizado, cabe às instituições educativas.
Como se vê, há muitas pistas e possibilidades férteis para o trabalho
da educação para a sexualidade e gênero com as crianças nas instituições
educativas. Não se pretende um trabalho apartado da família. Queremos
a participação efetiva da família nas instituições educativas. O que se
pretende é que a escola e demais instituições educativas sejam espaços de
diálogo e de livre pensamento sobre qualquer assunto, sobretudo aqueles
que fazem parte do interesse e desejo de diálogo das crianças: gênero,
sexualidade, diferença, violência, prazeres, brincadeiras, ludicidade...
Todos esses aspectos legais devem ser amplamente estudados para que
possamos desenvolver atividades e prática pedagógicas éticas, estéticas e
de direitos humanos com as crianças e com isso construirmos repertórios
teóricos-legais para discutir sobre as ideias errôneas e sem fundamento
científico que estão circulando nos últimos anos como vimos na primeira
parte deste texto. Que possamos aprender com as crianças e não temer a
sua sexualidade e o desejo de aprender sobre si e sobre o mundo.
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Diversidade x totalitarismo na escola:
crítica ao projeto “escola sem partido”
Maria Eulina Pessoa de Carvalho

Nesta mesa, não poderia deixar de se fazer presente a atual polêmica
em torno da suposta “ideologia de gênero” e do projeto “escola sem
partido” posta pelo movimento fundamentalista cristão brasileiro.
Subentendidas nessas elaborações estão: dificuldades cognitivas e
analíticas, de compreensão dos conceitos e experiências de gênero
e sexualidade e suas imbricações, bem como de compreensão dos
contextos e conceitos de escola e família, suas especificidades e relações.
Certamente há má retórica nessa polêmica e é preocupante
encontrar alunas e alunos de Pedagogia e Cursos de Licenciatura,
professores e professoras da rede escolar pública demonstrando
ignorância conceitual sobre gênero e sexualidade e se manifestando
ingenuamente a favor do projeto “escola sem partido”. Ouvi de
um professor do ensino fundamental, licenciado em Geografia, por
exemplo: “A escola sem partido se trata de uma escola com autonomia
democrática”.
Nossas escolas têm autonomia democrática, de acordo com o
marco legal e político em vigor, faltando talvez exercê-la para avançar
as práticas da democracia e da cidadania dentro e fora de seus muros.
No fundo do movimento “escola sem partido”, contrário à “ideologia
de gênero”, estão: a aversão à diversidade (sexual, de gênero e das
famílias) e ao pluralismo ideológico, que é um problema de educação
emocional, não apenas cognitiva; e a propensão ao totalitarismo,
entendido como um sistema político com autoridade estatal ilimitada
e regulação da vida pública e privada (https://en.wikipedia.org/wiki/
Totalitarianism).
Num regime totalitário há imposição de uma ideologia de estado,
vigilância e repressão política, regulação e restrição da fala pública,
opressão da subjetividade e terrorismo de estado; consequentemente,
não há liberdade de religião, de meios de comunicação social, de
partido político, nem de ensino, o que implica proscrição de escolas e
igrejas particulares, isto é, não oficiais.
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Na versão brasileira do projeto “escola sem partido” todas as escolas
públicas deveriam se tornar uma escola particular de ideologia única (a dos
proponentes do projeto de lei), baseada numa crença religiosa particular: a
de que Deus criou a heteronormatividade junto com o homem e a mulher,
ou seja, de que o binarismo de sexo e gênero, a determinação sexo (macho/
fêmea), gênero (masculino/feminino) e a orientação heterossexual são
naturais. Nesse contexto, a heteronormatividade é entendida como lei
divina, a heterossexualidade como a única forma de sexualidade natural,
e a intersexualidade, transexualidade, transgeneridade e travestismo são
vistos como deficiência, doença, desvio, pecado, que requerem correção
ou redenção.
Sem pretender dar conta da amplitude, profundidade e
complexidade desse debate, vou abordar duas questões que
tenho trabalhado na minha prática docente: 1) a dificuldade de
sensocomunizar os conceitos de gênero e sexualidade; e 2) a confusão
entre as funções educativas da família e da escola.

1 Dificuldades de sensocomunizar os conceitos de
gênero e sexualidade1
Apesar dos seres humanos serem biologicamente e geneticamente
mais semelhantes do que diferentes (pois apenas um, entre 46
cromossomos, determina o sexo), cada corpo humano é posicionado na
estrutura binária, dicotômica e hierárquica de sexo-gênero (CRANNYFRANCIS et al., 2003). Daí decorrem as injustiças e sofrimentos do
sexismo (subordinação das mulheres), do androcentrismo (dominância
de normas e valores masculinos), do heterossexismo (imposição da
heteronormatividade) e da homo/lesbo/transfobia (rejeição de pessoas
que assumem formas de sexualidade diferentes da heterossexualidade).
O conceito de gênero, entendido como construção histórica,
sociocultural e educacional de noções de feminilidade e masculinidade,
fundada na diferença sexual, foi estabelecido pela teoria feminista nos
anos de 1970, visando desnaturalizar as diferenças e denunciar as
desigualdades de sexo. As relações de gênero são compreendidas como
relações de poder, estreitamente ligadas às estruturas da sexualidade
e reprodução biológica (MITCHELL, 1973). Nesse contexto, a
1

Esta seção retoma ideias apresentadas em texto anterior (CARVALHO, 2010).
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sexualidade masculina tem sido representada como naturalmente
ativa, agressiva e sádica, e a feminina como naturalmente passiva,
masoquista e narcisista, reduzida à maternidade (CRANNY-FRANCIS
et al., 2003, p.7).
Na década de 1990, a teorização pós-estruturalista apontou que
sexo, corpo e gênero são culturalmente construídos, sendo o gênero
uma norma reguladora, um aparato de produção do sexo (BUTLER,
2007); e desconstruiu a correspondência linear entre sexo/corpo,
gênero/identidade sexual e desejo/orientação sexual. Ademais, apontou
que os gêneros são múltiplos e instáveis, contrapondo-se ao binarismo –
e, de fato, há enorme diversidade entre homens e entre mulheres, várias
configurações de masculinidade e feminilidade no tempo e espaço,
apesar da eventual imposição de modelos dicotômicos; que o gênero
é fluido, discursivo, consistindo em efeitos produzidos nos corpos,
comportamentos e relações sociais (LAURETIS, 1994); e até mesmo
que o gênero é desincorporado (CRANNY-FRANCIS et al., 2003) – e,
de fato, existem pessoas transexuais e transgêneros.
Gênero e sexualidade são processos sociais que criam e regulam
os sujeitos (CRANNY-FRANCIS et al., 2003, p. 19). A construção
de gênero, imposta pelas instituições sociais (família, igreja, escola),
assumida, afirmada, negada ou ressignificada pelos sujeitos, é
sempre pedagógica, processo e produto da representação e da autorepresentação (LAURETIS, 1994). Tradicionalmente, dá-se pela
inculcação sistemática, através de prescrições e proscrições, silenciosas
ou explícitas de habitus de gênero, sendo habitus definido sucintamente
como uma estrutura psicossomática (BOURDIEU, 1999). Na
cultura patriarcal as mulheres são representadas e se representam (se
identificam) como frágeis, inferiores (fisicamente, intelectualmente,
moralmente) e emocionalmente (e sexualmente) dependentes dos
homens. Segundo Bell Hooks (2000), elas adquirem a configuração
psíquica do auto-ódio, ao serem socializadas para competirem umas
com as outras pela aprovação patriarcal; para encararem as outras
mulheres com ciúme, medo e ódio; para se julgarem mutuamente
sem compaixão e se punirem duramente. Os homens, ao contrário,
desenvolvem o que Bourdieu (1999) denomina de libido dominandi:
a facilidade para mandar e expectativa de serem servidos. Todavia,
a hegemonia masculina, conjunto de práticas e mentalidades
materializadas na família, no governo, no militarismo e no capitalismo
56

corporativista (CONNELL, 2005), tem efeitos perversos também
para os homens, vide o culto à violência. Aqueles que não se encaixam
no modelo hegemônico, heterossexista, são notadamente penalizados.
Segundo Junqueira (2009), a homofobia regula o comportamento de
todos os sujeitos, mas limita em especial o desenvolvimento humano
dos homens.
De acordo com Cranny-Francis et al. (2003, p.55), entender a
formação do sujeito é crucial para entender como o gênero funciona
socialmente e psiquicamente. Os sujeitos se constituem na vida
social através das operações e negociações discursivas, no contexto
de forças (não inteiramente sob seu controle e compreensão) externas
(históricas, econômicas e culturais) e internas (impulsos e energias
corporais, suas representações psíquicas, fantasias inconscientes e
pensamentos reprimidos) (p. 42). Nas sociedades contemporâneas,
a escola se tornou o lugar apropriado/especializado de formação do
sujeito: de desenvolvimento de competências para a vida social e para
o trabalho, de autoconhecimento e aprendizagem da convivência na
diversidade, de conhecimento e exercício de direitos e deveres, além
de lugar de aquisição do conhecimento científico. O currículo escolar
é o lugar de aprendizagem de conceitos tão importantes para a vida
social e para a felicidade pessoal como os de gênero e sexualidade. E a
escola pode e deve contribuir para minimizar problemas relacionados
a gênero e sexualidade, como as violências de gênero, o estupro, a
gravidez na adolescência, a exploração/desvalorização do trabalho das
mulheres, doméstico e remunerado, como a docência na educação
infantil, a omissão de paternidade e decorrente sobrecarga das mães
na vida familiar etc.
Todavia, como se reconhece amplamente, a escola tem reproduzido
as diferenças e desigualdades de gênero, entre outras hierarquias sociais,
em seus espaços, relações e atividades (MYERS et al. 2007; LOURO,
1998). No Brasil, o interesse pela problemática das relações de gênero
na política educacional e curricular é bem recente: foi introduzido
em 1998, pelos Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino
Fundamental, no Tema Transversal Orientação Sexual (BRASIL,
PCN, 1998) e pelo Referencial Curricular Nacional para a Educação
Infantil (BRASIL, RCNEI, 1998). Porém temos avançado lentamente.
A perspectiva de gênero não foi devidamente ou suficientemente
transversalizada na formação docente inicial e continuada, sendo
57

raros e geralmente optativos os componentes curriculares com
foco em gênero e sexualidade nos cursos superiores de Licenciatura
e Pedagogia (ver, por exemplo, CARVALHO et al., 2014). Não se
encontra generalizadamente a preocupação com a equidade de gênero
e com uma educação não-sexista e não-homo/lesbo/transfóbica nos
projetos político-pedagógicos das escolas. Foi insuficiente o esforço
nacional efetuado pelo curso de formação docente continuada via
EaD “Gênero e Diversidade na Escola”, promovido pela Secretaria
de Políticas para Mulheres e pelo MEC através da extinta SECADI e
implementado por universidades públicas.
Com base na minha experiência com a inclusão das temáticas de
gênero e diversidade sexual na formação docente inicial e continuada,
ressalto que muito há ainda que fazer. Tenho argumentado que
gênero é um conceito de difícil compreensão e sensocomunização
(SANTOS, 1999) e que há resistência, inconsciente e consciente,
à apreensão e aplicação desse conceito à prática pedagógica. É
importante reconhecer a fraqueza teórica e conceitual da formação
docente e escolar prévia de nossas alunas e alunos, professoras e
professores, mas urge refletir sobre alguns pontos, já apresentados
anteriormente (CARVALHO, 2010).
O primeiro ponto é que a crítica cultural de gênero (a crítica
feminista) propõe uma redefinição das identidades feminina e masculina,
e remete às experiências e relações íntimas dos sujeitos (CASTELLS,
1999): familiares, filiais, conjugais, afetivas, sexuais, parentais. Embora
a teorização pós-estruturalista assinale identidades instáveis e fluidas,
amiúde as pessoas necessitam, desejam fixar (mais do que transformar)
identidades, e defendem-se, resistem (sobretudo as pessoas adultas)
quando suas crenças e identidades são questionadas e ameaçadas. Se,
por um lado, as identidades são discursivas, por outro lado, significados
e valores são inscritos no corpo e vividos com intensidade emocional.
Corpo e emoções são questões um tanto ausentes da teorização
educacional. Penso que é útil entender gênero, com base em Bourdieu
(1999), como um habitus, uma estrutura psicossomática estável,
pois sua inércia deriva do fato de que é/foi inculcado, internalizado,
corporificado, daí a sua persistência como princípio de visão e de divisão
social. As complexas relações de gênero têm uma carga inconsciente a
ser ponderada, o que convida enfoques psicológicos e psicanalíticos,
ainda pouco encontrados na educação e na prática pedagógica.
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O segundo ponto refere-se às estreitas articulações entre gênero
e sexualidade, entendida como expressão de desejos e prazeres.
Frequentemente e cotidianamente observamos que as identidades de
gênero são valorizadas e a oposição/polarização de gênero é defendida
por homens e mulheres como requisito da atração e prazer sexual,
no marco da heteronormatividade, mesmo em meio aos conhecidos
sofrimentos da violência sexual e de gênero, física e simbólica.
Connell (2009, p.96) chama a atenção para “[...] o prazer que é óbvio
em muito do aprendizado do gênero, o entusiasmo com o qual os/as
jovens adotam o simbolismo de gênero (por exemplo, roupas sexy) e
constroem relações de gênero (por exemplo, namoros na adolescência)”.
Quando proponho, em situações de formação docente, imaginar um
mundo sem gênero, causo perplexidade, pois para muitas pessoas, de
todas as idades, gênero é charme e sex appeal, parte importante de
sua expressividade corporal e identidade. Inclusive, muitas mulheres
rejeitam o rótulo de feminista, para garantirem que são femininas,
isto é, atraentes e desejáveis – ao olhar masculino, no contexto da
dominação masculina, como bem explica Bourdieu (1999).
O terceiro ponto remete à imbricação entre gênero, sexualidade,
religião e moral. A teorização feminista pós-estruturalista sobre
a construção cultural de sexo, corpo e gênero, bem como sobre a
imposição da heteronormatividade, desconstruiu a correspondência
linear entre sexo/corpo, gênero/identidade sexual e desejo/orientação
sexual, como já foi dito. Ao mesmo tempo, pôs em cheque a crença
confortável numa ordem natural, sagrada, e desafiou a moral
tradicional, originada e sustentada pela religião, principalmente
cristã, no caso do Brasil, especificamente por setores conservadores
(fundamentalistas), já que existe debate no contexto religioso e visões
teológicas feministas e LGBT.
É nesse contexto que se situa o projeto de lei “escola sem partido”.
No parágrafo único do Art. 2º, o projeto enuncia:
O Poder Público não se imiscuirá na opção
sexual dos alunos nem permitirá qualquer prática
capaz de comprometer, precipitar ou direcionar
o natural amadurecimento e desenvolvimento
de sua personalidade, em harmonia com a
respectiva identidade biológica de sexo,
sendo vedada, especialmente, a aplicação dos
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postulados da teoria ou ideologia de gênero.
[Grifos adicionados]

Assim, a opção sexual a ser resguardada é apenas aquela “[...]
natural [...] em harmonia com a respectiva identidade biológica
de sexo”, proibindo-se “[...] a aplicação dos postulados da teoria
ou ideologia de gênero”, em contradição com as afirmações contidas
no Art. 2º, quais sejam, “II - pluralismo de ideias no ambiente
acadêmico”; “III - liberdade de aprender e de ensinar”; e “IV - liberdade
de consciência e de crença”; bem como no Art. 5º: “IV - ao tratar
de questões políticas, socioculturais e econômicas, [o/a professor/a]
apresentará aos alunos, de forma justa, as principais versões, teorias,
opiniões e perspectivas concorrentes a respeito”. Fica clara a imposição
de uma única ideologia ou crença: aquela que acredita numa ordem
natural, numa identidade biológica de sexo-gênero.

2 Confusões entre as funções educativas da
família e da escola2
No Art. 2º VII, o projeto de lei “escola sem partido” invoca o
“direito dos pais a que seus filhos recebam a educação religiosa e moral
que esteja de acordo com as suas próprias convicções”. Mas onde?
Em casa isso é possível, já que a educação é dever da família. Os
pais também podem optar por escolas particulares confessionais (e
não caberia uma lei para determinar as obrigações dessas escolas em
relação aos pais, como dispõe o Art. 4º). Na escola pública é oferecido
o ensino religioso, que não deve ter caráter proselitista, catequista ou
doutrinador mas deve incluir informações sobre todas as religiões,
portanto já é atendido o Art. 12 da Convenção Americana sobre
Direitos Humanos, mencionado na justificativa do projeto. E mais:
Ética e Cidadania são um dos temas transversais do currículo escolar,
que trata dos direitos e deveres e da convivência democrática. Então,
o que quer esse projeto de lei? Na sua justificativa encontra-se, ainda,
o seguinte enunciado:

2

Esta seção retoma ideias disponíveis em Carvalho (2001 e 2008).
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Ora, se cabe aos pais decidir o que seus filhos devem
aprender em matéria de moral, nem o governo,
nem a escola, nem os professores têm o direito de
usar a sala de aula para tratar de conteúdos morais
que não tenham sido previamente aprovados pelos
pais dos alunos.

Não se pretende aqui distinguir moral e ética. O campo da moral é
vasto, mas o que está implícito no discurso desse projeto é que moral
se reduz a moral sexual e, ademais, que ou questões morais/éticas não
atravessam todos os conteúdos e situações escolares, ou, se atravessam,
os/as professores/as não estariam autorizados pelos pais a tratar delas.
Houve um tempo, nos primórdios da escola doméstica e extradoméstica, em que os pais transferiam sua autoridade para os mestres e
a escola atuava in loco parentis. Na sociedade moderna, com o advento
da escola de massas, a família-educadora se tornou obsoleta. A educação
formal foi delegada pela família à escola. Nesse contexto, surgiu uma
nova divisão do trabalho de cuidado e educação das crianças e jovens:
a família se encarrega dos cuidados básicos, a fim de entregar à escola
uma criança pronta para aprender; e a escola se encarrega da instrução
intelectual, cívica, da qualificação para o trabalho, que a maioria das
famílias (pobres, trabalhadoras) da sociedade urbano-industrial não
poderia prover.
Portanto, escola e família são instituições educativas com
finalidades distintas, contextos e limites específicos. As famílias são
pequenas organizações encarregadas da reprodução biológica e social,
dependentes de outras instituições para a sobrevivência cotidiana,
particularmente do trabalho remunerado e do trabalho doméstico, e
da escola. Já as escolas são organizações encarregadas da reprodução
cultural/social (BOURDIEU; PASSERON, 1975), que contam
com um corpo de profissionais especializados e pagos, integram um
sistema/rede e implementam uma política/currículo oficial.
É preciso considerar também as diferenças dentre cada uma. Há
escolas públicas e privadas, grandes e pequenas, em tempo integral ou
parcial, precárias ou cheias de recursos, bem ou mal administradas,
com melhor ou pior qualidade de ensino e resultados. E as famílias
são diversas: nucleares ou extensas, definidas por laços de sangue
ou não, mono - ou bi-parentais, chefiadas por mulheres, hétero ou
homoparentais, com configuração e situação socioeconômica e cultural
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variadas. Portanto, família e membros familiares, escola e profissionais
da educação não são categorias homogêneas e suas relações podem
envolver tensões e conflitos sobre concepções e práticas educativas,
que cumprem resolver no debate público, preferencialmente numa
perspectiva inclusiva.
Cabe lembrar que as relações escola-família, como sabem os
pais, mães, responsáveis familiares, professoras/es e gestoras/es, são
complexas, delicadas, carregadas de emoções: são relações de poder,
variáveis, mediadas por fatores como classe social, raça/etnia, sexo/
gênero, idade/geração, e circunstâncias variadas, que ora podem
(des)favorecer pais/mães/responsáveis, ora podem (des)favorecer
educadores/as profissionais. A família usuária de escolas públicas,
membros familiares de baixa renda e escolaridade, são mais vulneráveis,
já que as/os profissionais da educação (pesquisadoras/es, gestoras/es,
especialistas, professoras/es) exercem poder sobre leigos (pais/mães), e
a professora ou professor exerce poder sobre seu filho/filha na sala de
aula, expresso em avaliações negativas, ostensivas ou sutis. Em outros
casos, em escolas privadas, pais/mães poderosos/as podem exercer
influência na gestão e no currículo escolar, e até pedir a cabeça (o
emprego) de um/a professor/a negativamente avaliado/a.
Cabe lembrar ainda que é a escola que tem mais poder/possibilidade
de prover o acesso aos diversos conhecimentos, sobretudos os
científicos, e formar para a vida pública, em seu tempo e espaço, desde
que tenha recursos materiais e humanos em quantidade e qualidade
para dar conta de sua missão educativa. De uma perspectiva histórica,
é por causa dos limites educativos das famílias que temos escolas.
Ademais, a escola básica (com 12 anos de duração), uma instituição
que se universalizou no século XX apenas em alguns países (não no
Brasil), representa a promessa de democratização de oportunidades,
de superação das diferenças socioeconômicas e culturais das famílias
de origem, e de ascensão social. Todavia, não cumpre extensamente
essa promessa, pois é uma instituição seletiva, com base no capital
cultural familiar (BOURDIEU; PASSERON, 1975).
Portanto, a escola deve até incluir educação para a sexualidade
(uma temática deveras importante) em seu currículo, mas sua missão
é ensinar muito mais do que educação sexual, religiosa e moral.
Cabe aos pais aprovar previamente o que o governo, a escola e os/
as professores/as tratam na sala de aula? A sociedade brasileira, como
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qualquer sociedade democrática, tem instâncias e canais de participação
política, pelo voto (delegação de poder) e pela participação direta (em
conselhos de educação e de escola, por exemplo). Não seria viável
que todos os pais/mães/responsáveis decidissem e controlassem o que
seus filhos e filhas vão aprender diariamente em sala de aula, nem da
perspectiva da escola, nem da perspectiva da família.
Contudo, sendo a escolarização compulsória e integrante de
nossa atual organização social e modo de vida, a família depende da
escola para a instrução dos seus filhos e filhas (para o aprendizado
do currículo acadêmico, um conhecimento especializado e certificado
pelo diploma) e até para a sua guarda, mesmo a família de alto padrão
socioeconômico, usuária da escola privada, que escolhe, consome,
avalia e complementa o serviço escolar.
Por outro lado, as/os educadoras/es escolares merecem confiança e
respeito, o que parece faltar totalmente no projeto de lei “escola sem
partido”. O teor desse projeto, ao tratar das relações família–escola,
além de mal informado e simplista, é de clara subordinação da escola à
família, na contramão do desenvolvimento histórico vivido até então:
mais precisamente de subordinação da escola pública à ideologia
particular de um grupo/tipo de famílias, aquele que consegue levar
um projeto até o Congresso Nacional visando impor sua visão de
mundo, estilo de vida e valores a toda a sociedade.

Considerações finais
O projeto “escola sem partido” é confuso, contraditório e capcioso.
Vejamos algumas ilustrações.
No Art. 2º afirma a liberdade de aprender e de ensinar, de
consciência e de crença. Ao mesmo tempo, ressalva a “vulnerabilidade
do educando como parte mais fraca na relação de aprendizado” e propõe
a “informação do estudante quanto aos direitos compreendidos em sua
liberdade de consciência e de crença”. Já no Art. 5º acusa implicitamente
os/as professores/s de se aproveitarem da “audiência cativa” do alunado
“para promover os seus próprios interesses, opiniões, concepções ou
preferências ideológicas, religiosas, morais, políticas e partidárias; de
favorecerem, prejudicarem ou constrangerem alunos/as “em razão de
suas convicções políticas, ideológicas, morais ou religiosas, ou da falta
delas”; de fazerem “propaganda político-partidária em sala de aula”
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e incitarem “seus alunos a participar de manifestações, atos públicos
e passeatas”; de não apresentarem “aos alunos, de forma justa, as
principais versões, teorias, opiniões e perspectivas concorrentes” ao
tratarem de questões políticas, socioculturais e econômicas.
Comportamentos docentes eticamente indesejáveis, como
parcialidade, tratamento discriminatório e perseguição a aluno/a, se
ocorrerem, não necessitam de uma lei nacional para impedi-los ou
corrigi-los, já que existem coordenação pedagógica, gestão e conselho
em cada escola. O projeto de lei é tão alarmista que propõe nos
Art. 8º e 9º um “disque denúncia” no Ministério e nas Secretarias
de Educação, com encaminhamento ao órgão do Ministério Público
incumbido da defesa dos interesses da criança e do adolescente! Por
pretender impor “limites éticos e jurídicos” à atividade docente, foi
apelidado de “lei da mordaça”.
Ora, como é possível exercer a liberdade de ensinar sem liberdade
de expressão? O argumento do movimento “escola sem partido” é
que a liberdade de expressão no exercício estrito da atividade docente
(confundida com doutrinação) anularia a liberdade de consciência e
de crença dos estudantes, por serem audiência cativa em sala de aula
(portanto, vítimas potenciais de doutrinação política e ideológica). Ou
seja, os estudantes não são concebidos como sujeitos potencialmente
livres, mas como desprovidos de senso crítico e capacidade de
resistência, o que denota ignorância das teorias da aprendizagem. Na
justificativa do projeto advoga-se a liberdade de escolha por parte
do/a estudante de obras didáticas e paradidáticas, sem imposição
docente, desconhecendo-se as prescrições de qualquer currículo. Mas
a liberdade de escolha do estudante poderia incluir obras discordantes
da ideologia do movimento “escola sem partido”?
Por outro lado, de acordo com a justificativa do projeto, se a
suposta doutrinação política e ideológica praticada por docentes
estigmatizaria outras perspectivas políticas e ideológicas, e criaria
“condições para o bullying político e ideológico que é praticado pelos
próprios estudantes contra seus colegas”, o mesmo argumento seria
válido no caso de conivência ou incitação ao bullying homo/lesbo/
transfóbico ainda corriqueiro nas escolas? Lê-se na justificativa:
Em certos ambientes, um aluno que assuma
publicamente uma militância ou postura que não
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seja a da corrente dominante corre sério risco de
ser isolado, hostilizado e até agredido fisicamente
pelos colegas. E isso se deve, principalmente, ao
ambiente de sectarismo criado pela doutrinação.

Não é isso que se passa com alunos/as que assumem a militância
LGBT em ambientes homo/lesbo/transfóbicos como o de algumas
escolas?
O discurso do projeto de lei parece chamar de “prática da
doutrinação política e ideológica” todas as práticas diversas da sua,
exceto a sua própria prática! A acusação é que “a prática da doutrinação
política e ideológica nas escolas [...] instrumentaliza o sistema público
de ensino com o objetivo de desequilibrar o jogo político em favor
de determinados competidores”, sendo que o movimento “escola sem
partido” é um desses competidores que deseja e está tentando, via
projeto de lei, precisamente desequilibrar o jogo político a seu favor!
Lê-se no Art. 2º do projeto que a educação nacional atenderá
aos princípios da “neutralidade política, ideológica e religiosa do
Estado” e do “pluralismo de ideias no ambiente acadêmico”. Na
justificativa, acusa-se o sistema de ensino público de promover uma
determinada moralidade (leia-se, implicitamente, a da diversidade
sexual e de gênero), e apela-se ao Estado laico, argumentando que a
moral é inseparável da religião! Ora, se os princípios republicanos da
neutralidade política e ideológica do Estado, da isonomia (igualdade
de todos perante a lei) e do pluralismo político e ideológico já
estão estabelecidos na Constituição Federal, como se reconhece na
justificativa, por que este projeto está sendo apresentado agora ao
Congresso Nacional?
A educação, já dizia Paulo Freire, nunca é neutra, e o currículo
escolar (oficial) expressa um consenso (sempre provisório), resultante
de disputas (históricas) ideológicas e políticas, sobre o que se considera
conhecimento valioso (YOUNG, 2009), ao mesmo tempo em que
pretende ser também um instrumento de melhoria social – por exemplo,
ao ensinar os direitos humanos, praticar a inclusão e não-discriminação
e/ou a discriminação positiva. No Brasil, só no final da década de 1990,
iniciamos alguns avanços no sistema escolar na direção da “educação
para todos”, inclusiva e multicultural, introduzindo no currículo as
questões de raça/etnia, deficiência, gênero e orientação sexual.
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Em reação a isso, a amplitude de aplicação da pretensa lei,
expressa no Art. 9º, além de totalmente descabida, expressa seu
pendor totalitário. Ela seria aplicável a políticas e planos educacionais,
conteúdos curriculares, materiais didáticos e paradidáticos, avaliações
para ingresso no ensino superior, provas de concurso para ingresso
na carreira docente. Contraditoriamente, seria aplicável inclusive
às instituições de ensino superior, respeitado o disposto no art. 207
da Constituição Federal, que estabelece sua autonomia didáticocientífica. A justificativa do projeto expressa contrariedade com uma
suposta “prática da doutrinação política e ideológica nas escolas”
– “conhecida por experiência direta de todos os que passaram pelo
sistema de ensino nos últimos 20 ou 30 anos” – que o movimento
“escola sem partido” pretende prevenir por força de lei:
É fato notório que professores e autores de materiais
didáticos vêm se utilizando de suas aulas e de suas obras
para tentar obter a adesão dos estudantes a determinadas correntes políticas e ideológicas para fazer com que
eles adotem padrões de julgamento e de conduta moral
– especialmente moral sexual – incompatíveis com os
que lhes são ensinados por seus pais ou responsáveis.

Que professores? Que pais ou responsáveis? A generalização é
descabida, mesmo que tenha base empírica. Esses pais do movimento
“escola sem partido”, que estão falando (indevidamente) por todos os
pais e mães brasileiros/as, se ressentem da usurpação de seu suposto
direito “a que seus filhos recebam a educação moral que esteja de acordo
com suas próprias convicções” na escola pública!
Na educação, os princípios da “neutralidade política, ideológica
e religiosa do Estado” se expressam justamente como “pluralismo de
ideias no ambiente acadêmico”. Se a convicção dos pais é favorável ao
pluralismo, não há conflito entre família e escola/currículo oficial. Mas
não seria viável na escola pública os/as alunos/as receberem apenas
a educação religiosa e moral que esteja de acordo com as convicções
particulares de seus pais, considerando-se a diversidade de famílias e
religiões. Se, no passado, isso ocorria de forma tácita em nossas escolas
públicas, não é o que deve ocorrer!
Enfim, o que o movimento “escola sem partido” expressa é uma
reação à inclusão de outras perspectivas, novas, desafiadoras da
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moral tradicional no currículo escolar, em décadas recentes. O ele
quer, através desse projeto de lei, é “privatizar” a educação pública,
eliminar a diversidade cultural da vida pública, proibir na escola e
partir dela a livre expressão de gênero e orientação sexual, e “proteger”
pessoas sexistas e heterossexistas, ignorando exatamente os valores
democráticos e direitos de cidadania.
Esse projeto certamente não passará no Congresso Nacional por
ser inconstitucional, mas aponta desafios para a educação brasileira e o
ensino oferecido em nossas instituições de educação básica e superior.
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A didática e a prática de ensino no atual
cenário das políticas públicas em educação
Maria Socorro Lucena Lima

Quero ver esse lugar onde se não vê para que sem disfarce a minha luz se
revele e nesse mundo descubra a que mundo pertenço
(Mia Couto)

Introdução
O poema de Mia Couto, escolhido para a epígrafe deste texto, nos convida
a uma reflexão sobre a constante descoberta do mundo a que pertencemos. Em
nosso caso, essa descoberta nos conduz a questionamentos sobre os distintos
ângulos componentes da rede de relações que nos envolvem neste mundo,
na qualidade de educadores atuantes no campo da formação docente. Assim,
indagamos: qual o lugar da Didática e do Estágio nos cursos de formação de
professores e na realidade educacional? Vale ainda perguntar: que realidade é
esta? Quais os seus determinantes? De que maneira as políticas se revelam em
nosso cotidiano? Onde estão situados os processos do ensinar e do aprender
a formação de professores, no tocante às questões teóricas e práticas? No
entendimento destas questões, importante se faz verificar o lugar da Didática
e Prática de Ensino nos cursos de magistério das instâncias formadoras nos
patamares de graduação e de pós-graduação.
Em razão das transformações rápidas que se operam na sociedade
e da realidade de inserção nas TICs e nos demais mecanismos que
revolucionam as modalidades de agir e pensar, o trabalho do professor
é afetado na sua essência e desempenho. Com efeito, lançamos o
convite para a reflexão sobre Didática e a Prática de Ensino, na estrutura
organizacional dos cursos de formação para o magistério. Indagamos:
como estão sendo conduzidos os trabalhos dos professores de Didática
nos cursos de graduação e de pós-graduação?
Situados em um campo contraditório, Didática Geral e as específicas,
assim como o Estágio Curricular Supervisionado, que teriam o objetivo de
delinear os rumos profissionais da formação, se ressentem da falta de uma
política institucional que promova coesão formativa em tomo de uma
política de formação docente que atenda a todos os alunos.
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O discurso da educação de qualidade chega à pós-graduação por via de
indicadores de produtividade que situam a pesquisa em sua centralidade.
A pontuação obtida pela produção acadêmica é, neste contexto, sinônimo
de prestígio, tanto para os alunos, como para o corpo docente e os
programas de pós-graduação. Segundo Freitas (2016), mesmo sintonizado
com o discurso da educação de qualidade, os Planos Nacionais de PósGraduação (PNPG) no Brasil, considerando o período de 1975 a 2020,
não revelam preocupação com a qualidade da prática dos docentes que
atuam no Ensino Superior. Efetivamente, a política de formação para a
melhoria da qualidade do Ensino Superior fica por conta de cada professor
dentro dos seus conceitos e valores em relação à Didática e aos princípios
pedagógicos situados na docência.
A relevância desta temática está situada no contexto da nossa trajetória
como professora e pesquisadora no campo da Didática e de Prática de
Ensino/Estágio Supervisionado, que nos tem levado à busca de compreensão
dos fenômenos efetivados entre o escrito e o vivido, o dito e o feito, no
panorama de propostas de mudanças na formação e no trabalho docente.

A formação de professores no âmbito das
políticas públicas em educação
Para entendermos a realidade das políticas que interferem nos processos
de formação docente, se faz necessário compreender a educação como
parte do elenco das novas estratégias de desenvolvimento sustentável
e de crescimento econômico, defendidas pelo Banco Mundial. Estas
estratégias se viabilizam por intermédio do financiamento de projetos
que objetivam o combate à pobreza como foco das suas atividades, ao
mesmo tempo em que determinam as diretrizes e estratégias para a
educação em países de cuja lista o Brasil faz parte.
As prioridades do Banco Mundial incidem sobre a formação de
professores, recomendando a revalorização das práticas de ensino,
estruturação dos planos de carreira, destaque para o conceito de
competências, enfoque para o sistema de avaliação e premiação,
somadas a tantas outras prioridades que passam pela vida profissional
dos professores sem que eles compreendam os determinantes e a
intencionalidade de tais ações.
Firma-se, cada vez mais, o empenho pelas avaliações externas das
escolas, que as classifica de acordo com critérios que não passam pela
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realidade do seu coletivo institucional. Este panorama, decorrente dos
acordos internacionais expressos nas políticas de educação, interfere nos
processos de formação docente nos quais estão situadas a Didática e
a Prática de Ensino como mediadoras da ação formativa dos cursos
de magistério e no trabalho do professor. Inclui-se, neste contexto, o
modelo de educação para o século XXI, delineada pela Organização das
Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO),
legitimado no Relatório Delors desde os anos de 1990. Tais decisões
passaram a ser fundamentais para as políticas em educação, com base nas
ideias de globalização, em cujo discurso gravita a órbita da necessidade
de mundializar a cultura, a adaptação às tecnologias da informação, de
forma a primar pela cooperação e solidariedade, a paz e a justiça social
(SHIROMA; MORAES; EVANGELISTA, 2000).
O Ensino Superior, nessa perspectiva, enquadra-se na categoria de
motor do desenvolvimento econômico, enquanto o professor passa
a ser considerado um agente de mudanças, com formação para a
pesquisa e capacidade de organização e sociabilidade a fim de garantir
a sobrevivência de valores e a promoção de mudanças na sociedade
globalizada. Assim, as práticas da gestão empresarial se infiltram como
tendência administrativa e se tomam evidentes no movimento de espaços
transformados em centros de excelência e na primazia da produtividade
acadêmica dos professores. A difusão desse tipo de concepção conduz à
ampliação desmedida do mercado consumidor de “bens e serviços”, do
qual o Ensino Superior faz parte.
As chances de extrair lucro da desqualificação dos trabalhadores,
advinda de uma formação sucateada, abrem a oportunidade de
negócio para os empresários da educação. A situação de instabilidade,
precarização, terceirização e vulnerabilidade a que os educadores estão
expostos aumenta o mercado de venda de consultorias, de certificação
e promessas de empregabilidade. A escola que, na origem grega,
designava o “lugar do ócio”, é transformada em um grande “negócio”
(SHIROMA; MORAES; EVANGELISTA, 2000).
Contribuindo neste debate, Zeichner (2013) nos mostra que,
na sociedade globalizada, as políticas educacionais, incluindo as de
formação de professores, não são idealizadas em seus países de origem,
mas nos polos centrais da economia, como os Estados Unidos. A
repercussão deste fato nas práticas dos professores e no cotidiano escolar
mostra a marca da mercantilização, das políticas de educação e da lógica
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de “livre mercado”. Tais direcionamentos resultam no desmantelamento
da formação universitária, alargando as desigualdades no campo da
educação. De tal modo, são vendidos pelos editores, para o governo,
“pacotes” de testes padronizados, programas, projetos e materiais
didáticos. Tudo isso implica a tentativa de desprofissionalização do
magistério, que “corre por fora” do sistema formal de Ensino Superior,
acompanhado pelo discurso de exaltação da prática.
O autor complementa o seu pensamento com uma abordagem crítica
sobre a internacionalização, onde se envidam esforços na preparação de
professores na direção de uma economia global:
Não há razão para acreditar, em função do fracasso
das experiências de desregulamentação e da lógica
de “livre mercado”, que a tendência atual para
desmantelar a formação universitária de professores
e substituí-la por uma lógica de “economia de livre
mercado” resultará em algo positivo para a nação.
Continuar nesse caminho servirá apenas para
ampliar as desigualdades que existem atualmente
entre diferentes segmentos da população e da
educação pública. (ZEICHNER, 2013 p. 42).

O enfoque para a ampliação da desigualdade na formação de
professores e os danos causados na educação nos levam a verificar
que, mesmo no interior da formação realizada pela Universidade
pública, gratuita e de qualidade, tão defendida por nós, são gerados
distintos tipos de formação para o mesmo diploma de conclusão de
curso. Os alunos trabalhadores são os mais prejudicados, uma vez que
não dispõem de tempo para a participação em projetos e programas
de pesquisa e docência. Ao mesmo tempo em que o autor critica a
formação de professores, nos moldes da sociedade globalizada, aponta
para uma “educação global crítica”, que objetiva ajudar aos professores
na compreensão da realidade em que estão inseridos e os incentiva na
participação nas lutas por justiça social.
Distante desta proposta colaborativa, avançam os processos de
precarização da escola e das universidades públicas, inclusive no
âmbito da pós-graduação. Esta última, mergulhada em procedimentos
competitivos de produtividade cumulativa, parece se afastar cada
vez mais dos processos reflexivos e problematizadores que poderiam
viabilizar a compreensão da realidade.
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Concordamos com Saviani (2008), quando nos ensina que a função
mediadora da educação no contexto social precisa ser analisada com
substrato na problematização das questões advindas da prática social,
instrumentalizada por teóricos que auxiliem na compreensão crítica
desta realidade e tendo como horizonte a viabilidade da sua incorporação
na vida dos alunos.

Estágio, didática e prática de ensino nos cursos de
graduação e pós-graduação
Inseridas no âmbito curricular dos cursos de licenciaturas, a Didática
e a Prática de Ensino/Estágio Supervisionado são assumidas, muitas vezes,
de maneira tecnicista, voltadas prioritariamente para o “como fazer” e
não para o “todo fazer” pedagógico. Defendemos o argumento de que
o ato de professorar se constitua como fenômeno a ser investigado pela
Didática, como parte da Pedagogia, entendida como ciência da educação,
na qualidade de prática social (PIMENTA, 2015).
Nosso trabalho na sala de aula do Curso de Pedagogia na
Universidade Estadual do Ceará, nos últimos semestres, como
professora da disciplina Orientação de Monografia, assim como
a participação em encontros pedagógicos, principalmente no
campo do Estágio Supervisionado e Prática de Ensino, permitiu
que verificássemos a dificuldade de um espaço epistemológico que
unificasse os variados conhecimentos do referido curso.
A dificuldade de compartilhamento de saberes provenientes da
Didática e da Prática de Ensino não conduz a ações colaborativas
com os demais componentes curriculares que integram o curso como
um todo. Assim, parece difícil perceber o fio condutor que permeia
as práticas e as tantas demandas de recomendações curriculares
componentes da formação de professores no campo da Pedagogia.
Em pesquisa sobre os cursos de licenciatura, Romanowski e
Martins (2015) nos ensinam que nesse nível de ensino a formação
teórica e disciplinar ainda é predominante, ficando, desse modo,
restrita à esfera das práticas de ensino, que se destinam à aplicação
das teorias trazidas pelos vários componentes curriculares,
principalmente a Didática. Para as autoras, um desafio continua a
merecer cuidadosa atenção:
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[...] ultrapassar o eixo epistemológico da teoria como guia
da ação, predominante na organização curricular
dos cursos de Licenciatura e trabalhar com a
concepção de teoria como expressão da prática.
Fazer do campo da Educação Básica um espaço de
problematização, análise crítica e sistematização
dos conhecimentos produzidos por seus agentes
no enfrentamento dos problemas decorrentes
da contradição que persiste entre a formação
acadêmica recebida e a realidade da escola onde
atuam. (ROMANOWSKI; MARTINS, 2015, p.
151).

Importante é verificar o fato de que as autoras apontam para
uma atitude nem sempre refletida quando se cuida de formação de
professores e, assim, trabalhar a teoria como expressão da prática e fazer
desta um espaço de problematização é um desafio a ser defendido e
conquistado. É uma questão epistemológica, de acesso aos conteúdos
e de clareza do percurso investigativo dos campos específicos de
conhecimento. Complementando estas reflexões, Libâneo (2015)
acrescenta:
Assim, no processo de ensino e aprendizagem,
por um lado, é necessário desenvolver processos
mentais para o acesso aos conteúdos; por outro,
é necessário conhecer o percurso investigativo da
constituição dos conhecimentos específicos de cada
ciência, e trazê-los no processo de aprendizagem.
Esta é precisamente, uma questão epistemológica.
(p. 60).

Compreendemos que os cursos de Licenciatura estariam apontando
para o conhecimento de um percurso investigativo, que envolvesse
o campo específico no contexto da docência. O que percebemos
no cotidiano da maioria destes cursos, no entanto, é uma profunda
dicotomia entre as disciplinas pedagógicas e as específicas.
Pimenta (2012) leciona sobre a necessidade de ressignificação
da Didática e da Prática de Ensino, como campo de conhecimento
que tem o ensino em situação como objeto de estudo, a quem cabe
a compreensão de temas clássicos, como: relação professor - aluno
- conhecimento; autoridade e autoritarismo; indisciplina; avaliação
necessária; a atividade docente; a escola existente e o trabalho docente.
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3.1 O Estágio Curricular Supervisionado e o PIBID
O Estágio Curricular Supervisionado, de acordo com Almeida e Pimenta
(2014), contribui na desconstituição de mitos e preconceitos, bem como
na efetivação de possibilidades formativas. A dificuldade de articulação da
universidade com a escola-campo, todavia, se agrava ante a proliferação
de cursos de licenciatura que, muitas vezes, superlotam as escolas, sem
o devido planejamento participativo, orientação e acompanhamento por
parte das unidades de Ensino Superior e dos professores orientadores.
De acordo com Eugênio (2015), o Estágio carece de ações interativas da
instituição formadora com a escola recebedora, bem como de alargamento
de espaços de atuação, transportados à sala de aula. Os professores que
recebem estagiários acrescentam às suas tarefas diárias a incumbência de
receber as equipes e alocá-las no seu espaço de trabalho. A rotatividade de
estagiários se mistura com a rotina da sala de aula, que, por sua vez, já tem
em seu cotidiano inúmeros desafios a serem superados.
De acordo com a Resolução nº. 2, de 1 º de julho de 2015, no Capítulo
V, nos artigos referentes ao Estágio Supervisionado nos cursos de formação
inicial do Magistério da Educação Básica em Nível Superior, encontramos:
Art. 13. Os cursos de formação inicial de professores
para a educação básica em nível superior, em cursos
de licenciatura, organizados em áreas especializadas,
por componente, por campo de conhecimentos e/
ou interdisciplinar, considerando-se a complexidade
e multirreferencialidade dos estudos que os engloba,
bem como a formação para o exercício integrado
e indissociável da docência na educação básica,
incluindo o ensino e a gestão educacional, e dos
processos educativo, escolares e não escolares, da
produção e difusão do conhecimento científico,
tecnológico e educacional, estruturam-se por meio
da garantia de base comum nacional das orientações
curriculares.

Transitando nestes mesmos espaços institucionais dos estagiários,
nos últimos anos, o Programa de Iniciação à Docência (PIBID),
administrado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal do Nível
Superior (CAPES), incentiva a formação docente. O objetivo do PIBID
é proporcionar a participação na prática do cotidiano das escolas públicas
por meio de experiências didático-metodológicas de caráter inovador
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que se orientem para a superação de problemas identificados no ensinoaprendizagem (BRASIL, 2010, Art. 3º).
Como vemos, PIBID e Estágio Curricular Supervisionado, mesmo
ocupando os mesmos espaços pedagógicos, na prática, não se encontram nas
suas ações, de modo que um pudesse fortalecer o outro no projeto comum da
formação de professores. O PIBID se movimenta pelo incentivo das bolsas,
direcionadas a coordenadores, alunos e professores da escola recebedora,
enquanto o Estágio é mobilizado pela obrigatoriedade da legislação situada
na estrutura curricular. As ações formativas no contexto da instabilidade das
políticas de formação de professores se perdem na dispersão de programações
que não se encontram em torno de um projeto comum, em que fosse possível
encontrar o espaço formativo da Didática e a Prática de Ensino.

3.2 Didática e Prática de Ensino na
Pós-Graduação Stricto Sensu
A pesquisa é o eixo dos Cursos de Pós-Graduação stricto sensu. A pergunta
que fazemos é: quem sabe pesquisar, sabe ensinar? A questão do ensino na
pós-graduação passa pela contradição e pela desvalorização da docência
como campo de conhecimento, ligada à Didática, como parte da Pedagogia,
entendida como ciência da educação, como prática social (PIMENTA;
LIMA, 2011). Com a explosão do Ensino Superior na sociedade atual, no
entanto, e a crise do emprego, o ingresso no exercício do magistério nos cursos
técnicos, de bacharelados e de licenciaturas abre portas para que profissionais
de campos de conhecimento diferentes ingressem na docência. Na mesma
direção, os editais, concursos e seleções exigem, de maneira eliminatória, uma
prova de Didática para que se efetive este ingresso, aliada ao comprovante
reconhecido de um curso de mestrado ou doutorado. De tal sorte, nesta
patente, mesmo que nos seus projetos não esteja registrado claramente, a
função formativa para novos docentes da Universidade.
Indagamos: onde estão os espaços de aprendizagem da docência na
pós-graduação? Nos muitos projetos a que já tivemos acesso, vimos que
o atendimento desta questão se situa prioritariamente no Estágio de
Docência e na Disciplina Didática (ou Metodologia) do Ensino Superior.
O Estágio de Docência teve sua obrigatoriedade determinada
legalmente pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior (CAPES), como prática curricular, desde a edição a Portaria nº.
065/2002, estabelecendo que:
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Art. 17. O Estágio de Docência é parte integrante da
formação do pósgraduando, objetivando a preparação
para a docência, e a qualificação do ensino de
graduação sendo obrigatório para todos os bolsistas
do Programa de Demanda Social, obedecendo aos
seguintes critérios:
I - no Programa que possuir os dois níveis, mestrado
e doutorado, a obrigatoriedade ficará restrita ao
doutorado;
II - no Programa que possuir apenas o nível de
mestrado, ficará obrigado à realização do estágio;
III - as Instituições que não oferecerem curso de
graduação deverão associar-se a outras Instituições de
ensino superior para atender as exigências do Estágio
de Docência;
IV - o Estágio de Docência com carga superior a 60
(sessenta) horas poderá ser remunerado a critério da
Instituição, vedado à utilização de recursos repassados
pela CAPES;
V - a duração mínima do Estágio de Docência será de
um semestre para o mestrado e dois semestres para o
doutorado;
VI - compete a Comissão de Bolsa/CAPES, registrar
e avaliar o Estágio de Docência para fins de crédito
do pós-graduando, bem como a definição quanto à
supervisão e o acompanhamento do estágio;
VII - o docente de ensino superior que comprovar tais
atividades ficará dispensado do Estágio de Docência;
VIII - as atividades do Estágio de Docência deverá ser
compatível com a área de pesquisa do programa de
pós-graduação realizado pelo pósgraduando (CAPES,
2002).

A Portaria nº. 22/2003, publicada em 2003, determinou a inclusão do
inciso IX no Regulamento anterior: “[...] havendo específica articulação
entre os sistemas de ensino, pactuada pelas autoridades competentes,
e observadas as demais condições estabelecidas neste artigo, admitirse-á a realização do estágio docente na rede pública do ensino médio”.
Atualmente, é regulamentado pela Portaria nº 76, de 14 de abril de 2010,
que inclui a carga máxima de quatro horas semanais de atividades.
A pesquisa por nós coordenada, denominada “O Estágio de Docência
nos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu da Universidade Estadual
do Ceará: tendências formativas a partir da Pedagogia Freireana e do
professor pesquisador” (LIMA, 2015), mostra nos seus resultados, que,
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apesar de repetidas experiências de Estágio de Docência já haverem
acontecido no âmbito da Universidade, falta espaço para discussão e
socialização dessas experiências, de maneira a possibilitar a elaboração de
conhecimentos, saberes e prática docente.
Sabemos que o Estágio é um espaço de pesquisa, formulação da
identidade docente e de conhecimento pedagógico. O que falta saber
é: até que ponto, coordenadores, professores e alunos dos cursos
de pós-graduação percebem o valor formativo desta experiência,
como oportunidade de ir além da monitoria e das técnicas de
ensino aplicadas na sala de aula? Até que ponto, este é um espaço
de questionamento, investigação, sistematização e produção de
conhecimentos, decorrentes da reflexão sobre a realidade do ensino/
pesquisa na Universidade? Estas indagações nos remetem aos pontos
de reflexão, decorrentes da pesquisa sobre o Estágio de Docência,
anteriormente citada:
• o Estágio é atividade teórica instrumentalizadora da práxis
(PIMENTA, 2009);
•

o Estágio de Docência é uma atividade obrigatória, registrado no
histórico acadêmico do aluno como componente curricular dos
programas de pós-graduação, marcado pelo compromisso com a
formação dos docentes para o Ensino Superior;

•

os atos de planejar e de avaliar são fundamentais para a organização
metodológica do trabalho docente e fazem parte da sequência de
ações didáticas da atividade docente na universidade;

•

a reflexão sobre a práxis docente é um significativo componente
do campo epistemológico da Didática e requer estudos e reflexões
teóricas, que subsidiem as pesquisas nesta área de conhecimento;

•

a relação ensino com pesquisa se configura na medida em que se
ensina e se aprende. Isto posto, não há ensino sem pesquisa, nem
pesquisa sem ensino (FREIRE, 1996, p. 32).
Em razão das contradições em que a Universidade está inserida,
o Estágio de Docência, situado no campo da obrigatoriedade, não
recebe o devido cuidado institucional, tampouco é contabilizado na
pontuação da CAPES. Mesmo sendo uma atividade fundamental
para a formação docente, situada no campo epistemológico da
Didática, é entregue a cada professor, que determinará o seu rumo,
de acordo com sua visão de mundo, ensino e docência. Sabemos que
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uma grande parte dos professores da pós-graduação teve formação
em bacharelados, mas parece permanecer vivo o mito de “quem sabe,
sabe ensinar” na pós-graduação.
A Didática nos Cursos de Pós-Graduação tem um campo de
atividades igualmente ambíguo e contraditório. Por um lado, existe
a expectativa, por parte dos alunos, de aprovação em concursos
e seleções, que assegurem um emprego público, a permanência
nos grupos de pesquisas e participação em eventos de sua área de
conhecimento. Por outro lado, entretanto, a disciplina Didática
do Ensino Superior, muitas vezes optativa nos programas de pósgraduação, é substituída pelo cumprimento de obrigações “mais
emergentes”, enquanto o debate sobre a profissão docente no Ensino
Superior continua fazendo parte das “necessidades formativas” do
professor universitário. De tal maneira, se distancia da necessária
ressignificação da Didática sugerida por Almeida e Pimenta (2015),
quando sugerem a dimensão disciplinar na formação de professores,
voltada para a compreensão crítica e a colaboração com os processos
pedagógicos emancipadores:
• O tratamento da educação como um processo de prática social
de humanização. (FREIRE, 1997).
•

A percepção de si (de sua área de conhecimento, para si e em si):
o triangulo didático na própria existência dos estudantes.

•

O estágio como desconstrução de mitos e preconceitos e
construção de possibilidades. (ALMEIDA; PIMENTA, 2015, p.
37).
Mesmo direcionados para os cursos de licenciatura, os pontos
aqui destacados se harmonizam prontamente à realidade da pósgraduação, hoje. A busca na qualidade da docência universitária, do
diálogo com a escola pública, tão presentes nas teorias e na literatura
pedagógica, se perde no tarefismo apressado dos compromissos com
a qualificação e a defesa da pesquisa.
Segundo Pimenta (2015), é função do pensamento pedagógico e
didático, como campo de conhecimento, a compreensão da prática
coletiva como práxis, assim como o ensino, na perspectiva da prática
social de emancipação humana. Longe deste posicionamento, em
muitas das práticas de sala de aula, ainda prevalece a tendência a
modelos tecnicistas e do estudo distribuído entre equipes de alunos,
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enquanto a avaliação é transformada em artigo científico. Indagamos,
então: qual a Didática para o ensino da pós-graduação? Com que
fundamentos, saberes e práticas os professores da pós-graduação
desenvolvem suas atividades docentes? Quais os caminhos do ensino
com pesquisa? Em que condições de vida e trabalho o professor
planeja suas aulas?
Como ponto positivo, temos a vasta produção de conhecimentos,
provenientes de pesquisas, voltadas para a análise do trabalho docente
no contexto contemporâneo, que nos oferecem a possibilidade de
aprofundamento de estudos e seleção de reflexões que possam ajudar na
compreensão e na análise de forma crítico-reflexiva da temática.

Considerações finais
Pensar o campo epistemológico da Didática e da Prática de Ensino/
Estágio Supervisionado, considerando a relação estabelecida entre o escrito e
o vivido, foi nos mostrando as ambiguidades e contradições do cotidiano das
suas atividades. Em decorrência deste debate trazemos os principais achados:
• o discurso da qualidade é permeado de desarticulações, estruturas
competitivas e desencontros, que minam as possibilidades do
necessário projeto coletivo de formação de professores;
•

envolvidos nas muitas ações do cotidiano e no cumprimento de metas
previstas pelas políticas de educação e exigências institucionais, os
educadores não dispõem de tempo para analisar a totalidade, onde
se inserem os fenômenos do ensinar e do aprender à prática docente;

•

os determinantes das ações aplicadas no campo educacional têm sua
proposta de desenvolvimento situada na perspectiva mercadológica
do capital e decidida distante da interlocução dos educadores.
Retomando à epígrafe desta reflexão, cabe-nos compreender o lugar
de onde falamos, sem perder o compromisso de assumir a condição de
intelectuais no exercício da docência e da pesquisa na Educação Superior.
Compreendendo que a Didática e a Prática de Ensino na condição de
componentes curriculares dos cursos de formação docente na Universidade
recebem as influências das mudanças do contexto em que estão inseridas
e nessa dinâmica continuam a merecer novas visões, outras pesquisas
e reflexões que nos conduzam a aprender para ensinar e ensinar para
aprender sobre a profissão docente.
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Currículo e didática da tradução:
escrileituras da docência
Sandra Mara Corazza
Ester Maria Dreher Heuser
Carla Gonçalves Rodrigues

A cena da educação brasileira da qual partimos para tratar da
Didática da Tradução e de um Currículo da Transcriação inscreve-se
em meio às políticas de Estado gestadas pelo Ministério da Educação
brasileiro (MEC), financiadas pela Coordenação de Aperfeiçoamento
de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e organizada pelo Observatório
da Educação (OBEDUC – Edital 38/20101 ; políticas que se dispõem
a elevar a qualificação da Educação Básica brasileira, em todos os seus
níveis, e melhorar o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica
(IDEB), estipulado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais (INEP).
Ao referido Edital de 2010 respondemos, enquanto quatro
universidades públicas de três estados, mediante o projeto de pesquisa,
ensino e extensão intitulado Escrileituras: um modo de ler-escrever em
meio à vida (Universidade Federal do Rio Grande do Sul/UFRGS
(sede); Universidade Federal de Pelotas/UFPel, RS; Universidade
Federal do Mato Grosso/UFMT, MT; e Universidade Estadual do
Oeste do Paraná/UNIOESTE, PR). Projeto que teve como perspectiva
teórico-operatória uma ética, uma política e uma prática tradutórias
(CORAZZA, 2011), desde a Filosofia da Diferença, especialmente
com a produção de Gilles Deleuze (2003) e Félix Guattari (DELEUZE;
GUATTARI, 1992), atinente à criação e ao pensar; teorias da tradução
literária e poética no Brasil, que a tratam como processo transcriador,
ao lado de Haroldo de Campos (1972, 1976) e Augusto de Campos
(1978, 1986); a obra de Paul Valéry (1997, 1998, 2003), relativa ao
método do informe e de criação.

1

Disponível em: <http://www.capes.gov.br/educacao-basica/observatorio-da-educacao>.
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Movimentos
Cada uma das quatro universidades constituiu um Núcleo do Projeto
Escrileituras, o qual ficou articulado a institutos e centros federais, escolas e
secretarias de educação, movimentos sociais e civis, municipais e estaduais,
outras instituições de ensino superior e órgãos públicos. Em cada Núcleo,
estiveram envolvidos professores, técnicos educacionais e estudantes das
universidades, tanto em nível de Graduação quanto de Pós-Graduação
latu e stricto sensu, com a duração de quatro anos e meio (2011-2015).
O Projeto movimentou-se com cinco modalidades de bolsas,
comportando uma média de 48 bolsistas ao ano, distribuídos entre
18 professores da Educação Básica; 18 estudantes de Graduação; 09
mestrandos; 03 doutorandos e 03 coordenadores de Núcleos; além desses
bolsistas, diversos professores e estudantes trabalharam nas atividades
do Projeto como Pesquisadores Participantes, enquanto interessados na
formação propiciada por seminários e eventos, cursos e ações de extensão
que eram oferecidos simultaneamente.
O meio das Oficinas de Escrileituras (ou de Transcriação) foi o espaçotempo privilegiado para as experimentações com leituras e escrituras,
advindas das mais diversas fontes literárias, científicas e artísticas, tanto
na Educação Básica, na Educação de Jovens e Adultos (EJA) como no
Ensino Superior. Como procedimento curricular e didático, essas oficinas
dispunham-se como pragmáticas e críticas, transcriando a leitura e a
escrita para processar a pesquisa, a criação e a inovação. Funcionando em
zonas de indiscernibilidade e indeterminação, seguiam devires e fluxos,
produzindo formas deformadas, figuras desfiguradas, paradoxos e nãosensos. Arrancavam o figural e isolavam as matérias para desfazer jogos
de forças e efeitos sobrecodificados, através da distribuição de forças
informais. Organizando vivências sensíveis e relacionais, as Oficinas
produziam sensações ou ações diretas, em cenários contemporâneos,
fazendo escorrer critérios de vitalidade e interesse, tornando notáveis
ideias e tradições já criadas, liberando forças vitais dos participantes,
onde quer que estivessem represadas. Trabalhávamos, assim, para que as
forças da escrileitura reencontrassem a própria virtualidade, por meio da
desestratificação das camadas sedimentadas de saber, poder e subjetividade
(CORAZZA; RODRIGUES; HEUSER; MONTEIRO, 2014).
Oferecemos, no total, cento e vinte e três (123) Oficinas de Escrileituras,
que atenderam em torno de 166.406 estudantes e professores de escolas
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públicas e universidades, conforme o relatório final que apresentamos
à CAPES em agosto de 2015. Em termos de pesquisas sistematizadas,
produzimos diversas dissertações de Mestrado e teses de Doutorado, em
quatro programas de pós-graduação; estágios pós-doutorais em outros
programas e universidades; publicações de artigos em periódicos Qualis/
CAPES; apresentações e publicações de trabalhos em eventos nacionais e
internacionais; e assim por diante.
Destacamos a criação, organização e avaliação da Coleção Escrileituras,
com Comitê Editorial nacional e internacional, nos quais foram tornadas
públicas as experimentações de pensamento-pesquisa, ao longo do processo
de desenvolvimento do Projeto. Expressão por excelência dos participantes
do Projeto, a Coleção é integrada por nove Cadernos de Notas já publicados
(HEUSER, 2011, CADERNO 1; MONTEIRO, 2011, CADERNO 2;
CORAZZA, 2012, CADERNO 3; DALAROSA, 2012, CADERNO 4;
RODRIGUES, 2013, CADERNO 5; SCHULER; MATOS; CORAZZA,
2014, CADERNO 6; CORAZZA; OLIVEIRA; ADÓ, 2015, CADERNO
7; HEUSER, 2016, CADERNO 8; CORAZZA; ADÓ; OLYNI, 2016,
CADERNO 9); além de um Caderno de Notas 10 (RODRIGUES;
MONTEIRO, 2017), atualmente, em preparação, como desdobramento da
fase de formação continuada e permanente derivada do Projeto Escrileituras.

Faixas
A cena da educação contemporânea, em que desenvolvemos o Projeto foi
composta em duas faixas políticas: uma macropolítica, como planificadora da
educação nacional, que demanda cidadãos brasileiros alfabetizados, dotados
de raciocínio lógico-matemático; e a outra micropolítica das Oficinas de
Transcriação, que lidou com fluxos e partículas de leituras, escritas e vidas, os
quais escapam dos gráficos e índices da grande política estatal.
Nunca nos pareceu equivocado afirmar que o Ministério da Educação
necessita dessas microações, propostas pelas instituições educacionais;
enquanto, nós, pesquisadores e professores de diversos níveis, precisamos
das macroações de Estado. Essa condição de necessidade mútua deve-se,
por certo, ao fato de que “a política nunca pode manipular seus conjuntos
molares sem passar por essas microinjeções, essas infiltrações que a
favorecem ou que lhe criam obstáculo”; e que, mesmo, “quanto maiores
os conjuntos, mais se produz uma molecularização das instâncias que eles
põem em jogo” (DELEUZE; GUATTARI, 1996, p. 78).
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Trata-se, pois, de uma coexistência política no nível macro do Estado
e no micro do Projeto; faixas essas que pressupõem um ao outro, que
passam um pelo outro com suas linhas molares e moleculares; as quais,
simultaneamente “não param de interferir, de reagir uma sobre a outra e
de introduzir cada uma na outra uma corrente de maleabilidade ou mesmo
um ponto de rigidez” (DELEUZE; GUATTARI, 1996, p. 69).
Sendo efetivado, concretamente, por meio de uma política contida
na outra porque “toda política é ao mesmo tempo macropolítica e
micropolítica” (DELEUZE; GUATTARI, 1996, p. 90), o Projeto
Escrileituras atentou aos processos de alfabetização de crianças, jovens
e adultos, em suas diferentes etapas de aprendizagem; com vistas a
contribuir para a formação de recursos humanos em educação, através de
experimentações com a pesquisa educacional, a formação de professores e
o exercício da docência, tanto na rede pública de ensino como nos cursos
de formação pedagógica das licenciaturas.
Além disso, buscou alternativas para a compreensão e a superação dos
índices apontados pelo INEP, especialmente no que se refere às dificuldades
de aquisição e utilização da linguagem nas escolas, expressas pela maioria dos
estudantes da Educação Básica, por meio da Prova Brasil. Considerávamos
que essas dificuldades encontram-se ligadas ao próprio uso e produção da
linguagem, relacionados ao conjunto formado por conteúdos escolares e
operações mentais, que envolvem leitura, escrita e interpretação; variações
contínuas de temas e imagens; singularizações de leitura e raridades de
escritura; processos de pensamento, formas de conteúdos e de expressão;
relações espaciais, temporais e históricas; sensibilidade para as artes como
modos de criação; habilidades e competências de formular e desenvolver
problemas, em ciências humanas, sociais, exatas.
As estratégias que adotamos para responder à demanda de macropolíticas
públicas foram criadas como micropolíticas cuidadosas e sensíveis às
diferenças, nas quais sempre adotamos precauções de prudência para não
assimilar os outros a nós mesmos, mas aproximar distâncias e transpor
culturas estrangeiras umas às outras para, assim, fomentar o heterogêneo e
afirmar a educação como atividade criadora.
Afirmação orientada pela radicalidade do pensamento da diferença,
o qual possibilitou aos pesquisadores participantes experimentar e
formular novos problemas, sugerir novos conceitos e noções, ideias e
procedimentos inovadores, tanto para si próprios quanto para as crianças,
jovens e adultos. Como comunidade do Projeto compartilhamos espaços
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e tempos, na pesquisa, no ensino, na orientação, na extensão, com a
marca da heterogeneidade e da diferencialidade; experimentações que
produziram outras relações com o mundo, com os estudantes e conosco
próprios, capazes de disparar novas formas, gostos, vocabulários, sintaxes,
estilos, que influenciaram diretamente os atos de ler, escrever e pensar,
assim como fazer, pensar e teorizar o currículo, a didática e o educador.
Modos que implicaram a invenção de um corpus crítico-seletivo a respeito
da docência e da formação docente, que liga criteriosamente os conceitos
de tradução poética, intertextualidade e relações entre diversos sistemas de
signos, advindos das três caóides: artes, filosofia e ciências (DELEUZE;
GUATTARI, 2010).

Método
O Projeto recebeu a denominação central de Escrileituras (escrita-eleitura), devido, inicialmente, a uma experimentação de escrita, realizada
em meados de abril de 2007, no “Manifesto (della scrilettura cannibale)”
(CORAZZA, 2008). Ponto de partida inaugural, esse conceito, de
inspiração barthesiana (BARTHES, 2006), emergiu, ganhou visibilidade,
tornou-se público, evidenciando, desde então, alguns usos conceituais
internos à filosofia da diferença, da qual o Projeto acabou fazendo parte;
bem como suas descontinuidades, agenciamentos com outros conceitos,
afectos e perceptos, advindos da literatura brasileira, francesa, inglesa,
americana e de políticas – molares e moleculares – que permitiram que o
criássemos e que fosse aprovado (HEUSER, 2016).
Dessa maneira, Escrileituras terminou por ser utilizado como um
signo, de cujos encontros surgia o desejo de promover leituras e escritas
singulares, produzidas pelos escritores-leitores ou leitores-escritores. Uma
escrita-leitura, portanto, que é sempre de uma ordem autoral e que não é
possível imitar, já que não funciona como modelo de leitura ou método
de escrita. Produzidas nas pesquisas e nas oficinas, essas escrileituras eram
avaliadas por sua capacidade de traduzir acontecimentos; produzir efeitos
artistadores; transformar forças em novas maneiras de sentir e de ser;
engendrar diferentes práticas de educar e revolucionárias formas de existir.
Inicialmente matérias da arte, da filosofia e da ciência ofereceram-se
dispersas às mãos artesãs e aos pensares que as reuniam; mãos e pensares que
experimentavam a atenção inquieta e flutuante no encontro de forças que
aumentavam a sua potência de existir ao atravessarem a leitura e a escrita.
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Aos poucos ou mais rapidamente, o agrupamento das linhas vivas de tais
matérias compunha um plano, gerado pelas possibilidades de estabelecer
arranjos e que, por contágio, articulavam-se umas às outras. Aquelas
matérias dotadas de maior capacidade para alterar o estado de repouso
ou de movimento uniforme do pensar no pensamento iam oferecendo
diversos graus de coerência, firmeza, compacidade, densidade ao currículo
e à didática constituídos, através de sua tradução em escrileituras.
Desde aí, movimentavam-se outra concepção teórica, outra experiência
prática e outro método de criação docentes. Os professores-pesquisadores
tinham de suportar a instabilidade da certeza, conformada na transmissão de
conhecimentos, na utilização de técnicas de ensinar, nos preceitos científicos
que buscam determinar a atividade educativa para torná-la mais eficiente.
Ficando o método de criação entre a teoria e a prática docentes, o
Projeto tinha-o como Método do Informe, ou Método Valéry-Deleuze
(CORAZZA, 2013), que associa a vivência dos limites formais e a criação
artistadora. Agregando forças dos textos, imagens, musicalidades, gestos,
que se transformavam em vida potente entre fluxos de pensamentos, os
professores operavam uma “lógica do sentido” (DELEUZE, 1998), como
efeito ou resultado de lugares de uma topologia não representacional; lógica
feita por determinações de relações diferenciais e repartições de pontos
singulares que lhes correspondem; que vazam significados que insistem em
fixar modos de ver, dizer e existir; e que rompem com a separação entre
sujeito e objeto como marca prévia para o processo de aprender.
Consistindo em um método de criação perspectivista, deriva de
inflexões que estabeleciam um ponto de vista, como foco ou posição.
Essa atitude conformava uma radical liberdade, na constituição daquilo
que o Projeto considerava objetivo, por processar a escolha de um ponto
original, escolhido pelos pesquisadores-professores, concebidos como seus
artistas-sujeitos. Ainda que eles se instalassem na variação do ponto de
vista da diferença, este não variava de acordo com cada participante, mas
era condição para que cada um deles apreendesse algo peculiar.
Dito de outro modo, diante da variedade dos pontos de vista das
diversas áreas e campos do Projeto – matemática, história, geografia,
informática, artes visuais, literatura, química, ciências da saúde, línguas,
física, poética, filosofia, etc. –, o ponto de vista do método ocorria sobre
uma variação e esta não existia sem aquele ponto diferencial. O movimento
de perspectivar compôs a vida mesma do Escrileituras, a qual possui regras
exclusivas, que o faziam abrir-se sobre outros pontos, na medida em
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que convergiam ou se bifurcavam como divergência afirmativa. Assim,
as subjetividades participantes do Projeto articulavam objetividades nas
Oficinas, mesmo que a liberdade e a arbitrariedade, que as compunham,
não deixassem de conter regras objetivas e verificáveis.

Docência
Da perspectiva da diferença, o professor-escrileitor não se obrigava
a transmitir o conteúdo literal ou verdadeiro dos elementos originais,
nem fazia cópia ou dublagem; não era considerado um bufão, escravo
ou ladrão dos autores e obras; não buscava a autenticidade textual;
não preservava a essência dos originais; não gozava de intimidade com
as obras; não tratava o original como sagrado; não removia a tampa
de um poço escuro; não era filtro do autor ou chave do texto; não
era fotógrafo, taxidermista ou anatomista; não era filólogo, erudito,
paleólogo, hermeneuta; não era o traduttore-traditore (tradutor-traidor)
do trocadilho italiano, nem o sourcier-sorcier (descobridor de fontes
e mágico) dos franceses; não era autor-camaleão ou trad-revisor; não
tirava a casca que reveste uma fruta original; não fazia treinamento na
selva; nem protagonizava uma ressurreição.
Esse professor era um tradutor. Suas traduções, no entanto, não
tinham o escopo de servir como simples auxiliares à leitura dos originais
ou de simplesmente transmiti-los; logo, esse professor não era uma
correia de transmissão, nenhum ministrante, nem aquele que “dava”
aula, conteúdos, cursos. Ao contrário, como um intérprete criativo,
fazia-se um transcriador das matérias originais advindas das artes,
das ciências e da filosofia. Transformava essas matérias em meio a um
universalismo polimorfo e cosmopolita, de tipo transverso a governos,
economias e mercados.
Na medida em que transcriava as matérias que recebera de herança,
o professor-trancriador instalava a diferença como condição de
nosso viver no mundo, sem medo do novo e sendo digno do antigo.
Situado entre o passado e o presente, na medida em que nas ações
de traduzir tratava cada elemento original como algo já criado, mas
“visto por alguém que só pode enfocá-lo pela ótica do tempo presente”
(CAMPOS, 1972, p. 112), o Projeto Escrileituras atribuiu à docência
e aos docentes a sua devida importância civilizatória e cultural, bem
como as responsabilidades éticas por ela implicadas.
90

A teoria da tradução transcriadora atribui valor autoral e criador aos
professores, deles fazendo, irremediavelmente, pesquisadores. Assim, o
Projeto adotou o conceito de transcriação, para o qual, a “tradução de
textos criativos será sempre recriação, ou criação paralela, autônoma,
porém recíproca”; de maneira que, “quanto mais inçado de dificuldades
esse texto, mais recriável, mais sedutor enquanto possibilidade aberta de
recriação” (CAMPOS, 2013a, p. 5, grifos do autor).
Em suma, para esse tipo de tradutor o estimulante era aquilo que
é difícil; logo, as suas traduções não se ocupavam em traduzir apenas
o significado, o parâmetro semântico que é o conteúdo, como faz a
chamada tradução literal presa ao dogma tradutório da fidelidade
justalinear que, ao traduzir, alterna linha a linha o texto da língua de
partida com o da língua de chegada – prática que subsidia a concepção
de tradução palavra-por-palavra e que vem sendo colocada em xeque
desde Cícero.
Para os docentes transcriadores do Escrileituras, o conteúdo era “a
baliza demarcatória do lugar da empresa recriadora”, na medida em que
ele não é esvaziado, mas, ao contrário, um “horizonte móvel” (CAMPOS,
2013b, p. 86). Mas isso não era, ainda, o suficiente, desde que a
fisicalidade, a materialidade do signo estético, também era considerada
nas traduções. Assim, além do significado, também “o tom do que é
dito” é matéria de re-criação (CAMPOS, 2013a, p. 8), de modo que
as propriedades sonoras e a imagética visual fossem preocupações dessa
tradução criadora: “uma teoria da tradução e toda uma reivindicação
pela categoria estética da tradução como criação” (CAMPOS, 2013a,
p. 5). Daí nossa insatisfação e recusa da noção de que a tradução é
algo natural, ligada a uma suposta fidelidade e literalidade, capazes de
exprimir uma neutralidade do tradutor (CAMPOS, 2013b, p. 79).
Essa concepção tradutória trazia, ainda, em si, uma motivação
pedagógica, herdada de Ezra Pound, que se preocupava com os jovens
poetas e amantes da poesia, a qual dedicava-se “ a dar nova vida ao
passado literário válido via tradução” (make it new). Além de diversificar
as possibilidades didáticas e curriculares, a formação docente aí implicada
supõe um variado repertório cultural, geralmente desconsiderado
pela rotina acadêmica e o ensino da literatura, o qual ela vivifica. Da
perspectiva transcriadora, o que move o professor-tradutor parecem ser
a configuração de uma tradição ativa, revelada na escolha dos textos que
traduz; um exercício de intelecção; e, por meio dele, uma operação de
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crítica ao vivo. Desse movimento é que pode nascer uma “pedagogia,
não morta e obsoleta, em pose de contrição, mas fecunda e estimulante,
em ação” (CAMPOS, 2013a, p. 14).
O Projeto Escrileituras nunca considerou possível pensar e propor o
ensino e a aprendizagem do patrimônio intelectual herdado, de forma
estanque, desde que nenhum trabalho teórico e prático podem ser
válidos como pedagogia ativa se não tomarem esse patrimônio como
uma obra aberta, tanto em termos de suas matérias, padrões criativos,
“âmago do texto, sem seus mecanismos e engrenagens mais íntimos”
(CAMPOS, 2013a, p. 17).
Ou seja, o professor-transcriador dava a ver como funcionavam
os textos, em seus detalhes maquínicos, na medida em que os tomava
como coisa feita, inventada, produção humana. Logo, não se movia
em sistemas prontos de interpretação, atrelados à tirania de um logos
pré-ordenado; mas desenvolvia experimentações, que descontruíam o
existente, transgrediam as circunscrições sígnicas, rompiam a relação
aparente entre teoria e prática. Subversoras por excelência, suas
operações radicais de transcriação visavam converter, mesmo que
temporariamente, o original na tradução de sua tradução.
Por conseguinte, como agentes de fluxos de invenção, os professores
reproduziam os originais com suas marcas distintivas, pretendendo que
os elementos didáticos e curriculares, emersos dos originais, valessem
em lugar dos mesmos, para que funcionassem, dando, de novo, o que
pensar, o que avaliar e o que sentir. Ou seja, embora traduzissem ideias
pretensamente prontas, o faziam sob o signo da invenção, que rasura e
oblitera qualquer origem. Logo, todos sabiam que, em cada professor
do Escrileituras, habitava um autor, constituído por lances inventivos,
que tumultuava a linguagem da educação, escavava outra língua nas
matérias originais, levando-as a sofrer, por sua vez, reviravoltas; além de
forçá-las ao limite.

Recriação
Por isso, os procedimentos tradutórios do Projeto implicavam mais
do que transportar ou transladar os sentidos de uma língua para outra,
já que os elementos vertidos eram sempre recriados. Rompendo com o
traçado reto da tradição, cada tradutor-autor apropriava-se das matérias
originais, tornando-as suas e, nelas, fazia ecoar a própria voz, de modo
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a não conseguir mais separá-la das vozes precursoras. Assim, para que as
línguas de chegada curriculares e didáticas capturassem forças, repertórios,
perspectivas e sentidos das línguas de partida, o maior compromisso de
um professor era agir como um atualizado e competente escrileitor dos
elementos transcriados nas Oficinas.
A fim de realizar tal apropriação transcriadora, a formação docente
que acontecia concomitantemente, durante todo o desenvolvimento
do Projeto, desenvolvia: a) nível curricular, para selecionar os mais
importantes elementos filosóficos, artísticos e científicos do seu tempo
e espaço; b) irreverência temática, para privilegiar elementos, obras e
autores emergentes, marginalizados ou anômalos, que introduzem temas
heterodoxos e novos problemas; c) manejo da linguagem educacional
como instrumento de experimentação dos vários elementos das línguas;
d) trabalhos de estruturação e de ajuste, feitos como um artesanato
(MILTON, 1998). Mas, sobretudo, atentávamos para a condição que as
traduções mantivessem uma relação de “paramorfia” – “do sufixo grego
pará, ‘ao lado de’, como em paródia, ‘canto paralelo’” entre os elementos
originais e as traduções; para que, operatoriamente, consistissem em uma
“criação paralela, autônoma, porém recíproca” (CAMPOS, 1992, p. 35).
Considerávamos que o professor dominava a tradução da matéria
escolhida quando colocava o “seu próprio ser dentro dela”. Para tal, era
necessário permitir que uma tradução fosse mais subjetiva “do que imitação
e mais visceral do que paráfrase”, escolhendo reproduzir o significado do
original e ficar abaixo do nível estético do restante; ou, então, garantir um
equivalente próximo.
Uma das normas básicas da tradução do Escrileituras ficava sendo
“verter não inverter” (CAMPOS, 1986, p. 17); enquanto o trabalho prévio
às traduções era, primeiramente, crítico, no sentido poundiano da palavra
crítica, isto é: “uma penetração intensa da mente do autor”; em seguida,
o trabalho tornava-se mais técnico, ou seja: “projeção exata do conteúdo
psíquico de alguém e, pois, das coisas em que a mente desse alguém se
nutriu” ao desmontar e remontar “a máquina da criação” (CAMPOS,
1992, p. 37).
Sendo crítica e técnica, as traduções do Projeto eram uma espécie de
“forma privilegiada de leitura” (CAMPOS, 1972, p. 115), resultantes
de “uma leitura afiada, detalhada, quase musical” (MANDELBAUM,
2005, p. 198). Leitura que compreendia não a simples descodificação
do elemento original; mas, o mapeamento das condições, em que aquele
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elemento foi criado, em termos do espaço-tempo que ocupava na língua
e na cultura de origem, na literatura da área e no conjunto da obra
do autor. Na continuidade, o movimento era o do trabalho docente
transcriador, por meio do qual os elementos curriculares e didáticos
eram transvertidos.

Diferencial
O processo criador, impulsionado pelo Projeto Escrileituras, nos leva
a uma conceitualização distintiva da didática e do currículo, por meio
da tradução diferencial do pensamento artístico, científico e filosófico.
Tradução da tradição (considerada obra aberta), a qual recebe este
nome por resultar de escolhas e mediação, lembrança e escrileitura de
signos, imagens e espaços. Currículo e didática são, então, considerados
movimentos da prática do pensamento educacional, na direção tradutória
de atos transcriadores, que implicam menos transportar ou transpor os
sentidos de uma língua para outra e mais verter ou recriar discursos e
culturas; dotando-os da consistência de romper com o estabelecido, ao
empreender novos recomeços; e da capacidade de se apropriarem do
antigo ou estrangeiro, ao entrecruzá-los com as línguas curriculares e
didáticas, fazendo ressoar suas próprias vozes.
Esse Currículo do Escrileituras – nômade, vagamundo, do
acontecimento – e essa Didática do Escrileituras – dramática, artista,
do informe – não expressam qualquer teoria da cópia, mas produção da
diferença, por meio de operações que transferem algo do original para
as línguas didática e curricular de chegada, expandindo a linguagem
educacional. Didática e currículo que estão articulados a uma teoria
criadora e que, por isso, não são guiados por uma tradutologia ou ciência
da tradução, mas por uma poética do traduzir.
Poética experimental, que produz efeitos pedagógicos e epistêmicos,
contrários ao cientificismo estruturalista, de vocação positivista; e que se
operacionaliza como estratégia contra a manutenção dos dogmatismos,
sendo inseparável de uma transformação das relações interculturais,
propiciadora de encontros e de intercâmbios linguísticos. Enredadas
em problemas filológicos, literários e poéticos, as traduções são feitas
com textos, não exclusivamente com línguas, e levantam questões
éticas e políticas acerca da subjetividade do tradutor e das relações entre
identidade e alteridade.
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Para essa concepção e ação tradutórias, por meio da autoria
ficcionalmente criadora, tanto o currículo como a didática funcionam
como discursos culturais afirmativos, desde que conduzem determinadas
interpretações e avaliações, não mais sendo conduzidos pelas existentes.
Primeiramente, o currículo realiza traduções das matérias originais,
advindas da arte, da ciência e da filosofia; para então ser dramatizado,
didaticamente, na cena atual da aula ou da Oficina, sua zona prática e
proximal de criação em processo; e tudo novamente recomeçar.
Nesses dois domínios – didática e currículo da tradução transcriadora
–, residiram a especificidade prazerosa e a potência criadora do trabalho dos
pesquisadores-professores do Escrileituras. Traduzindo, inventivamente,
eles eram transversalizados pelas potências didáticas de Autor, Infantil,
Currículo e Educador (AICE) e pelas forças curriculares de Espaços,
Imagens e Signos (EIS) (CORAZZA, 2014).
A tradução percorria o trabalho dos escrileitores, como um dispositivo,
cuja natureza era constituída pela transcriação de perceptos e afectos
(fabulados pela arte), de funções (produzidos pela ciência) e de conceitos
(criados pela filosofia). Com um currículo e uma didática tradutórias, o
Escrileituras apontava para a constituição do informe, num não-lugar e
numa não-relação, por meio dos atos de ver, falar, interpretar e escrever;
de pensar do lado de Fora; e, logo, daquilo que acontece quando alguém
diz: “Tive uma ideia”, em didática e em currículo.
Pela via da traduzibilidade curricular e didática, os textos e as séries
culturais se transtextualizavam e transculturavam, no imbricamento dos
dinamismos espaços-temporais dos participantes. Obras já realizadas,
circuitos e transcursos tradutórios foram as efetivas condições de
possibilidade do Projeto, necessárias para a própria execução e, ao mesmo
tempo, o seu privilegiado campo de experimentação, necessário para as
próprias criações.
Com esses elementos, os escrileitores compuseram linhas de
vida e devires reais, promoveram fugas ativas e desterritorializações
afirmativas, atribuindo primado à fluidez criadora em detrimento das
normas formais. Executaram uma espécie de autopoiese da ciência, da
arte e da filosofia, em campos de comutabilidade e diferencialidades,
que circunscreviam o funcionamento e os limites das suas traduções.
Valorizando a multiplicidade, o Projeto Escrileituras mesclou o que
passou, o que nos afeta e os mundos possíveis por construir. Transpondo
uma cultura na outra, mediante um continuum de transformações, suas
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traduções basearam-se na nomeação criadora, que diferenciam os mapas
da cultura e da civilização, numa crítica-clínica do pensar, do escrever e
ler, do educar e viver (CORAZZA, 2012).

Manifesto
Por esses motivos, expressos acima, neste trabalho, os coordenadores
institucionais, pesquisadores-participantes e bolsistas de Educação Básica,
Iniciação Científica, Mestrado e Doutorado da UFRGS, UFMT, UFPel e
UNIOESTE, integrantes, entre 2011 e 2015, do Projeto ESCRILEITURAS:
UM MODO DE LER-ESCREVER EM MEIO À VIDA manifestamse em prol da necessidade de dar continuidade ao PROGRAMA
OBSERVATÓRIO DA EDUCAÇÃO, apoiado pela Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Ensino Superior CAPES), em parceria com
o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira (INEP) e a
Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão
(SECADI) do Ministério de Educação do Brasil (MEC).
Consideramos que o mesmo Programa oferece, ainda, os seguintes
motivos que justificam a sua continuidade:
1. Pela qualificação das ações comuns à Universidade e à Educação
Básica, em sua diversidade de materiais e multiplicidade de bolsistas
e pesquisadores;
2. Pelas interconexões universitárias entre Pesquisa, Ensino e Extensão,
em novos momentos, lugares, circunstâncias e relações;
3. Pelo enlaçamento entre pesquisa educacional, formação de professores,
exercício escolar e pensamento da docência;
4. Pela atribuição igualitária de dignidade ao grupo de professorespesquisadores bolsistas;
5. Pela construção de alternativas e circuitos inéditos, para compreender
e ultrapassar as dificuldades de aquisição e utilização da leitura e da
escritura;
6. Pela rede plural de tematizações, áreas de conhecimento, instituições
públicas, estados e municípios brasileiros;
7. Pela valorização da multiplicidade e da diferença, como resistência ao
intolerável, à mediocridade, à injustiça e à crueldade;
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8. Pela ampliação de oportunidades que põem em questão os limites, as
certezas, os dogmatismos e as verdades herdadas;
9. Pela inclusão do estrangeiro, do alheio, do estranho no pensamento
educacional, para transformar sistemas, relações e encontros
linguísticos, imagéticos e interculturais;
10. Pelo povo por vir e mundos possíveis a construir;
11. Pelo pensamento da diferença em Educação e suas micropolíticas
de interpretação e avaliação, que lidam com fluxos e partículas de
leituras, novas linhas de escrituras e de vidas, impregnando os gráficos
e índices da política nacional e internacional;
12. Pela ética, política e poética tradutórias, que releem, reescrevem e
repensam os elementos originais da Arte, da Ciência e da Filosofia;
13. Pelos espaços-tempos críticos e dramáticos, operatórios e diferenciais
de um Currículo da Diferença e de uma Didática-Artista da Tradução,
que expandem a própria linguagem educacional;
14. Pelos modos plurais de intervenção investigativa, nas formas de
ensinar e aprender, modalidades de planejar e de desenvolver aulas e
Oficinas de Transcriação;
15. Pela transdisciplinaridade e suas galáxias de sentidos, tramas de
códigos e processos difusos de mediação entre currículo e didática;
16. Pela aportagem e exercícios de problematizações acerca do vivido e de
diferentes processos de singularização;
17. Por nos manter à espreita de tudo aquilo que põe a pensar. Isto é, dos signos,
repertórios e novas problemáticas, emitidos pelo fora do pensamento;
18. Pelos textos transcriadores, dotados de força polissêmica, que nos
fazem passar do prazer de ler ao desejo de escrever e vice-versa;
19. Pelo informe dos textos escrevíveis de múltiplos modos e traduzíveis
em diversas línguas;
20. Pelas leituras fertilizadoras e escrituras agitadoras de ideias, que criam
posturas multivalentes de coautorias entre leitor e escritor;
21. Pelas anamorfoses tradutórias dos atos de criação didática, formulação
curricular e formação de professores-pesquisadores, que transtextualizam
e transculturam outros textos, gerando outras perspectivas;
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22. Pelo tratamento rizomático da tradição ou da herança, como obra
aberta e condição de possibilidade das nossas traduções didáticas e
curriculares;
23. Pela relevância das funções epistêmicas, sociais, culturais, comunitárias,
grupais e políticas dos professores-pesquisadores, diante do processo
civilizatório e cultural e da crítica-clínica do ensinar-aprenderpesquisar;
24. Pela especificidade produtiva, circuitos inéditos de pensamento,
inflexão criadora, roteiro fabulador e efeitos artistadores dos
movimentos do Programa Observatório da Educação (OBEDUC),
em todas as vidas e obras por ele envolvidas;
25. Pelo poder de conexão entre forças produtoras de novos modos de lerescrever em meio à vida que o Programa Observatório da Educação
(OBEDUC) mostrou-se capaz de efetivar em variados pontos do
território, a favor da invenção em educação (CORAZZA; HEUSER;
RODRIGUES; MONTEIRO, 2015).
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Inovadora na formação
continuada de professores
Alda Junqueira Marin1

Introdução
O contexto político educacional atual é marcado por tensa e intensa
efervescência com debates, decisões e ações internacionais que interferem
poderosamente nas nacionais, além dos projetos internos em disputa.
Essa contemporaneidade tem raízes em décadas do século passado que
já viram outras medidas e ações interventoras na cena nacional desde
a década de 1940 (SOARES, 1996) e algumas desestruturadoras no
âmbito educacional. Basta relembrar – sobretudo para os mais jovens
– a Lei 5.540/68, Lei 5.692/71 e Parecer 252/69 que, respectivamente
propuseram, tentaram implementar – e em alguns casos conseguiram
sucessos – substantivas mudanças em aspectos centrais da escola brasileira
com consequências para a formação dos alunos e seus professores, e para
a Didática em particular, pois quando se altera qualquer aspecto em
instâncias superiores a consequência é imediata para os professores e seu
trabalho.
Assim, a questão que se apresenta para debate, particularmente
neste segundo eixo, é o da focalização da didática, da profissão docente
e as políticas públicas para dar abrigo ao tema deste simpósio voltado à
“didática, experiências formativas, alternativas metodológicas inovadoras
na escola e na universidade”. Desde logo é necessário apontar o desafio
desse tema diante do cenário educacional nacional e internacional e bem
pouco propício à existência de cenas que retratem experiências formativas/
alternativas metodológicas inovadoras, sobretudo nas escolas, embora
possam ser, eventualmente, mais possíveis nas universidades. Não que elas
não estejam existindo, porque elas estão, porém não na direção do que
considero adequado à construção de uma educação realmente relevante
1
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para formação de alto nível dos alunos e dos professores. Estamos, há
décadas, vivendo um processo de ampla reforma da educação mundial,
a cada passo uma novidade. Mas resistir é preciso, e, portanto, o relato
que trago é na direção de partilhar, com todos, experiência formativa
cujos resultados demonstram as possibilidades e de que há modalidades
necessárias, dentre as quais, aqui, apenas uma exemplificada.
São muitas as experiências formativas de que participei durante três
décadas, algumas individualmente, mas a maioria em trabalhos coletivos
da equipe da universidade, sobretudo com professores das séries iniciais
do hoje denominado ensino fundamental, por opção política, sempre,
considerando a base da nossa escolarização. Alguns desses compromissos
já foram divulgados e outros não. Dentre eles, selecionei uma experiência
formativa replicada várias vezes, com alguma divulgação muito restrita
como estudo exploratório para definição de linha de pesquisa de equipe
de professores (GIOVANNI; DIAS DA SILVA, 2005; MONTEIRO;
FOINA, 2005; MARIN; MARIN, 2005; GUARNIERI; ROMANATTO,
2005). A despeito de tais contribuições, fundamentais para a compreensão
de aspectos inerentes ao trabalho dos professores, há toda uma face do
trabalho pouco divulgado que é exatamente a face metodológica dessa fase
do trabalho do grupo. Tais experiências formativas foram fundamentais
para o restante dos trabalhos de pesquisa individuais e de equipe.
A seguir estão relatados, de modo breve, aspectos de fundamentos
sobre os quais se pautaram e, na sequência, estão dados relativos às
alternativas metodológicas que a equipe considerou inovadoras possíveis
por termos profissionais de diversificada formação e experiência na equipe.
São utilizados alguns exemplos resultantes do uso das atividades.

Bases teóricas, experiencial anterior e
contextos políticos educacionais
Dentre as primeiras preocupações da equipe, sempre que se apresentava
uma oportunidade de trabalhar com professores de escolas de grau não
universitário, esteve a de, previamente, analisar que situação era essa e nosso
lugar nela. Diante disso algumas decisões tomadas, desde as primeiras
experiências, no início da década de 1980, foram permanentes a partir da
reflexão crítica sobre o existente na área: não estaríamos nesses encontros
como profissionais a darem aulas aos colegas, mas organizaríamos situações
em que se pudesse instaurar a descrição, o debate e a busca de solução
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em conjunto, embora sempre seja impossível evitar as circunstâncias
profissionais de cada um.
Nessas primeiras experiências tivemos a oportunidade, de fato, de
analisar com os professores suas dúvidas, anseios e dificuldades em um
período de intensas mudanças oriundas das políticas: a implantação do
Ciclo Básico na rede estadual paulista (SÃO PAULO, 1983). Para nós foi
o momento de começar a gerar um conjunto de princípios, de diretrizes
básicas e buscar fundamentos necessários como alternativas à formação de
professores que já estavam em serviço e não um curso de formação inicial.
Tínhamos que definir micropolíticas específicas para cada situação sem,
contudo, perder os eixos norteadores.
Uma síntese de todo esse processo está divulgada em capítulo de
livro (MARIN, GIOVANNI e GUARNIERI, 2011) oportunidade que
tivemos de sistematizar esse conhecimento na explicitação de um caminho
para teorização. Entretanto, nesse texto não há descrições detalhadas de
procedimentos. Mas existem as definições teóricas orientadoras básicas
de todo e qualquer trabalho: o ponto de partida e de chegada é sempre a
atuação didática; o alcance operatório é político; opera-se com o conceito de
complexificação, qual seja, ampliação crescente das relações em que essa ação
está inserida e da qual decorre num movimento de retomada constante dos
focos de modo dialético (LEFEBVRE, 1970). Essa reflexão crítica perpassou
todo o trabalho sem, no entanto, impedir a criação, sem tolher a iniciativa.
Dentre os autores da área educacional ressalta-se Dewey (1971) que auxiliou
com o conceito de experiência e Furter (1968) na mesma direção, autores que
falaram sobre reflexão até aquele momento. Ferretti (1980) nos auxiliou com
o conceito de inovação educacional na área pedagógica. Em outros projetos,
das outras décadas, foram utilizados outros estudos que surgiram, sobretudo
no final da década de 1980 e durante a de 1990.
A retaguarda política para tal atividade pauta-se pela definição da política
educacional oficial estadual do período quanto à educação continuada ao
aceitar as ofertas vindas das universidades. O governador do estado de São
Paulo era Franco Montoro, primeiro governador eleito pós ditadura em
período de reconstituição democrática do país. Passaram pela Secretaria da
Educação quatro secretários, ficando um ano cada um. Foi um período de
intensa movimentação na educação em que a Coordenadoria de Estudos
e Normas Pedagógicas, órgão da Secretaria da Educação, era a responsável
por tais tarefas de educação continuada dos professores. As propostas eram
analisadas e, se aprovadas, eram implementadas.
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Outro fundamento político-metodológico selecionado pela equipe foi
o de realizar um trabalho sob a forma de team-teaching tendo em vista as
experiências de trabalho coletivo nos quais, em todas as situações, tínhamos
dinâmicas com a presença de coordenadores de trabalhos à frente da turma
e um grupo de apoio para os registros considerando que todas as situações
geravam informações. Essa forma de trabalho se mantém até hoje, pois em
muitas situações temos trabalhado em duas ou até três pessoas.
Além disso, diante do fundamento teórico de constante retomada e
ampliação dos focos, a diretriz básica foi a de extrair as informações sobre
o tema do dia e posterior retorno, a partir de uma análise feita pela equipe,
para ser debatida, no dia seguinte, com os participantes.

A experiência formativa
Trata-se da proposta de um curso denominado “O fazer docente”,
realizado com várias turmas de professores e especialistas sorteados pela
Secretaria Estadual de Educação de São Paulo em várias cidades do interior.
Os professores atuavam nas séries dos então 1º e 2º graus de várias disciplinas
do currículo, com um total aproximado de 250 profissionais, incluindo
alguns diretores e coordenadores pedagógicos vindos de várias cidades.
O objetivo central das atividades foi constantemente buscado: refletir
sobre a atuação docente, destacando problemas e analisando-os para sua
superação, de modo a exprimir, de diferentes formas, esse pensamento na
especificidade de sua área de atuação, incluindo os especialistas que atuam
em órgãos de direção. Várias atividades foram escritas e, posteriormente,
verbalizadas no coletivo. Como os objetivos propostos se referiram muito
a atitudes e ações, considerou-se que o trabalho devesse ser feito por meio
de estratégias pouco convencionais, que permitissem efetivas manifestações
diante de outros colegas sem constrangimentos, um fator que sempre
interfere em debates em que os profissionais precisam falar sobre o próprio
trabalho. Outros tipos de produção foram obtidas e estão descritas a seguir,
acompanhadas de alguns resultados.
O primeiro encontro era dedicado ao reconhecimento mútuo de todo
o grupo, a cada vez que se iniciava nova turma. A estratégia utilizada foi,
sempre, a de apresentação cruzada proposta por Abreu e Masetto (1985), pois
os participantes, a cada turma, eram novos e vindos de lugares diferentes, com
formações e experiências variadas, fornecendo um clima de compartilhamento
de situações muito diversas, mas muito parecidas ao mesmo tempo.
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1.“Sobre o meu ensino”
Os professores deveriam descrever por escrito, no tempo de
cinco minutos, o seu trabalho, destacando o mais importante, de
modo que outra pessoa, ao ler, compreendesse como ocorria(m) a(s)
ação (ões) descrita(s).
“professor de 1ª a 4ª faz tudo sozinho”
“ter calor humano, otimismo, responsabilidade, posturas”
“é preciso saber, estudar e aprender”
Nesses depoimentos, por menores que tenham sido as
informações, elas foram exploradas para poder dar o início ao foco
do curso, sendo retomadas constantemente.

2.“Dramatização
O tema inicial a ser efetivamente trabalhado foi “a situação
de ensinar-aprender na escola paulista: as séries do 1º grau”. Para
gerar informações foram programadas e realizadas dramatizações,
focalizando quatro situações representativas da realidade vivenciada
pelos professores:
a. o professor fora da escola

b. o professor dando aula
c. reunião de planejamento
d. reunião pedagógica.
O grupo classe se dividia em quatro pequenos grupos para o
preparo e apresentação; todas as dramatizações eram filmadas e
seguidas de painel construído com os pontos relevantes. Alguns
exemplos de frases obtidas na produção:
“Mães de alunos não vêm quando precisa”
“Professor conta os dias para o hollerith”
“Aula é uma espécie de castigo”
“Tem supervisor que é bom”.
Os quadros de apresentação organizados foram ricos em
informações permitindo ampla caracterização da situação de ensino
e aprendizagem na escola pública paulista de 1º grau.
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3. “Blocos lógicos de pensamento”
Todo esse material obtido com as dramatizações e painéis era, em
seguida, objeto de análise pela equipe, preparado e organizado com frases
(como as anteriores) retiradas das dramatizações, datilografadas em várias
folhas e distribuídas, no dia subseqüente, para que fossem classificadas,
agrupadas e coladas em forma de painel, analisando-se o conteúdo das
frases. Essa atividade recebeu o nome de “blocos lógicos de pensamento”.
Após a apresentação desse trabalho pelos grupos de professores, a
equipe procedia a uma análise (dialogada), que levava ao levantamento
dos fatores diversos que interferem no trabalho docente, resultando
na composição de quadros aglutinadores desses fatores. Eram, então,
analisados e reorganizados, gerando quadro de referência sobre o tema,
encaminhando a reflexão aos vários níveis de interferência sobre o trabalho
docente, que perpassam: o nível social e educacional mais amplo, o nível
do sistema escolar, o da unidade escolar, chegando à sala de aula, conforme
exemplos abaixo:
a. Do nível social: “pais não cooperam com o trabalho dos professores; não
tenho empregada; professora tem exigências dos maridos;”

b. Do sistema escolar: “inspetor cobra diário; número excessivo de alunos
por classe; não há orientador educacional;”
c. Do nível intraescolar: “não há material escolar; professor mais experiente
ajuda os outros; tem professor que não colabora;”
d. Da prática docente: “professora faz diário; aluno é indisciplinado;
professor prepara aula; vou deixar você sem merenda”.
Para fechar a discussão sobre esses tópicos, uma pergunta orientava,
em seguida a reflexão coletiva: “E eu, professor? O que compete a mim?”
Essa provocação era trabalhada no dia seguinte, dando continuidade
aos trabalhos.

4 “Haicais, quadras e paródias”
Nesse momento, a preocupação era voltada ao debate sobre as
dificuldades específicas do fazer docente. Era preciso encontrar outras
formas de apreender o cotidiano do professor, para, posteriormente, sempre
pela reflexão, e seguindo o que diz Heller (1985, p. 26) “[...] somente
através da Arte e da Ciência é possível transcender a quotidianeidade”,
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serem retomados os quadros gerados nas reflexões anteriores. Assim, para
que os professores refletissem e exprimissem, a seguir, aspectos de seu
próprio fazer, foram escolhidas formas pouco usuais de trabalho: haicais,2
quadras e paródias com o grupo classe dividido em equipes livres. Nesse
momento, invariavelmente, alguém perguntava: “O que é um haicai?” E
então, também invariavelmente, alguma professora do grupo, em geral
com formação em Letras, explicava, dava exemplos e os professores
passavam a produzir (quadro 1):
Quadro 1. Exemplos de produção de professores dos cursos

“3ª série
HAICAIS

“Na sala de
aula

“Professor explica,

Quem quer

aluno coopera

Depois do CB?”

trabalho bonito”

no dia a dia
lições de vida”

“Taí

PARÓDIAS

“Professora

Eu fiz tudo

Você é feita de aço

Pra explicar esta lição

Agüenta cada pedaço

Mas vocês não aprenderam

E sem muito reclamar”

Nada não
Nada, nada não”

“Em uma escola isolada
QUADRINHAS

“O relógio toca

Tudo pode acontecer

A fábrica apita

É um sapo que pula

O padeiro passa

É uma cobra que
aparece”

Cinquenta minutos...”

Bate o sinal

Fonte: Elaborado pela própria autora.

Com produção profusa, com alto grau de criatividade e
sensibilidade, realizava-se, a seguir, um painel para explorar tais
resultados, procurando organizar o que ressaltasse aspectos bem
específicos do trabalho do professor, orientando os debates para que
abrangessem as dificuldades enfrentadas na sala de aula, focalizando:
material didático, metodologia, conteúdo programático, relações
2

São pequenos poemas de três estrofes que se caracterizam pela natureza descritiva e impressionista
de seu conteúdo.
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professor-aluno e outras questões da sala de aula. O grupo classe,
então, definia o próximo tema: “o professor quer saber mais”.
A equipe discutia, a seguir, todo o material, dissecando os elementos
componentes do trabalho docente, apontando dificuldades percebidas
e encaminhando a contribuição coletiva para análise e soluções.
O tema “Novos caminhos: concepções e desafios para superação das
dificuldades” era, então, “[...] tratado pela equipe por meio de reflexão
sobre experiências ali relatadas, organizando quadro de referências
que levou em conta os diferentes níveis de problemas surgidos ao
longo do curso” (UNESP, 1985, p. 4).
Ao longo do processo, dois eixos ou momentos metodológicos se
alternavam: os momentos de expressão e comunicação de experiências
e os momentos de análise das mesmas, realizados de forma individual
e coletiva. Nessa dinâmica, os momentos de expressão constituíam-se
em momentos para “... conhecimento daquilo que sabem, pensam
e sentem os profissionais sobre determinados temas ou situações
relacionadas às tarefas que desempenham...”e os momentos para
análise das informações coletadas se constituíam no “[...] caminho
para a racionalidade suplantar a emoção, muitas vezes, expressa na
profusão de dados.” (MARIN et al., mimeo. s/d).
Nos vários momentos e situações vividos, a técnica básica consistia em questionar, formular perguntas, lançar dúvidas, solicitar
ou fornecer exemplos, apresentar alternativas, explicitar questões,
expor teorias ou identificar e estabelecer relações com questões teóricas. O tom, de início, nos depoimentos dos professores, era bastante emocional. Pouco a pouco, porém, esse “clima” se amenizava, encaminhando-se as discussões para a prática pedagógica e as
interferências a que se encontra sujeita, em todas as dimensões: a
dimensão político-social, a dimensão relativa ao sistema escolar, a
dimensão referente à unidade escolar e a que diz respeito à sala de
aula e suas contingências. Trata-se de um ritual difícil, mas possível
de se sustentar, porque se revela poderoso, formativo e confortável
para todos os envolvidos.
Todo esse trabalho era avaliado pela equipe e pelos participantes em
três níveis: o grupo classe, os professores formadores e a coordenação.
Os participantes respondiam por escrito, sem necessidade de
identificação. De modo geral, a avaliação era muito positiva nos
três quesitos apontando, todavia, o fato de ter sido por sorteio a
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participação no curso oferecido, “[...] pois todos os colegas deveriam
ter a chance de estar nesse tipo de curso”, o que, sem dúvida, era uma
crítica à política de formação contínua da Secretaria de Educação e
apontava para características do curso que seriam desejáveis para as
ações de formação continuada:
“partiu da vivência do professor”
“o relacionamento entre os colegas foi muito bom”
“o professor tomou consciência do quanto ele é importante no seu
trabalho”
“pensamos a respeito de nós mesmos”
“abrangeu todos os pontos de vida do professor”
“gostaria que outros colegas participassem”.
A equipe responsável também sempre se manifestou positivamente
sobre o desenvolvimento do trabalho, confirmando a expectativa de
que, aquilo que já se fazia em pequenos grupos, podia ser expandido
como proposta generalizada para formação continuada de professores.
Da mesma forma, sempre apontou como negativo o fato dos cursos
terem sido restritos a um período pequeno na vida dos profissionais,
sem continuidades e com público reduzido, diante da enormidade da
rede escolar. Além disso, o grupo sempre avaliou muito positivamente
a atuação dos grupos de professores participantes, que responderam
favoravelmente às estimulações, apesar de serem grupos bem
heterogêneos, ou talvez por isso mesmo.
Além disso, cabe ressaltar aqui que não são somente os professores
que mudam ou aprendem em situações de formação continuada
como a aqui descrita. Conduzir a proposição, discussão, realização
e avaliação de atividades como as aqui descritas trazem mudanças
e aprendizados para todos os membros da equipe responsável pelo
curso, decorrentes das características e da dinâmica do próprio
trabalho:
“Há no curso um grande componente lúdico... torna possível pensar
na possibilidade de um trabalho novo... com chances de se efetivar”.
“... as discussões nos colocam novas inquietações e novas interpretações
de uma mesma situação ou dado”
“Se aprende, aqui, especialmente, que profissão é essa: ensinar”.
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Considerações finais
Este relato curto, simplificado em face da quantidade de informações
que temos, é apenas para que tenhamos todos a perspectiva das imensas
possibilidades existentes quando há interesse nessa mobilização. E esse é
sempre um risco político para quem não as quer. Portanto não são feitas.
Incorporar na atividade formativa as experiências dos professores
e pensar sobre elas, falar sobre elas, estabelecer relações que gerem
compreensão ampliada de seu próprio universo de trabalho é uma forma
de conhecimento produzido por todos que sejam orientados para isso,
não se encontra pronto para ser simplesmente transmitido. Isso não
significa que devamos abandonar os conteúdos da Didática na formação
profissional docente nos cursos universitários, mas ressignificá-los
na relação com a experiência vital. Esse foi o eixo perseguido, porque
aqui, também, não foram abandonados os conteúdos da Didática; pelo
contrário, eles ficaram plenos de realidade, de fato um ensino situado,
pois nortearam as análises todo o tempo.
Muitas análises são feitas, e com razão, sobre as dificuldades dos
professores nos últimos anos por suas formações e por ausência de
condições para a realização de suas funções.
A discussão há de passar, também, e fundamentalmente, pela necessidade
de a escola atentar para sua função nuclear que está sendo destruída.
Neste relato, considerou-se a experiência profissional dos docentes e
foram obtidos bons lances da realidade detectada por eles. Contávamos
com tal condição para elevar a compreensão da mesma, para discutir
a situação real vivida, detectar seus problemas e procurar identificar os
aspectos mais sensíveis, mais urgentes para o exercício de sua função.
É desse processo de produzir um conhecimento sobre si e seu trabalho
que o professor adquire a condição básica de atuar e transformar o seu próprio
modo de ensinar e estendê-lo a seus alunos. Essa experiência formativa com
professores propiciou a construção de alternativa metodológica inovadora,
pois levou os professores a utilizar suas condições intelectuais, exercitando
o pensamento reflexivo, favoreceu a integração de conteúdos e a integração
social dos professores, estimulando a participação deles em outras esferas
que não apenas a intelectual, envolveram-se ativamente na realização de
tarefas, obtendo avaliações e incentivos imediatos.
Penso que constituiu, e constitui modo de trabalhar com professores
na defesa de um princípio didático geral para formação continuada, pois
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passível de utilização em todas as situações formativas com os professores,
com reverberação direta nas atividades universitárias.
Esse não parece, entretanto, o rumo do que vem acontecendo com
o esvaziamento da função docente em face das políticas educacionais de
responsabilização dos professores centralmente balizadas pelos resultados
de avaliação externa. Mas resistir é preciso.
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Em vias de alguma poética no ensino
Julio Groppa Aquino

O tema do simpósio Didática e Criação: poéticas na formação
docente oportuniza, a meu ver, algo tão notável quanto temerário.
Notável porque oferece a chance de vislumbrarmos um horizonte
estético dilatador da experiência docente; horizonte não obstante
precário, incerto e, no limite, improvável. Temerário porque tal
potência expansiva, a par de sua difícil circunscrição empírica, pode
ser rapidamente contingenciada pelo abstracionismo contido no termo
forte da equação aqui em jogo: a poética.
Evoco tal risco porque faço coro com o poeta polonês Czeslaw Milosz
quando disse “[...] sou um homem apenas, preciso de sinais visíveis, me
canso logo construindo as escadas da abstração” (2003, p. 47). Assim,
julgo necessária certa moderação quando se trata de estimar a magnitude
da ação – afinal, discreta – que somos capazes de levar a cabo no domínio
educacional; o que remete não apenas à formação docente propriamente
(tema imediato do simpósio), mas ao ensino como um todo, desde que
concebido como uma prática ao mesmo tempo específica e qualquer.
Com vistas a abrir caminho para uma mirada desabstraída da relação entre
didática e criação, dispenso-me de pressupor a existência de um devir poético
em repouso na ação pedagógica, o qual seria deflagrado pela exploração de
determinados recursos consoantes a um quimérico bem fazer expressivo, na
batuta dos poetas. Convenhamos: eles nada têm a nos ensinar. De mais a
mais, a arte que queremos na educação não é uma mera extensão daquela dos
artistas, mas de uma ordem outra que não sei precisar, senão pressentir.
Tampouco creio que haveria qualquer coisa de elevado ou visionário
no trabalho literário per se, como se a palavra do poeta representasse,
hoje, aquilo que o vaticínio do louco era na Antiguidade. A escrita que
se confunde com a vida – independentemente do gênero, aliás – é sina
daqueles que foram projetados para o outro lado do mundo e, de lá,
emitem seus sinais de náufrago. Disso decorre que, ao compartilharmos
certo regozijo com textos belos, somos atravessados também por alguma
aflição, às vezes um desespero cortante. Na esteira da poeta portuguesa
contemporânea Adília Lopes (2007, p. 13): “dia sem poesia / não é dia /
é noite escura. / Mas a poesia / é noite escura”.
113

Sim, não há dia claro para aquele que se embrenhou na tragicidade poética dos acontecimentos, esta mais de teor subtrativo do que cumulativo.
Ciente de tais reservas, opto aqui apenas por entabular um diálogo
pontual com o modus operandi poético, entendendo-o como algo que
tanto nos diz respeito, mas que não necessariamente nos ilumina ou
nos acode quando diante das interpelações do ofício.
Assim, mobilizarei inicialmente, e com algum vagar, algumas
ideias emprestadas de Michel Foucault, sobretudo no que concerne
ao funcionamento do que poderíamos denominar, genericamente,
discurso pedagógico e suas modulações típicas. Em seguida, a fim de
esboçar um contraponto com o que aí se configurou, me debruçarei
sobre duas passagens significativas no que diz respeito à tematização
do fazer poético: Gaston Bachelard (1988), n’A poética do espaço, texto
de 1957, bem como Paul Valéry (1991) em sua Primeira aula do curso
de poética, proferida no Collège de France em 1938. Em seguida, trarei
à tona a proposta de didática tradutória de Sandra Mara Corazza, por
entendê-la como um modo factível de nos havermos com a obrigação,
sem chance de procrastinação, de forjarmos uma vida outra na educação.
***
Em uma passagem pontual de sua aula inaugural no Collège de
France, em 1970, publicada no Brasil 25 anos depois e intitulada A ordem
do discurso, Foucault adverte:
Recordemos aqui, apenas a título simbólico, o velho
princípio grego: que a aritmética pode bem ser o
assunto das cidades democráticas, pois ela ensina
as relações de igualdade, mas somente a geometria
deve ser ensinada nas oligarquias, pois demonstra as
proporções na desigualdade. (FOUCAULT, 1996, p.
17-18).

Como é amplamente sabido, o desígnio foucaultiano nesse momento
de sua trajetória era o de desatar os nós do complexo jogo de interdições
do discurso, partindo do pressuposto de que ele, o discurso, não apenas
delimita o que pensamos e dizemos sobre as coisas, mas também doa
forma ao que é possível pensar e dizer sobre essas mesmas coisas em um
determinado intervalo de tempo. Poder e saber enfeixados numa mesma
equação funcional, portanto.
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Trata-se das duas operações mater de nossa vontade de verdade, as
quais se consubstanciam, dentre outras estratégias, “[...] pelo modo como
o saber é aplicado em uma sociedade, como é valorizado, distribuído,
repartido e de certo modo atribuído” (FOUCAULT, 1996, p. 18). Daí,
presume-se, o papel do ensino como condição sine qua non de conformação
não apenas do verdadeiro e do falso, mas, sobretudo, do pensável e do
impensável, resguardado o fato de que ele, o ensino, não seria apenas
mais um lócus de produção da verdade, mas um dos meios capitais de
sua circulação, a qual se dá, intrinsecamente, pela distribuição social de
narrativas verdadeiras reputadas como fonte de “riqueza, fecundidade,
força doce e insidiosamente universal” (FOUCAULT, 1996, p. 20). No
âmbito dos jogos de veridicção, os mecanismos de circulação e de produção
da verdade assumem, portanto, um valor heurístico equivalente, já que
um não se sustentará sem o outro.
Dez anos mais tarde, no curso intitulado Do governo dos vivos, em
1980, Foucault retorna ao tema da verdade em uma de suas aulas, para
reposicioná-lo por completo na medida do câmbio de seus interesses.
Mas lá oferece uma bela definição retroativa que vale a pena recuperar: “o
verdadeiro constrange pouco a pouco os homens, rebaixa suas presunções,
extingue seus sonhos, cala seus desejos, arranca suas imagens até a raiz”
(FOUCAULT, 2014, p. 92).
Ora, se a aritmética das igualdades não ganhará a luz do dia no âmbito
das oligarquias, toca-nos reconhecer que o mesmo pode ocorrer, a contrapé,
com a geometria das desigualdades nas democracias. O sonho moderno de
ensinar tudo a qualquer um fracassará, não importa o quê. Isso porque cada
sociedade, a seu tempo, conhecerá uma espécie de perímetro da verdade
sustentado pela clivagem radical entre o que seus contemporâneos pensam,
ou melhor, julgam pensar e aquilo que nem sequer cogitam; não se tratando
de ignorância ou de inaptidão cognitiva, mas das coerções discursivas do
próprio presente. Trocando em miúdos, movemo-nos em um universo
intelectivo temporariamente fechado. E, na melhor hipótese, ensinamos os
outros a se reconhecerem cativos voluntários desse mesmo universo.
Apenas mais uma vez em sua aula inaugural, Foucault evocará o papel
do ensino, na forma de uma pergunta sem réplica, dada sua obviedade:
O que é afinal um sistema de ensino senão uma
ritualização da palavra; senão uma qualificação e uma
fixação dos papéis para os sujeitos que falam; senão
a constituição de um grupo doutrinário ao menos
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difuso; senão uma distribuição e uma apropriação
do discurso com seus poderes e seus saberes?
(FOUCAULT, 1996, p. 44).

O posicionamento de Foucault é direto, sem rodeios: ritualização
da palavra; fixação de papeis; constituição de um grupo doutrinário;
distribuição e apropriação de poderes e saberes. Eis aqui as balizas
fundamentais para que se possa dimensionar o impacto da crítica
foucaultiana sobre a aura metafísica e, em certa medida, sacralizada, de
que a educação goza desde, ao menos, a empresa comeniana.
Com Foucault, algo duplamente perturbador e revigorante aí se instala,
consoante àquilo que Giorgio Agamben define como sendo da ordem da
profanação. Diz o pensador italiano: “A profanação implica, por sua vez,
uma neutralização daquilo que profana. Depois de ter sido profanado, o
que estava indisponível e separado perde a sua aura e acaba restituído ao
uso. [ela] desativa os dispositivos de poder e devolve ao uso comum os
espaços que ele havia confiscado” (2007, p. 68).
Desse ponto de vista, com Foucault a educação, uma vez profanada,
passa a ser tomada menos como um empreendimento social prodigioso
e creditado de véspera, e mais como o conjunto variável de transações
discursivas entre mais velhos e mais novos operando em determinado
tempo histórico, a título de tutela e conservação de certo tipo de
memória da verdade. Despossuída de sua aura teleológica, portanto,
a educação nos é devolvida como uma prática humana qualquer,
podendo assumir doravante quaisquer configurações, desde que assim
o queiramos e o façamos.
Foi apenas duas décadas após a publicação de Vigiar e punir, em 1975,
que as ideias foucaultianas encontraram vazão entre os teóricos brasileiros
cônscios, doravante, do espectro disciplinador dos fazeres escolares;
espectro carreado não apenas pelos rituais clássicos da hierarquia escolar e
seus desdobramentos microfísicos no cotidiano, mas também pelas missões
grandiloquentes do edifício pedagógico, invariavelmente imantadas às
noções de desenvolvimento, emancipação e felicidade das massas.
Nesse sentido, com Foucault e uma série de outros pensadores
solidários ao pensamento dito pós-estruturalista (prefiro-o microfísico
em oposição ao metafísico), instaura-se no pensamento educacional
brasileiro uma suspeita sistemática da tradição narrativa escolar, marcada
que é pela reverência servil a determinados saberes convencionais – de
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teor tradicionalista ou reflexivo, tanto faz. É o que salta aos olhos quando,
hoje, se põem lado a lado a crença cientificista ostentada pelas pedagogias
psicológicas e a utopia humanista apregoada pelas pedagogias críticas;
ambas a recobrir a discursividade pedagógica com um apelo explicitamente
reformista, com vistas a um suposto aprimoramento seja da inteligência,
seja da consciência humanas.
Tal como asseverei em outro momento,
[...] o que ambas as forças [o cientificismo
psicologizante e o criticismo humanista] têm em
comum é o presente como objeto de domesticação
e, no limite, rechaço, bem como um futuro redentor
como norte, tratando-se de se apressar em favor de
realidades outras que, enfim, fossem capazes de
suplantar as asperezas de um mundo tido ora como
imperfeito, ora como injusto. Para tais forças, o
presente educacional se torna salvo-conduto de uma
obstinada busca de aperfeiçoamento e progresso, pela
via da tutela tecnocrática, no primeiro caso, ou pelo
heroísmo populista, no segundo. Em ambos, escassez
transmutada em fartura prometeica. (AQUINO,
2015, p. 358).

Do esquerdismo mais combativo ao conservadorismo mais
empertigado, o ensino finda por ser investido como o meio capital pelo
qual as novas gerações serão submetidas aos regimes de verdade em
voga, o que se efetiva pela padronização intelectiva perpetrada dever
de reentoar a verdade do mundo contida nos manuais escolares, via o
expediente do comentário.
Novamente, Foucault, em A ordem do discurso, é pródigo ao descrever o
modo de funcionamento do comentário, cujas feições, salvo melhor juízo,
são análogas àquelas das narrativas em circulação no âmbito pedagógico.
A repetição indefinida dos comentários é trabalhada
do interior pelo sonho de uma repetição disfarçada:
em seu horizonte não há talvez nada além daquilo que
já havia em seu ponto de partida, a simples recitação.
O comentário conjura o acaso do discurso fazendolhe sua parte: permite-lhe dizer algo além do texto
mesmo, mas com a condição de que o texto mesmo
seja dito e de certo modo realizado. (FOUCAULT,
1996, p. 25-26).
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Ora, se plausível for a correlação intrínseca entre a lógica do comentário
e a economia discursiva do ensino tal como o temos praticado, plausível
também será concluir que o ato de pensar, no quadrante pedagógico,
equivaleria a se contentar em discorrer sobre o mundo a reboque da visão
de catálogos de museus, os quais serviriam apenas exibir, sem chance de
toque, os restos ordenados daquilo que supostamente nos teria constituído
desde os tempos imemoriais. Trata-se, em suma, das narrativas de fundação
como matéria-prima do discurso pedagógico, e da velha glosa como seu
modus faciendi.
Se é bem verdade que, por meio da mirada foucaultiana, a educação
passa a revelar uma face mundana e, em grande medida, inercial, perdendo
por completo sua mística de onisciência, o risco que se corre é o de nos
afeiçoarmos a um tal projeto de desescolarização da sociedade – como se
um mundo sem escolas facultasse a imersão dos mais novos no presente
sem a mão dos mais velhos –, possibilitando com isso, a la Illich, que a
função pedagógica fosse absorvida – e, com isso, hipertrofiada – por um
sem-número de práticas espraiadas pelo tecido social. Da escola ausente à
escola sem fim, quer-me parecer, o passo é curtíssimo. Melhor não.
Restaria, no entanto, indagar: aqueles que ensinam estaríamos fadados,
não importa o quê, a persistir sendo ventríloquos da ordem do discurso,
espectadores impassíveis de um retorno automático do mesmo?
Ora, caso estivermos dispostos a trafegar em outros planos da
existência na educação, haveremos de ter em vista algo que os estudos
foucaultianos já consolidados parecem ter negligenciado: o fato de que
há uma agonística diuturna em operação no ato de ensinar, a qual não se
reduz a um ensejo de resistência às relações de poder-saber, mas que, ao
contrário, implica os trabalhos ininterruptos da liberdade que vão par a
par dessas mesmas relações. Liberdade, sem dúvida, rarefeita, arredia, mas
que, paradoxalmente, terá no encontro entre mais velhos e mais jovens
uma superfície intermitente de inscrição.
Disso deriva a premissa de que a mesma ambiência que confina os
professores a uma melancólica mimese narrativa traz – por meio de seu
próprio fastio e, quiçá, esgotamento – uma faísca ético-política capaz de
pôr em marcha certa refundação da experiência pedagógica, desde que
alavancada por um gesto recriador da tradição narrativa de que é um
fiel depositário. Uma faísca apenas, cuja contrapartida exige nada além
de algum sopro de coragem por parte daqueles que escolheram levar sua
existência entre os mortos das obras e os vivos das aulas.
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Trata-se, em suma, de franquear as condições de possibilidade de, nos
termos de Sandra Mara Corazza (2016, p. 1314-1315), uma vontade de
potência de educar:
É essa vontade de potência que estimula os
acontecimentos, as novidades e o pensar no pensamento
educacional, fazendo nossa profissão ser vivida como
poesia e dotando-a de uma disposição trágica: isto é, da
capacidade que temos de nos decidir politicamente pela
responsabilidade vital de educar. Vontade que, agindo
sobre outras vontades, consiste no querer interno,
concernente a nosso ser e a nosso fazer.

***

Viver poeticamente o ofício: eis o ponto nodal de nosso percurso
argumentativo. Qual a poética possível do ensino? Como perspectivá-la
sem mistificação? Como honrá-la na medida das esparsas chances de
uma experiência capaz de fazer frente ao monocórdio cogito pedagógico?
É Gaston Bachelard quem oferece, inicialmente, algumas pistas para
o nosso intento. Já na abertura d’A poética do espaço, o epistemólogo
francês, face à dificuldade de formular uma tal filosofia da poesia,
reconhece de chofre: “Aqui, o passado de cultura não conta; o longo
esforço para interligar e construir pensamentos, esforço feito em
semanas e meses, é ineficaz. É preciso estar presente, presente à imagem
no minuto da imagem” (1988, p. 95).
Para ele, o que conta é a instantaneidade irruptiva do poema, uma vez
que nele se manifestam forças não codificadas pelos circuitos cognitivos
adquiridos. Daí preterir a busca da causalidade da poesia em favor da
ressonância e da repercussão suas, isto é, a capacidade inestimável de a
imagem poética se enraizar naquele que é tocado por ela.
Com a poesia, diz Bachelard, é a própria atividade linguística que se
vê abalada, uma vez que ela, a poesia, demanda a ultrapassagem de uma
contemplação leitora, instaurando uma emergência. Por meio da poesia,
o leitor se converteria em um copartícipe da alegria da criação primeira de
quem ele lê, uma vez que aquilo que lê lhe diz respeito, tratando-se, em
um só termo, de viver o poema.
Com Bachelard (1988, p. 102), mais uma derradeira vez: “Ao viver os
poemas tem-se, pois, a experiência salutar da emergência. Emergência sem
dúvida de pequeno porte. Mas essas emergências se renovam; a poesia põe a
linguagem em estado de emergência. A vida se mostra aí por sua vivacidade”.
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No agir poético, haveria, assim, uma imprevisibilidade radical da
palavra, a qual faria com que a cruzada discursiva cotidiana encontrasse um
ponto de suspensão temporária, facultando uma experiência de liberdade,
mesmo que fugidia.
É, no entanto, com Paul Valéry, que se pode deparar com uma
complexidade ainda mais engenhosa do trabalho poético. Em alguma
medida, Valéry será um antagonista de Bachelard. Isso porque a mesma
experiência de ressonância entre o poeta e o leitor de que falava o
epistemólogo, é, para Valéry, passível de uma incompatibilidade crispante.
Um não será a extensão complementar do outro, nem seus labores serão
convergentes. Longe disso.
O resultado de uma obra pode ser nulo ou negativo. Ou o contrário:
pode ensejar a apreensão de que seu artífice é portador de uma força sobrehumana, que isolaria o outro. Seja como for, a obra do espírito, tal como
a nomeia Valéry, se define nas bases de uma relação instável: o desfecho
do trabalho do produtor de uma obra é, ao mesmo tempo, a origem do
trabalho de seu consumidor, uma vez que é a este último, o consumidor,
que cabe operar a valoração da obra. Disso decorre que o leitor de um
poema, o espectador de uma peça, o ouvinte de uma composição musical
não é alguém que apenas sofre uma ação, mas que a torna sua, decretandolhe mais vida ou, não raro, uma morte seca.
O estado de emergência, aqui, não é da linguagem, como o quer
Bachelard, mas da própria obra, dada a imponderabilidade de seu destino.
Daí uma espécie de transitividade generativa da criação, a qual só existirá
como um ato rigorosamente duplo – de produtor a consumidor, e viceversa. Nos belos termos de Valéry (1999, p. 185-186, grifo do autor),
Um poema sobre o papel nada mais é do que uma
escrita submetida a tudo o que se pode fazer de uma
escrita. Mas, entre todas as suas possibilidades, existe
uma, e uma apenas, que coloca finalmente esse texto
nas condições em que ele adquirirá força e forma
de ação. Um poema é um discurso que exige e que
provoca uma ligação contínua entre a voz que existe e a
voz que vem e que deve vir. [...] É a execução do poema
que é o poema. Fora dela, essas sequências de palavras
curiosamente reunidas são fabricações inexplicáveis.
As obras do espírito, poemas ou não, relacionam-se
apenas ao que faz nascer o que as fez nascer elas mesmas,
e absolutamente a nada mais.
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Tal ponto de vista encontra eco inequívoco, a meu ver, nas formulações
de Sandra Mara Corazza acerca da proposta de uma didática da tradução,
esta sequiosa de desacabrunhar a vontade de potência de educar já presente
em nós.
Ouçamos a própria autora, já que eu não conseguiria traduzi-la como
se deve:
O Professor não se obriga a transmitir o conteúdo
literal ou verdadeiro dos elementos originais
científicos, filosóficos, artísticos; não faz cópia,
dublagem ou fingimento; não é um bufão, escravo
ou ladrão dos autores e obras que traduz; não busca
a autenticidade textual; não preserva a essência
dos originais; não é um conselheiro, que goza de
intimidade com as obras; não trata o original como
sagrado; não remove a tampa de um poço escuro;
não é filtro do autor ou chave do texto; não é
fotógrafo, taxidermista ou anatomista; não é filólogo,
erudito ou paleólogo [...]. Cultivando uma saudável
empatia com os elementos originais, exercita suas
fantasias e habilidades amorosas, projetando-as em
experimentações tradutórias. (CORAZZA, 2013, p.
211-212).

Tais experimentações poderiam ser definidas como efeitos de uma
força plástica que atravessa o ato docente, operando, analogamente a
Valéry, pela voz que existe em cada professor, materializada nas escolhas
tradutórias das obras que ele executa e que, depois, põe em jogo
dramaticamente em aula, a fim de que se convertam em chamamento
de uma voz que vem, que deve vir, e que já não será mais a sua. Um
canto, talvez.
Mais especificamente, o professor-tradutor é aquele que se instala na
zona cinzenta entre a fonte e o alvo das obras. Via suas experimentações
tradutórias, ele interconecta as duas polaridades do processo pedagógico,
possibilitando, com isso, que uma nova obra venha a se compor. A bem
da verdade, esta será a sua obra. Para as fontes primeiras que mobiliza, o
professor-tradutor será um consumidor empenhado, sem jamais pleitear
ser um porta-voz fidedigno delas; para os alunos, será apenas mais um
autor em risco. Seu canto será sempre sincopado, não sincrônico, por
vezes cacofônico.
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Tal como afirmei em outro momento,
[...] o gesto docente que merecer seu nome exigirá
um esforço desmedido de autoexposição e de
disponibilidade para um encontro desarmado com
o outro. Senão, a experiência pedagógica vê-se
transformar rapidamente em fetiche comunicacional
ou, tanto pior, passatempo informativo, atingindo,
desse modo, seus estertores ético-políticos.
(AQUINO, 2014, p. 184)

Entre a copiosidade do arquivo do mundo e o sopro humano contido
na melodia transcriadora, o professor-tradutor não conhecerá o abrigo do
seu tempo. Está fadado aos eternos recomeços, posto que se desgarrou do
rebanho ecolálico dos seus contemporâneos. Seu canto, sempre a capela,
aspira ao pássaro, não à orquestra, mas os ruídos do próprio tempo são,
antes, o que capturam sua atenção.
Aqui, as composições tradutórias possíveis do professor abdicam por
completo da obstinação da glosa simplificadora em favor da forja de um
estilo didático irrepetível. Uma assinatura, em suma. Tal como Sandra
bem o define, “se, por um lado, a tradução deve prosseguir sendo ligada
à matéria-fonte e, assim, manter, em algum grau, a sua equivalência de
código ou de sentido; para que esta mesma matéria seja revitalizada, a
tradução tem de transcriá-la, porque não pode não fazê-lo” (CORAZZA,
2016, p. 1322).
Recusando-se a se confinar na condição de mero atravessador do
pensamento alheio, o professor-tradutor vale-se das matérias com que
travou contato em sua jornada particular (e não somente aquelas sob sua
jurisdição disciplinar) como suporte generativo do trabalho tradutório,
tomando-as como pontos ora de ancoragem, ora de desvio do próprio
pensamento quando diante do conjunto de fontes que escolheu transcriar.
Só assim o professor passa a possuir aquilo que oferece ao mundo.
Ou seja, se optou por fazer alguma gentileza intelectiva aos outros, que o
faça com o próprio chapéu. Eis do que se trata a tradução transcriadora.
Novamente com Sandra:
Equivalência e paralelismo de um lado, substituição
e criação de outro, essa é a ambivalência da nossa
experiência profissional. Jogo complexo de tensão e
equilíbrio, onde ninguém ganha, a não ser a renovação
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do mundo, a revitalização do processo civilizatório e
a reinvenção das existências (nossas e alheias). Jogo
arriscado, formado de transposições e de rupturas das
elipses que nas matérias permanecem. Jogo realizado
em um tabuleiro, situado entre a letra morta de cada
matéria (que carrega sentidos supostos) e a sua letra
inédita, conflituada e dotada de originalidade. Com
intensidades e graus diversos de literalidade e de
criação, as operações tradutórias assemelham-se a um
jogo de dados, no qual, as regras vão sendo criadas e
avaliadas. (CORAZZA, 2016, p. 1325)

Os acentos, as lacunas, os arranjos improváveis, os cacoetes, enfim:
eis as marcas do timbre da voz de um professor-tradutor, cuja existência
levada ao limite em aula é requisito para que o pensamento alheio ganhe
alguma forma e vazão. Nessas condições, aprender dá-se como prova
testemunhal de uma espécie de ato íntimo, não obstante infinitamente
aberto, de um professor que “canta com voz divina entre ruínas”, como
reza Álvaro de Campos (PESSOA, p. 369).
Daí ser possível concluir que não se poderá existir no plano éticointelectivo sem a trilha aberta por um professor, por seus sinais vocais
também de náufrago, a quem retribuímos na medida de nossos pulmões:
algumas vezes, um murmúrio; outras, um estrondo.
Ora, residiria nesse canto tradutório cruzado a poética possível do ato
de ensinar? Seria esta a pequena arte que tanto buscamos na educação?
Que Guimarães Rosa (1988, p. 21) o diga:
E foi o que não se podia prevenir: quem ia fazer siso
naquilo? Num rompido – ele começou a cantar,
alteado, forte, mas sozinho para si – e era a cantiga,
mesma, de desatino, que as duas tanto tinham
cantado. Cantava continuando. A gente se esfriou,
se afundou – um instantâneo. A gente... E foi sem
combinação, nem ninguém entendia o que se fizesse:
todos, de uma vez, de dó do Sorôco, principiaram
também a acompanhar aquele canto sem razão. E
com as vozes tão altas! Todos caminhando, com ele,
Sorôco, e canta que cantando, atrás dele, os mais
de detrás quase que corriam, ninguém deixasse de
cantar. Foi o de não sair mais da memória. Foi um
caso sem comparação. A gente estava levando agora o
Sorôco para a casa dele, de verdade. A gente, com ele,
ia até aonde que ia aquela cantiga.
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Didática e criação:
poéticas na formação docente
Silas Borges Monteiro

Algumas palavras iniciais
Faço a opção de começar este texto sem oferecer elementos introdutórios
que sirvam de chaves de leitura para o acesso ao seu conteúdo. Começarei
desenhando as palavras com as quais apresentarei esta comunicação.
Desing. Palavra. Apresentação. Comunicação. Mas não são essas as
palavras iniciais.
Desenho foi citado aqui porque desejo, ao menos idealmente, criar
por meios não gráficos algo que percebo acerca da docência; desejo figurála, como se fosse possível, num gesto anacrônico e contra-nietzschiano,
apolonizar — mesmo que num primeiro momento — a docência,
feminina e masculina, de crianças e adultos, em imagens, ou como diz
Derrida quando trata de filmes, palavras-imagens e imagens-palavras.
Talvez a questão desta comunicação seja: o que se faz com palavras?
Não conseguirei, certamente, o que Derrida pretendia e realizava: “O que
faço com as palavras é fazê-las explodir para que o não verbal apareça no
verbal” (2012, p. 39). Não creio saber explodi-las, mas, talvez, descascá-las
um pouco, tirar-lhes algumas crostas acumuladas ao longo do tempo para
pensar-ver tecidos, quem sabe, esquecidos.
Palavras iniciais: δίδαξις, δημιουργία, ποιητικός, μάθησις. E uma
palavra final: δῐδασκᾰλος.
Didática: uma palavra do teatro (δίδαξις)
Chantraine nos dá informações sobre a constituição deste termo. Ele
nasce do tema δᾰ, que ocupa função próxima de ζα, que significa, como
prefixo, muito. Homero associa ao prefixo o disjuntivo, como sufixo,
ἤ, que sozinho significa, ou, pelo contrário, mas que associados cria o
termo δάω, que significa aprender. Mas, quero chamar a atenção para
a composição do termo. Para usar uma expressão de Derrida, há um
pharmakon aqui nesta etimologia. O aprender que, em alguns momentos,
os gregos usavam como ensinar, como uma inflexão do termo διδάσκω,
125

tem em sua raiz um vacilo: muito e pelo contrário. Esse contra-senso,
que funciona como remédio e veneno, foi tratado pela tradição ao estilo
da síntese aristotélica: a má medida leva ao veneno; a boa medida leva ao
remédio. Este ideário já estava presente no teatro de Eurípedes; vejamos a
peça Hécuba, cuja personagem diz ao Coro:
Contém todavia ainda a boa criação
o ensino do bem. Se bem aprendido,
sabe o vil por regra, ciente do bem.
Isso, porém, o espírito visou em vão. (599-602)
Ou, em Aristóteles, como uma espécie de ação e reação, como faz uso
do termo em seu livro Física:
Portanto, ou todo movente será movido, ou o que
tenha movimento não será movido. Mas, se ambos
os movimentos estarão no que é movido e afetado,
tanto a atividade quanto a passividade (por exemplo,
o ensino e a aprendizagem, sendo que ambos estarão
no que aprende) e, em seguida, e primeiro lugar, a
atualidade de cada coisa não estará em cada coisa,
e segundo absurdo, uma mesma coisa vai mover-se
com dois movimentos ao mesmo tempo (pois, o que
seriam estas duas alterações de uma mesma coisa ou a
de uma mesma forma?). (202a 29-35).

Aqui parece ver que Aristóteles julga impossível conceber a
simultaneidade de movimentos contrários.
O uso do termo se estende. A palavra δίδαξις desdobra-se em
δῐδασκᾰλία, com o mesmo sentido. Vejamos, por exemplo, Hipócrates
quando a usa:
Pois é necessário, a quem quer que pretenda reunir
conhecimentos sólidos de medicina, alcançar o
seguinte: disposição natural, ensino (διδασκαλἰης),
lugar favorável, aprendizado desde a infância,
dedicação ao trabalho, tempo. De todas as coisas
necessárias, a primeira é a disposição natural; se a
disposição natural se opõe, todas as (outras) coisas são
vazias; quando a disposição natural leva ao melhor
caminho, o ensino da arte (διδασκαλἰη τἐχνης)
acontece. (HIPÓCRATES, A lei, § 2).
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Conhecemos bem o juramento de Hipócrates, repetido em verniz e
salamaleques nas formaturas dos cursos de medicina, que juram exercer
com ética e blá, blá, blá, a arte da medicina (Ιατρική τεχνολογία).
Hipócrates coloca a medicina como arte (τέχνη); Sócrates chama a
mesma medicina de θεραπεύει, pelo fato de que na formação do médico
é requerido compreender as bases de sua formação, além do que, sua
atuação dá a conotação de estar à serviço, à completa dedicação. Ainda
no livro platônico Górgias, Sócrates diz que outras atividades são
designadas por ele como πράττει, pelo caráter rotineiro e impensado
de suas tarefas.
Aqui se encontram, face à face, a clássica associação feita por Comenius:
didática como arte. Creio que vale a pena recorrermos a Heidegger para
limpar o sentido de técnica, tentando esvaziá-lo de procedimentos visando
a um fim para a compreensão de que toda técnica (τεχνη) se relaciona
a um técnico (τεχνήεις), que com a técnica-e-a-coisa (τέχνημα) se
compromete. Assim, o termo comprometimento parece ser fundamental,
aqui. Comprometimento no sentido de que a ação é tomada em sua
integralidade, como uma espécie de incorporação estilística do seu uso,
isto é, o modo como usa diz muito daquele que a usa, pois com a técnica
está comprometido. Assim, entendo, aqui, comprometimento como
adoção de um estilo.

O ato de criação (ζωογόνησις)
Este termo, aparentemente, ocorre apenas no texto de autoria
desconhecida, mas incluído no corpus filosófico pelo neoplatônico Jâmblico
(250-330); a edição que temos à disposição, hoje, foi feita por Vittotio de
Falco no início do século XX, sob o título Theologoumena arithmeticae.
O texto, nascido, provavelmente, de uma conferência, retoma
princípios pitagóricos e platônicos, de Platão, principalmente do livro
Timeu. Para simplificar, defende que os deuses se manifestam nas ordens
matemáticas, e por elas governam o universo. O empenho por descobrir
estas regras numéricas aproximam os mortais de uma linguagem imortal,
os homens e mulheres se aproximam dos deuses. Tirar a matemática da
língua rotineira do mercado de rua para elevá-la a um processo científico,
descobrindo suas conexões internas, seus mistérios, é como fazer uma
teologia, defenderá Jâmblico. Os números carregam códigos divinos do
universo e manifestam a racionalidade de Deus.
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O termo grego ζωογόνησις aparece em Jâmblico quando trata do
Hexa, no discurso sobre todos os números, de 1 a 10. A estrutura
geométrica em Hexa, ou uma espécie de hexaeidade, decorre de uma
compreensão: o número 6 é perfeito, pois contém um sexto, um
terço e uma metade. Sua compposição da estrutura básica, 1, 2, 3,
faz com que ele possa ser chamado de um número andrógeno, pois é
feminino e masculino ao mesmo tempo (Theol.Ar.46.). A esta marca
de algo que é uma coisa e outra, ao mesmo tempo, Derrida chamará
de suplemento: com ele, quer destruir as oposições metafísicas binárias
por uma lógica da suplementaridade. As figuras geométricas perdem
em excessos de significados, vazam sentidos, pois estão abertas à
introdução e à criação de sentido.
Como ato de criação, há que se perder o controle de seus resultados.
Como ato de criação, recebemos o convite golpear os binarismos, típicos
das práticas criativas.
Ora, o que significa uma potência criadora de força aditiva?
Perderíamos a intensidade trágica do pensamento grego se associássemos
a uma estrutura ontogênica, ou seja, imaginarmos, tal qual o fenômeno
biológico, a criação que se desdobrasse em probabilidades binárias, a
ponto de concluirmos que seu resultado seria um dos polos possíveis
da estrutura genética. Ao contrário, o elemento trágico do pensamento,
talvez a pharmakeia desta criação é a de admitir a suplementaridade,
isto é, é um e outro ao mesmo tempo, pois não é um nem outro, ao
mesmo tempo.

Poéticas na formação (ποιητικός)
Há um conjunto de palavras gregas associadas ao que chamamos
de poética, em português. A primeira delas é ποιέω, que significa:
fazer, produzir; criar, trazer à existência. Não tem a mesma conotação
de trazer à existência algo vivo, como ζωογόνησις. Lembra mais nosso
termo poetizar: compor, escrever poemas; representar em poesia;
descrever em versos; inventar. Assim, este ποιέω tem mais a ver com
a produção de obras de arte. Aquele que cria, ποιητής é o fazedor, o
compositor, é autor.
Veja o uso que Platão faz em seu diálogo socrático de título Cármides:
Nem trabalhar (ποιεῖν), nem fazer (πράττειν). Porque aprendi com
Hesíodo, que disse que “nenhum trabalho (ποιεῖν) é desonroso”. Você acredita
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que se dissesse “trabalhar” e “ocupar-se de” como sinônimos, teria dito que não
haveria desonra nenhuma em cortar solas de sapato, preparar salões ou sentarse à porta de bordéis?
É certo que não, Sócrates; mas penso que ele fazia distinção entre o fazer
(ποίησιν), da atividade (πράξεως) e do trabalho (ἐργασίας), e, aqui o feito
(ποίημα) às vezes é desonroso quando não sai com beleza, ainda que não haja
desonra alguma no trabalho” (163b-c)
Parece que Platão quer qualificar a ação humana. Com isso, ela deixa
de ter a pretensão de objetividade imaginada para estar sujeita às qualidades
que podem ser impostas a ela.
Ora, este poetizar, sugerido metafisicamente, opera em torno de ideais,
também constituídos metafisicamente. O fazer objetivo tem a conotação
de um tipo de esforço criativo sobre uma matéria existente, como o artista.
E, neste contexto, não se espera inspiração criativa das musas ou talento
divinos para a criação; há algo de rudimentar, de operário, de trabalhador.
O poeta é, no fundo, um trabalhador, cuja honra depende do fim de seu
trabalho. Assim, entendo esta poética como um convite à manipulação
operária das matérias típicas do ensino.

Máthesis docente (μάθησις)
Para o termo formação, associo a palavra grega μάθησις; ela
significa o ato de aprender, adquirir conhecimento; desejo de aprender;
formação, instrução. Vejamos, por exemplo, Alcman, poeta lírico do
coro grego, espartano, que viveu em torno do século VII a.C. Para este
poeta espartano:
πεῖρά τοι μαθήσιος ἀρχά
ou seja, ao modo como eu traduzo:
Ponderar é o princípio do aprendizado
Outra tradução diz: “bem julgar é o princípio da sabedoria”. É certo
que 200 anos depois Sócrates perguntará pelas ruas: o que é julgar? Se para
Alcman isso era evidente, com os séculos seguintes, deixou de ser.
A opção que fiz pelo ponderar diz respeito a um dispositivo pensamental
que põe em peso seus princípios e, por suas razões, atribui hierarquia entre
eles. Aprender a ponderar é algo mais do que assumir o peso da hierarquia
alheia. O que significa dizer, que há algo na docência que é intranferível, e
instransponderável. Cada um sabe de si. Há um aprendizado de si.
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Outra palavra final (δῐδασκᾰλος)
E aquele que ensina? E o didata? E o docente? E o professor? A palavra
grega para indicar-lhe é δῐδασκᾰλος. Ele era professor, mestre. Não o
professor de crianças, por exemplo, pois era chamado de παιδευτής. Esse
professor-didáta era conhecido pelos gregos como aquele que ensaiava o coro
ditirâmbico. E como sabemos, sátiros e faunos dançavam e cantavam a uma
só voz a alegria ao deus Dioníso. Foram os cantos uníssonos ditirâmbicos
que deram origem à tragédia. Giordani relata um pouco sobre os ditirambos:
O ditirambo ou canto de Dioniso passou de canção
improvisada ao verdadeiro hino coral com música e
ação mímica. Com o tempo, o elemento dramático
foi desenvolvendo-se e o diretor do coro se converteu
em personagem, como no Teseu de Baquílides, e
dialogava em canções com o resto do coro. (MAGNE,
História, p. 111 apud GIORDANI, 1998, p. 304).

Pois esta espécie de personagem-diretor-produtor-professor era o
didáta grego. Isso, ao menos, nos leva a repensar quando Comênio sugere
a arte de ensinar, e a relacionamos, por exemplo, à medicina, vista pelo
grego também como arte; talvez ambas tenham mais conotações artísticas
dos que estes campos geralmente sugerem. Lembremo-nos que arte, em
grego, é τέχνη, e há uma passagem no livro Metafísica, de Aristóteles, que
mostra como a tradição acolheu o sentido destes termos:
Cremos, no entanto, que o saber (εἰδέναι) e o
entender (ἐπαίω) pertencem mais à arte (τέχνη)
que à experiência (ἐμπειρία), e consideramos mais
sábios aos conhecedores da arte (τεχνίτας) que aos
experientes (ἔμπειρον), pensando que a sabedoria
(σοφίαν) pertence em tudo ao saber (εἰδέναι).
(ARISTÓTELES, Metafísica, 981a-25 a 981b-5).

Para o Estagira, saber (no sentido de ser versado) e entender (com
a conotação de dar ouvidos a) são pertencentes à arte. Empíricos, em
sua posição, pouco dominam as razões de se fazer e pouco dão ouvidos.
Como Derrida diz: “Como sabemos, tudo se envolve no ouvido de
Nietzsche, nos motivos de seu labirinto” (DERRIDA, 1984, p. 76) O
mesmo labirinto contado na luta contra o Minotauro.
Ao estilo labiríntico, se faz uma tessitura da docência.
130

Referências
DERRIDA, Jacques. Otobiographies. l’enseignement de Nietzsche et la
politique du nom propre. Paris: Éditions Galilée, 1984.
DERRIDA, Jacques. Pensar em não ver: escritos sobre as artes do
visível (1979-2004). (Org. Ginette Michaud, Joana Masó, Javier Bassas.
Tradução de Marcelo Jacques de Moraes. Revisão de João Camillo Penna.
Florianópolis: Editora da UFSC, 2012.
ALCMAN. Lyra. In: EDMONDS, J. M.; GRAECA, Lyra. New York: G.
P. Putnam’s Sons, 1922 (Volume I).
GIORDANI, Mário Curtis. História da Grécia. Antiguidade Clássica I.
6. ed. Petrópolis: Vozes, 1998.
LIDDELL, Henry George; SCOTT, Robert. A greek-English Lexicon.
Oxford, New York: Oxford University Press, 1996.

131

Currículo e formação docente na perspectiva
da complexidade e da transdisciplinaridade
Marilda Aparecida Behrens

A urgência em repensar questões curriculares invade o Brasil e vários
países, com a preocupação de realinhar propostas, que, em geral, começam
discutindo as grades curriculares com a composição das disciplinas.
Esse procedimento comum nas universidades, nas quais, os professores
disputam as disciplinas e suas cargas horárias, gera animosidades e
deixa de lado as discussões da concepção epistemológica, ontológica e
metodológica necessárias para construir uma proposta curricular relevante
para a formação dos alunos, que estão sob a responsabilidade da gestão e
dos professores de todos os níveis de ensino.
No Brasil, os movimentos educacionais têm como pauta de
discussão neste momento a Base Nacional Comum Curricular (BNCC),
dentre outros, em processo de aprovação, tanto por instâncias ligadas
especificamente às políticas públicas quanto pela sociedade civil. O
Ministério da Educação (MEC) disponibilizou o documento da BNCC
para uma consulta pública, permitindo que profissionais e a própria
sociedade civil, por meio de um cadastro efetuado na base de dados,
pudessem contribuir com as questões relativas ao nível de ensino. A Base
Nacional Comum está prevista no Plano Nacional de Educação (PNE),
que entrou em vigor em 2014 e vem sendo discutida para ser aprovada no
Conselho Nacional de Educação (CNE).
Mas caberia perguntar: qual concepção caracteriza esta proposta da
Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e de muitas outras discussões
curriculares que acontecem nas universidades, nas faculdades e nas escolas
em geral? Na maioria das vezes, não passam de discussões sobre o que
conter na carga horária, o que acolher de conteúdos nas disciplinas e,
em alguns casos, a caracterização do egresso; componentes interessantes,
mas que deixam de lado a verdadeira discussão das concepções que se
encontram subjacentes a todas as propostas curriculares.
O desafio imposto para que haja verdadeira mudança na educação passa
pela discussão coletiva e aberta sobre a concepção de ser humano, de sociedade
e de mundo que precisa ser delineada para que a reforma aconteça, e, no dizer
de Morin (2000), precisa acontecer uma verdadeira reforma do pensamento.
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Nos últimos quatrocentos anos os caminhos trilhados na proposição
curricular, em geral, foram baseados numa visão racional, na objetividade
e na fragmentação do conhecimento. Em alguns casos, no último século,
houve avanços na discussão da visão filosófica que influenciaram a
proposição dos currículos e da prática pedagógica na docência de todos
os níveis. Mas, os currículos ainda têm características fortes de visão
disciplinar, departamentalizadas, lineares e sequenciais, apresentadas por
meio de disciplinas com conteúdos estanques e ordenados em séries e
anos gerando um posicionamento reduzido e desconectado da visão do
conhecimento em sua totalidade.

Paradigma conservador newtoniano-cartesiano e sua
influência na visão curricular
O termo paradigma é apresentado por Thomas Khun (1994, p.
225), em sua obra “As estruturas das revoluções científicas”, na qual o
conceitua como “a constelação de crenças, valores e técnicas partilhadas
pelos membros de uma comunidade científica”. Esse conceito é assumido
por Cardoso (1995, p. 17), quando esclarece que: “O conceito de
paradigma é entendido por mim como um modelo de pensar e ser capaz
de engendrar determinadas teorias e linhas de pensamento dando certa
homogeneidade a um modo de o homem ser no mundo, nos diversos
momentos históricos”. Nesse mesmo sentido Capra (1996, p. 25) define
paradigma científico a partir da proposta de Khun, nos seguintes termos:
“[...] uma constelação de concepções, valores, de percepção e de práticas
compartilhadas por uma comunidade científica, que dá forma a uma
visão particular da realidade, a qual constitui a base da maneira como a
comunidade se organiza”.
Na busca por uma ciência moderna a partir do século XVII, cientistas
relevantes, como René Descartes (1596-1650) e Isaac Newton (1643-1727)
entre outros, contribuíram para construir uma epistemologia baseada na
razão. Destaca-se, nesse movimento paradigmático, René Descartes, que
em sua obra Discurso do método apresenta uma proposição de premissas
que influenciam diretamente a ciência moderna numa abordagem positiva
que gerou uma visão reducionista de homem, de sociedade e de mundo.
Os pressupostos do paradigma cartesiano atendem às seguintes premissas:
a) jamais acolher alguma coisa como verdade sem evidência concreta; b)
dividir cada um dos conceitos em tantas partes quanto for possível para
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resolvê-las; c) partir da ordem dos conceitos mais simples para os mais
complexos para conduzir degrau a degrau o conhecimento; d) buscar em
toda parte enumerações tão completas e revisões tão gerais, que provocasse
a certeza de nada omitir. Essa proposta impregna a ciência com a visão
objetiva do universo, acolhendo um movimento de cientificidade baseado
na comprovação dos fenômenos da natureza; assim, retira a possibilidade
de reconhecimento da abordagem afetiva, intuitiva, emocional, social e
criativa da humanidade. Com essas premissas, vale cientificamente o que é
comprovado e descartam-se as intuições e as emoções que são sentimentos
irrelevantes para construir a Ciência. Esses pressupostos vigoram por
quatrocentos anos e ainda influenciam diretamente a maneira de ver e
conviver no mundo.
Aliado às propostas de Descartes aparece Isaac Newton, cientista que
propõe diversas leis da Física, entre elas a Lei da Gravidade e as famosas
Leis da Dinâmica de Newton, as quais geram um ramo da ciência chamado
Mecânica Clássica. A influência de estudos de Newton é tão forte neste campo
do conhecimento que a Mecânica Clássica também é chamada de Mecânica
Newtoniana. O determinismo newtoniano assegura a possibilidade de leis
universais, que estabelecem causa-efeito para explicar os fatos e os fenômenos
da natureza. Por isso, muitas vezes, o paradigma conservador é denominado
paradigma newtoniano-cartesiano – também chamado de paradigma da
simplificação – em função da influência dos estudos desses cientistas para a
proposição da ciência moderna, e projetou uma referência poderosa na visão
mecânica de mundo, de sociedade e de homem.
Esse paradigma ganhou força ao agregar as ideias do positivismo
proposto por Augusto Comte (1978), num primeiro momento na
Europa e na segunda metade do século XIX e no começo do XX acabou
influenciando o mundo. Para Comte, qualquer fenômeno que não pudesse
ser observado diretamente não teria validade para a ciência. A visão
positiva do universo reforça os princípios de simplificação, generalidade,
de redução e de separação. Assim, o positivismo defende a ideia de que
o conhecimento científico é a única forma de conhecimento verdadeiro
e promulga que uma teoria é correta se ela foi comprovada por meio de
métodos científicos válidos. Toma como referência o mundo físico ou
material e, dessa forma, nega à ciência qualquer possibilidade de investigar
a causa dos fenômenos naturais e sociais. A abordagem positivista tem
como base as relações constantes entre os fenômenos observáveis,
voltando-se para a descoberta e o estudo das leis que tomam ainda mais
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força com o advento do pensamento mecânico da Revolução Industrial.
Nessa nova organização do trabalho, as atividades passam a ser repetitivas
e mecânicas atendendo às normas de manuais com descrição de tarefas,
para os quais os trabalhadores deveriam se restringir a seguir as normas
impostas sem contestá-las. Esta lógica racional e objetiva migrou para
a escola, focada na reprodução de conhecimento acrítico e mecânico,
em especial, refletida no preenchimento de exercícios nos livros
didáticos, com base na cópia e na resposta direta e inquestionável.
O paradigma clássico, com forte vertente conservadora e
tradicional, arraigou-se de tal maneira que perdurou por quatrocentos
anos na sociedade e contaminou todas as áreas do conhecimento;
ocasionou, por certo, alguns avanços, mas também originou atitudes
equivocadas em nome da Ciência que, por consequência, comprometeu
o universo e a própria humanidade que sofre as consequências até hoje
em função de suas proposições racionais e objetivas. Segundo Morin
(2015, p. 40), a “ciência clássica era fundada em um determinismo
absoluto, consequentemente, na total eliminação do acaso”; assim o
pensamento cartesiano, racional e utilitário afastou da humanidade a
valorização da intuição, da emoção, da subjetividade, que, em nome
da cientificidade e da comprovação dos fenômenos, propagou uma
visão de mundo mecânica e reducionista.
A Ciência Moderna acolhe um corpo de conhecimentos
sistematizados adquiridos via observação, identificação, pesquisa
e explicação dos fenômenos e fatos que devem ser comprovados
de maneira metódica e racional. A ciência com visão assentada no
modelo positivista recebe a missão de certificar o conhecimento por
meio de métodos específicos, que para serem válidos necessitam
mostrar provas para comprovar a sua veracidade. Nesse movimento
paradigmático da ciência, a metodologia científica precisa ser
apresentada totalmente isenta de preconceitos ou juízo de valor, num
processo de matematização dos fenômenos e fatos da natureza.
O método científico, palavra (só método?) de origem grega, significa
o conjunto de etapas e processos a serem vencidos ordenadamente
na investigação da verdade, nesse sentido, tem como função explicar
por meio de premissas os fenômenos e fatos que geram teorias,
suposições, que advêm de verificações rigorosamente demonstráveis.
Mas, para ser científica, para se tornar uma verdade, as investigações
precisam ser comprovadas por experimentações e registradas, ou seja,
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as investigações experimentais exigem rigor matemático e necessitam
atender a um verdadeiro modelo científico de investigação.
A ciência positiva trata de um processo focado na razão e que
descarta a emoção, a intuição e a criação. Ou seja, uma explicação
para ser científica e aceita requer mais que registro de observação e
de estudo, ela precisa ser testada e comprovada. Embora se saiba que
os processos que acontecem no universo não podem ser explicados só
pelo viés da razão.
De acordo com Boaventura Santos (1987, 1989), o paradigma
conservador encontra aporte na Ciência newtoniana e na filosofia
cartesiana, cujo pressuposto reside na ideia de ordem e de estabilidade
do mundo em que o passado se repete, naturalmente, no futuro. Esse
paradigma conservador “preconiza a racionalização, a fragmentação e
a visão linear da Ciência” (BEHRENS, 2007, p. 442). A escola sofre
influência direta da proposta de cientificidade dos fenômenos da
natureza que atende à visão baseada na razão, que gerou uma concepção
matematizada do universo, na qual a ampla gama de ciências passa a
ser vista de forma disciplinar, atendendo, dentre outros, aos princípios
de simplicidade e de linearidade. Esse reducionismo empobreceu
profundamente a compreensão dos fenômenos, levou à valorização do
intelecto e ao exílio do coração.
A reflexão sobre as consequências históricas dos paradigmas
que caracterizaram a ciência permite analisar suas repercussões no
universo, na sociedade, na educação, nas escolas, nos currículos e na
prática pedagógica dos professores.

Os impactos na educação, nos currículos e na prática
pedagógica do paradigma newtoniano-cartesiano
O entendimento do movimento paradigmático da ciência está
diretamente ligado às concepções de mundo que influenciam a sociedade,
a educação, o ensino e a aprendizagem, portanto interfere diretamente nas
propostas curriculares e na pedagógica dos docentes. Esse esclarecimento
sobre os paradigmas que caracterizaram a ciência ajuda a entender por
que a escola oferece currículos disciplinares e por que aos alunos ainda é
oferecido um ensino conservador que leva à reprodução do conhecimento
baseado em verdades absolutas e inquestionáveis. Nesse sentido, optouse por apresentar a evolução do conhecimento a partir do paradigma da
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ciência para traçar uma linha histórica da perspectiva disciplinar até um
possível encaminhamento para uma proposta transdisciplinar.
O paradigma newtoniano-cartesiano influencia diretamente a
educação e, por consequência, as universidades e as escolas em geral,
que baseiam seus currículos numa visão disciplinar, a qual se projeta em
área de conhecimentos fragmentados que perduram até hoje em todos
os níveis de ensino. A objetividade, a fragmentação, a comprovação, a
organização estanque dos conhecimentos se configuram na composição
de currículos baseados em disciplinas, em geral, tratadas como se não
tivessem relação umas com as outras, como peças isoladas e desagregadas,
com fim em si mesmas, incapazes de se inter-relacionar, ou seja, cada
professor trabalha em sua disciplina os conteúdos estanques e dissociados
das demais. Agrava-se o quadro quando se percebe que essa concepção
ainda está vigente na grande maioria das instituições de ensino, mas, em
especial, na educação superior.
A forte caracterização disciplinar dos currículos contribui para que
se organize o conhecimento de maneira fracionada, em áreas, em escolas,
em centros, em cursos, em anos, em períodos, em bimestres e em aulas,
ocasionando uma visão estanque e desconectada dos conhecimentos
distribuídos em unidades isoladas. Esse modelo newtoniano-cartesiano
focado na razão e na busca da verdade dentro da ciência tem como foco
a objetividade e contamina diretamente os currículos na educação.
Os professores e os estudantes vêm carregando há quatrocentos
anos uma concepção cartesiana, mecanicista e reducionista apresentada
em estruturas curriculares, ordenadas em conteúdos estanques e
desconectados, enclausurados em disciplinas. Em geral, os currículos
ainda se caracterizam os processos de descontextualização e generalização
permitindo que a disciplinaridade permaneça com a fragmentação
artificial imposta pela lógica cartesiana.
A impregnação da visão cartesiana na educação projetou a abordagem
enciclopédica da docência que resultou no distanciamento entre teoria e
prática e na reprodução acrítica do conhecimento. Nesse sentido, cabe
a contribuição de Behrens (2007, p. 442-443) quando alerta que, em
grande parte do século XX, a docência caracterizou-se como treinamento
por propostas estanques, em blocos e focadas na repetição de tarefas.
A abordagem conservadora e enciclopédica da docência resultou no
distanciamento entre teoria e prática e na reprodução acrítica do
conhecimento. Ainda para Behrens (2007, p. 442-443), a formação de
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professores foi designada como treinamento ou capacitação, assim, “Esse
treinamento caracteriza-se por propostas estanques, em blocos, oferecidas
de maneira complementar ou desenvolvidas por ciclos em busca do
melhoramento e atualização periódica de profissionais por meio de cursos
ou palestras”. Tais treinamentos tiveram como foco a qualificação dos
docentes para repetir tarefas e, por consequência, projetaram um ensino
com objetivo de reproduzir verdades absolutas e inquestionáveis.
Com essa visão conservadora, acreditava-se que o treino garantia o
saber-fazer. Ao aluno cabia o papel de modelar, verificar, comprovar,
decorar e repetir de acordo com os moldes preestabelecidos, pois o
objetivo da aprendizagem consistia na aquisição dos conhecimentos
transmitidos pelo mestre e os estudantes deveriam repetir com
fidedignidade os ensinamentos. Os professores, formados para
a arte de convencer ou persuadir, por meio do treinamento ou
da capacitação, prescindiam de abordagem crítica e reflexiva. A
capacitação e o treino tinham como objetivo gerar um professor
que aceitasse determinada proposta sem questionar e repetisse com
fidelidade determinada atividade. Esse modelo foi acolhido pelo
ensino, no qual, os estudantes têm dificuldade de entender a separação
artificializada dos conhecimentos desconectados entre si, pois os
currículos compostos por disciplinas estanques geram dificuldade de
inter-relacionar os conteúdos com a aplicação na realidade vivida.
A focalização na reprodução do conhecimento torna o ensino uma
repetição de conteúdos que, muitas vezes, não provocam aprendizagem
significativa para o estudante que está no processo.
Segundo Moraes (2015, p.17),
O problema é que continuamos mergulhados na
fragmentação e na superatividade herdadas da
modernidade, esquecendo-nos de que também somos
responsáveis pela criação de uma cultura escolar que
não está apenas atingindo o aluno em seu processo de
formação, mas também o professor, dificultando os
processos de ensino-aprendizagem e comprometendo
o acoplamento estrutural do sujeito à realidade, ao
contexto em que vive.

A docência nos diferentes níveis enfrenta um grande desafio,
porque superar a visão curricular disciplinar não é tarefa fácil; trata-se
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de organização do ensino impregnada de objetividade e que acolhe uma
abordagem linear, disciplinar e fragmentada. O modelo conservador,
reducionista e mecânico está consolidado e os professores que decidem
enfrentar a mudança precisam buscar uma concepção epistemológica
que supere o paradigma newtoniano-cartesiano, que ainda está muito
presente nas escolas, nas universidades, na educação e na ciência.
Não se trata de abandonar completamente os currículos que se
organizam por disciplinas, mas, segundo Zabala (2002), é preciso
construí-los com a intencionalidade de gerar propostas transdisciplinares
considerando o sujeito em seu contexto, problematizando a realidade
e não só oferecendo conteúdos para serem decorados e reproduzidos.
A função social do ensino é a de formar para compreender a realidade
e intervir nela, pois, de acordo com Zabala (2002, p.40), “Se na
educação tradicional o objeto de ensino são as próprias disciplinas,
em um modelo de educação integral da pessoa, o objeto de estudo
deve ser a realidade”.
Agrava-se a crise na docência superior, sem isentar os outros
níveis de ensino, porque além de a grande maioria das Universidades
continuar a propor os currículos que atendem ao paradigma
newtoniano-cartesiano, agregam uma forte tendência ao enfoque
tecnocrático com abordagem propositiva, normativa e instrumental.
Cabe esclarecer que não se trata de negar o uso da tecnologia, mas
eleger sua utilização com foco na visão crítica e transformadora, que
instigue o estudante a partir das informações disponíveis para elaborálas e produzir conhecimento. Assim, o currículo para alinhar-se a uma
visão complexa depende do reconhecimento do que significa renunciar
ao posicionamento estanque, fragmentado e mecânico. Nesse sentido,
cabe o alerta de que a proposição reduzida da técnica pela técnica não
atende a uma visão complexa, ou seja, a tecnologia precisa acolher
uma visão crítica e estar a serviço do ensino e da aprendizagem.
A formação dos professores e a necessidade de encontrar
possibilidades metodológicas que levem a superar a visão reducionista
da reprodução para a produção de conhecimento crítico, relevante
e transformador, precisam ser encaradas como o grande desafio do
século XXI para a educação e para todas as áreas dos conhecimentos.
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A busca da superação do paradigma conservador
na docência como foco de pesquisa do Grupo PEFOPParadigmas educacionais e formação de professores
O grupo consolidado de pesquisa PEFOP-Paradigmas Educacionais
e Formação de Professores, integrado à linha de pesquisa Teoria e Prática
Pedagógica na Formação de Professores, sediado no Programa de PósGraduação em Educação (PPGE), Mestrado e Doutorado em Educação,
da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR), assumiu em
conjunto o desafio de buscar possíveis caminhos para superar a visão
paradigmática conservadora na ciência, na educação, nos currículos e na
prática pedagógica dos professores. As discussões do grupo PEFOP, neste
momento, envolvem como tema de investigação, de aprofundamento e de
debate, o pensamento complexo, proposto por Edgar Morin, em especial,
com os fundamentos da teoria da complexidade e da transdisciplinaridade,
aliados à educação transformadora a partir das contribuições de Paulo
Freire. Como foco epistemológico, foram tomados o paradigma da
complexidade e os desdobramentos no campo social, metodológico
e didático como subsídios às discussões para a mudança curricular no
caminho da visão complexa e transdisciplinar.
Com esse desafio posto, buscou-se investigar uma problemática
diretamente ligada à mudança paradigmática na docência, neste caso,
universitária, mas que atinge todos os níveis de ensino. O processo
investigativo acolheu uma abordagem qualitativa, tipo investigação-ação,
pois demandou uma intervenção no processo formativo dos professores
envolvidos no grupo de pesquisa. A contribuição de Freedbody (2003, p.
86) esclarece a abordagem da investigação-ação:
Investigação deliberada e orientada-para-a-solução
e que é realizada e conduzida pelo grupo ou por
uma pessoa. É caracterizada por ciclos espirais de
identificação dos problemas, recolha sistemática
de dados, reflexão, análise, ações, orientadas em
função dos dados obtidos e finalmente, redefinições
de problemas. A ligação ente os termos ‘ação’ e
‘investigação’ ilustrar as características essenciais
deste método: obter ideias a partir da prática como
um meio de incrementar o conhecimento acerca
dessa prática ou para melhorar o currículo, o ensino
e a aprendizagem.
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Ao optar pela investigação-ação-formação, acolhe-se a proposta de
Latorre (2003), pois ficou clara para o grupo de PEFOP a necessidade
de agregar este tripé para que a pesquisa busque a teoria, mas que tenha
como foco a prática docente, a reflexão e a colaboração dos participantes
em todo processo de sua realização. De acordo com a Pansera-De-Araújo,
Auth e Maldaner (2007, p.243)
Experiências anteriores ensinaram-nos que a
elaboração de um novo modelo pedagógico só terá
êxito se for instaurado na forma de produção coletiva
de professores e estudiosos de currículos e propostas
escolares em Ciências e nos demais componentes. É
nesse âmbito que podemos compartilhar, conforme
Freire (1997), maneiras de pensar os conteúdos, não
como valor em si, mas como meio de raciocinar e ler
a realidade.

Com essa perspectiva, buscou-se envolver docentes que se propuseram
a participar do processo de investigação-ação e, num primeiro momento,
foi realizada uma investigação junto aos participantes da pesquisa sobre
o posicionamento da situação dos docentes universitários quanto a sua
concepção da visão curricular. A partir dessa sondagem, acolheram-se
no processo investigativo 12 doutorandos do scricto sensu, que atuam em
diferentes áreas de conhecimento e são professores universitários. O recorte
do universo de pesquisa levou a convidar estes 12 professores universitários
e a discutir, a partir de seus posicionamentos, quais as concepções que
caracterizam os currículos e seus desdobramentos na prática pedagógica.
Com este desafio posto, além de discutir a influência da concepção do
paradigma newtoniano-cartesiano, o grupo PEFOP passou a investigar
as contribuições da mudança paradigmática baseada no pensamento
complexo e transdisciplinar.
A caminhada na pesquisa permitiu perceber que a proposta curricular
depende de discussão coletiva entre docentes que desejam ir além do
estabelecido, trata-se de superar a visão positivista centrada em conceitos,
procedimentos, habilidades, competências e atitudes. Percebeu-se no
processo que a mudança paradigmática já começou, e que esta caminhada
precisa ser guiada por questões sociológicas, políticas e epistemológicas.
Neste caso, as discussões no grupo ajudaram a ultrapassar uma
recomendação meramente técnica dos currículos voltada para questões
relativas a procedimentos, técnicas e métodos. As discussões no grupo
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PEFOP e os resultados da investigação possibilitam o compartilhamento
da produção do conhecimento gerida na caminhada com os participantes.
Assim, objetivou-se, neste texto, compartilhar os achados da pesquisa que
acolheram uma visão complexa para contribuir no avanço paradigmático
da proposição dos currículos.

Paradigma da complexidade e a influência na educação,
nos currículos e na prática pedagógica
O caminho de mudança paradigmática em todas as áreas de
conhecimento tem acentuado a tendência na visão da complexidade e, com
esta preocupação investigativa na Ciência e na Educação, destacam-se autores
como Edgar Morin (2000, 2001, 2009, 2011, 2013, 2015), Saturnino Torres
(2011), Moraes (1997, 2004, 2007, 2015), Nicolescu (1999), entre outros.
A Teoria da Complexidade defende um paradigma inovador de ensinar e de
aprender em todos os níveis de ensino, especialmente na Educação Superior.
O conhecimento pertinente deve enfrentar a complexidade, pois, segundo
Morin (2000, p. 38): Complexus significa o que foi tecido junto: “de fato,
há complexidade quando elementos diferentes são inseparáveis constituídos
do todo” e acrescenta: “E há um tecido interdependente, interativo e interreotrativo entre o objeto de conhecimento e seu contexto, as partes e o todo,
o todo e as partes, as partes entre si”.
O entendimento de complexidade provém de “complectere, cuja raiz
plectere” significa trançar e enlaçar. Nessa concepção, da complexidade,
a Educação assume a função de propiciar ao aluno um encontro consigo
mesmo, com o grupo e com a comunidade, considerando o ser sensível, que
acolhe a sensação, a intuição, a paixão e o sentimento, entre outras vivências.
O paradigma da ciência, de acordo com Morin (2015, p. 40), no começo do
século XX, a “Mecânica Quântica veio, por sua vez, revolucionar a concepção
clássica, não somente com o acaso, mas a com uma imprevisibilidade e
uma incerteza fundamentada no que diz respeito ao comportamento e,
até mesmo, à natureza dos objetos microfísicos”. Dessa forma, a Mecânica
Quântica impulsiona o movimento de questionar a previsibilidade da
visão newtoniana-cartesiana, positivista e fragmentada da “ciência clássica”
presente no universo, que apregoou os princípios de disjunção, redução e
determinismo (MORIN, 2015). A ciência clássica pregou a disjunção de
elementos que são originalmente conectados como: razão e emoção, ciência e
fé, sujeito e objeto, objetivo e subjetivo, entre outras dualidades.
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Aceita-se a afirmativa de Morin (2015, p.42) de que “se hoje a ruptura
é considerada como fato consumado, não é nada absurdo julgar que falta
aos cientistas a cultura epistemológica necessária para conceber uma
mudança de paradigma”. Com base nessa perspectiva que há necessidade
de aprofundamento e estudo, o grupo PEFOP passou a investigar uma
visão inovadora na educação, aliando as propostas do paradigma da
complexidade de Edgar Morin (2000, 2001, 2011, 2015), e as relevantes
contribuições da abordagem progressista de Paulo Freire (1992a, 1992b,
1995, 2001a, 2001b, 2004). A abordagem progressista tem como foco o
sujeito como partícipe da construção da sua história e da sua comunidade
e indica a educação como caminho para a transformação da sociedade. O
paradigma da complexidade apresenta-se como caminho para uma prática
pedagógica inovadora que, segundo Behrens (2006), implica a construção
de uma aliança entre a visão complexa ou holística (MORIN, 2000),
a abordagem progressista (FREIRE, 1992) e o ensino com pesquisa.
Trata-se do abandono do reducionismo e da visão compartimentalizada
na educação, para buscar o paradigma da complexidade, que defende a
formação para cidadania, a aprendizagem para a vida, a educação solidária,
em especial, com foco na sustentabilidade e na preservação do planeta,
entre outros desafios.
O paradigma da complexidade busca a superação da lógica linear e
procura atender a uma nova concepção que tem como eixo articulador
a totalidade. De acordo com o entendimento de Morin (2015, p. 9), a
superação não significa “apenas que algo seja ultrapassado deve também
ser conservado, mas, também, que tudo o que deve ser conservado deve
ser revitalizado”. A proposta da visão complexa depende do avanço do
paradigma da ciência que impulsiona a revisão do processo fragmentado
do conhecimento na busca de reintegração do todo. Mas, há dificuldade de
mudança paradigmática dos professores, que foram formados para atuar
com concepções curriculares reducionistas baseadas em verdades absolutas
e inquestionáveis que ainda está muito arraigada no ensino nas escolas.
A crise de paradigmas toma força nesse momento histórico e, de
modo geral, a transição de paradigmas influencia, de forma significativa,
o progresso das ciências, afetando toda a sociedade e, consequentemente,
o campo da educação. O currículo numa visão complexa precisa garantir
novos sentidos à escola, acolhendo as experiências e necessidades dos
estudantes e buscando a ressignificação dos saberes. Pansera-De-Araújo,
Auth e Maldaner (2007, p. 243) alertam que:
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É na escola, porém, que se deve travar o debate sobre a
ciência e sua influência no contexto de vida das pessoas,
buscando formá-las e não deformá-las ou domesticálas segundo um contexto dado. Entende-se que cada
estudante é capaz de elaborações científicas escolares
a partir de experimentações e questionamentos
aprendidos num ambiente de sistematizações, em
que haja a mediação de um processo pedagógico
institucionalizado, que consiga veicular as conquistas
da ciência para uma nova compreensão das vivências
dos envolvidos.

A projeção de um currículo com visão complexa envolve o
entendimento sobre totalidade, complexidade, transdisciplinaridade, de
pluralidade cultural, da unidade na diversidade, da intersubjetividade e das
múltiplas referências, entre outros construtos. Envolve, ainda, reafirmar
a importância da alteridade, da dialética, da luta pelo acolhimento
solidário das diferenças, bem como do desenvolvimento sustentável,
do posicionamento autoeco-organizadores resultantes dos diálogos que
ocorrem nos processos de sala de aula. Daí a necessidade de focalizar
as diversas possibilidades de entender a educação e o currículo numa
visão complexa, integradora e global e seus desdobramentos na prática
pedagógica. Assim, cabe a contribuição de Cachapuz, Chaves e Paixão
(2002, p. 19) quando alertam:
As condições de complexidade e de incerteza que,
desde sempre, caracterizaram as sociedades humanas,
mas que se vêm acentuando extraordinariamente
a partir da segunda metade do século XX pelo
impacto do desenvolvimento científico e tecnológico
( nomeadamente na área da comunicação e da
difusão da informação), instauram dinâmicas de
aceleração na produção e no acesso a essa mesma
informação, tornando-as altamente instáveis e em
contínua reconfiguração, dificultando desse modo
a sustentabilidade de qualquer ideia de certeza, de
continuidade, de permanência e de previsibilidade.
Pelo contrário, tudo passa a apresentar-se com
altos índices de instabilidade e de incerteza e,
consequentemente, de grande imprevisibilidade.

O paradigma inovador, emergente ou da complexidade, propõe que o
currículo atenda a uma visão crítica, reflexiva e transformadora na Educação
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e exige a interconexão de múltiplas abordagens, visões e abrangências. A
complexidade, segundo Moraes (2004, p. 20), está compreendida como
princípio articulador e integrador do pensamento “que une diferentes
modos de pensar, que permite a tessitura comum entre sujeito e objeto,
ordem e desordem, estabilidade e movimento, professor e aluno e todos
os tecidos que regem os acontecimentos, as ações e interações que tecem a
realidade da vida”. E Moraes (2015, p.19) acrescenta:
Anunciar se possível, uma pluralidade de caminhos
capazes de instaurar uma nova educação nutridora de
uma nova cosmovisão. Que reconheça a conformação
dos fenômenos sociais como sistema complexos e
interdependentes e que nos ajude a conceber um outro
futuro civilizacional, capaz de revitalizar a convivência
humana, de regenerar a ética da solidariedade e da
responsabilidade social, mediante a instauração de
um pensamento ecologizante, mais humanizado e
humanizante.

O paradigma complexo empreende o conhecimento como uma teia
proposta a partir das conexões em sistemas integrados, pois, na visão de
Morin (2000, p.46), “Não se trata de abandonar o conhecimento das
partes pelo conhecimento das totalidades, nem da análise pela síntese; é
preciso conjugá-las”. Para propor um currículo que atenda ao paradigma
da complexidade, Behrens (2006, p. 26) alerta para o acolhimento de
múltiplas visões que precisam ser consideradas e podem influenciar as
práticas pedagógicas inovadoras; dentre outras, destacam-se:
Visão de totalidade – considera-se que a prática
pedagógica deve superar a visão fragmentada,
retomando as partes num todo significativo; Visão
de rede, de teia, de conexão – considera-se que os
fenômenos estão interconectados havendo uma relação
direta de interdependência entre os seres humanos.
“Visão de sistemas integrados – considera-se que
todos os seres humanos devem ter acesso ao mundo
globalizado, aumentando assim as oportunidades
para construir uma sociedade mais justa, igualitária
e integrada; Visão de relatividade e movimento –
considera-se que é essencial ter uma percepção de
que os conhecimentos são relativos, não existindo
uma verdade absoluta, e que esses conhecimentos
estão em constante movimento, qualquer esforço em
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solidificar a verdade poderá ser redimensionado em
momentos subsequentes por novas descobertas; Visão
de cidadania e ética – considera-se que a formação
dos seres humanos deve estar alicerçada na construção
da cidadania com uma postura ética, onde exista o
respeito aos valores pessoais e sociais, espírito de
solidariedade, justiça e paz.

O currículo num paradigma complexo implica garantir uma ação
docente que se reflete numa prática pedagógica crítica e reflexiva e
transdisciplinar. De acordo com Moraes (2015, p. 31),
Acreditamos, sim, que a epistemologia da
complexidade, nutridora de uma metodologia
transdisciplinar, pode se transformar em um fio
condutor de uma nova proposta de educação que
promova o encontro entre as perspectivas intercultural
e intercrítica capazes de reconhecer, compreender e
valorizar a diversidade humana, as relações culturais
que nela se constituem e a necessária reciprocidade
crítica.

A proposição transdisciplinar se nutre de um novo posicionamento
ético que considera o cosmo, o planeta, a vida, a humanização, bem como
as novas maneiras de ser e de estar no universo, que, segundo Morin
(2000), implica processos de solidariedade, de igualdade, de fraternidade,
de respeito, de amor ao próximo, da melhoria do relacionamento entre
homens e mulheres que desejam um mundo mais fraterno, mais igualitário,
mais justo.

Complexidade e Transdisciplinaridade:
caminhos possíveis para currículos inovadores
O impasse criado pela própria humanidade a ser transposto advém
da lógica implantada, pois, segundo D’Ambrósio (1997, p. 47-48), “A
origem do problema pode ser atribuída a uma concepção cientifica que,
no seu aspecto reducionista e atomista, conduziu o homem a considerar a
natureza e o universo como um poço de riquezas sem fim”. E acrescenta:
“Esse comportamento contra a natureza e a vida fez o homem privilegiar
um único modelo de desenvolvimento, ignorando a complexidade
cultural, econômica, espiritual, e social que constitui a verdadeira essência
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da espécie humana”. Nestas últimas décadas acentuam-se os estudos e
movimentos que buscam a solidariedade baseado no acolhimento dos
homens e mulheres para com seus semelhantes e a reconstrução de uma
sociedade sadia em harmonia global, sem desmanches inescrupulosos que
visam somente ao capital. Para D’Ambrósio (1997, p. 51)
A origem dessa situação tão angustiosa repousa em
desenvolvimento científico que se complementam no
início do século. Codificados matematicamente numa
visão de universo baseada na mecânica clássica, deram
aos seres humanos um poder sobre a natureza que tem
produzido um suprimento sempre crescente de bens
materiais. Mergulhada na exploração desse poder, a
humanidade tendeu a mudar valores, aceitando que
promovem uma realização máxima das possibilidades
matérias que esse poder possibilita.

Concepção que toma conta do universo focada na dimensão
material que levou ao abandono de outras dimensões tornando as
pessoas empobrecidas de visão afetiva e emocional. Mas, a felicidade, a
alegria, o afeto, a amorosidade não advêm de bens materiais gerados pelo
oportunismo, competividade e ganho de vantagens sobre todas as coisas.
O acolhimento da transdisciplinaridade envolve a multiculturalidade,
a multidimensionalidade, a autorreferencialidade e, em especial, a postura
ética que agrega, que acolhe, que nutre a harmonia entre os diferentes,
respeitando seus espaços e direitos humanos. Para tanto, a proposição de
currículos inovadores tem como um dos desafios considerar que a ética
da diversidade, segundo D’Ambrósio (1997), inclui o respeito ao outro
com todas suas diferenças, a solidariedade com o outro, atendendo suas
necessidades de sobrevivência e transcendência, e a cooperação para
preservação natural e cultural do universo como um todo. Ou seja, com
atuação efetiva e consciente baseada na justiça social, que gere movimentos
coletivos no enfretamento, no combate à destruição da natureza e na busca
de caminhos saudáveis na comunidade, na sociedade e no planeta.
O acolhimento de uma visão complexa nos currículos precisa supera
explicação de conteúdos e de disciplinas e buscar a compreensão mais
ampla do processo, como alerta Morin (2015, p. 80): “A compreensão
intelectual necessita aprender o texto e o contexto, o ser e seu meio, o
local e o global, juntos. A compreensão humana exige compreensão, mas
exige também, e sobretudo, compreender o que o outro vive”. E Morin
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(2015, p. 82) acrescenta que: “Compreender não é compreender tudo, é
reconhecer também que o incompreensível existe”, para tanto, exige-se
uma postura sustentada na educação ética, antropológica, epistemológica
que necessita de reforma do pensamento e da educação.
Os currículos que contemplam a complexidade e a transdisciplinaridade
precisam da clareza de que a crise global na educação necessita compreender
que existe a relação entre as partes e o todo, entre o todo e as partes, e,
principalmente, que de acordo com o princípio hologramático, proposto
por Morin (2015), não apenas uma parte está contida no todo, mas o todo
se encontra presente nas partes.
A transdisciplinaridade, para Nicolescu (1999), é aquilo que transcende
as disciplinas, que está entre, através e além das disciplinas. Segundo
Ubiratan D’Ambrósio (1997), “a transdisciplinaridade repousa sobre uma
atitude aberta, de respeito mútuo e mesmo de humildade com relação a
mitos, religiões e sistema de explicações e de conhecimento, rejeitando
qualquer tipo de arrogância ou prepotência”.
A transdisciplinaridade é transcultural na sua essência e para acolher essa
dimensão “A academia deve urgentemente reconhecer os novos paradigmas
do conhecimento científico, partindo daí para uma nova dinâmica curricular,
incorporando modelos interdisciplinares e transdisciplinares, assim como o
multiculturalismo consequente” (D’AMBRÓSIO, 1997, p.86).
O desafio de incorporar a visão transdisciplinar abriga uma formação
docente para atuar em todos os níveis de ensino que acolha a religação dos
saberes e que provoque a integração, interconexão e o inter-relacionamento
disciplinar na busca de uma visão mais complexa. Para tanto, os educadores
têm como compromisso envolver e enfatizar a necessidade de considerar a
tessitura social, ecológica e planetária.
Na visão curricular complexa, os saberes se ligam e se interconectam para
projetar uma visão sistêmica, progressista, ecossistêmica, transdisciplinar
(BEHRENS, 2015) e têm como foco educar para vida e não só para fazer
provas. A busca incessante está em religar os saberes e dar sentido ao ato
de educar para vida e para formar pessoas que tenham como meta a justiça
social, a solidariedade, a amorosidade, o diálogo (FREIRE, 1992), a ética,
o acolhimento a diversidade, a tolerância, entre outros construtos para
uma educação transformadora.
A pertinência do pensamento de Edgar Morin está na exigência de uma
reforma do pensamento humano, mas uma reforma que ajude a buscar o
ser mais em detrimento do ter mais, que considere a existência e a vida em
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sua plenitude. O pensamento complexo é, portanto, essencialmente, aquele
que trata com a incerteza, ou seja, na superação das certezas absolutas e
inquestionáveis e consegue conceber a educação de maneira a estar apto
para unir, contextualizar, problematizar, globalizar, mas ao mesmo tempo
a reconhecer o singular, o individual e o concreto, pois o pensamento
complexo que une pode iluminar uma ética da religação dos saberes.
Em aliança com a visão complexa, agrega-se a educação transformadora
de Freire (2001, p. 36), na qual: “A prática educacional não é o único
caminho à transformação social necessária à conquista dos direitos
humanos. Contudo acredito que, sem ela, jamais haverá transformação
social”. A ênfase na educação precisa recair na paixão pela investigação do
conhecimento e na postura ética que torne os alunos/alunas e professores/
professoras envolvidos(as) e comprometidos(as) com os destinos da
humanidade. O processo investigativo permitiu perceber que optar por
uma mudança de paradigma depende do grau de convencimento e do
compromisso estabelecido por cada um, mas que a mudança paradigmática
está nas mãos de gestores e professores que se comprometeram com a
missão de educar e de formar cidadãos para uma sociedade mais justa,
humanitária e fraterna.
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Em defesa da docência:
ensaio sobre formação e práticas de professores
Wagner Silveira Rezende

Introdução
Entre os inúmeros temas espinhosos que a seara educacional tem
enfrentado ao longo dos anos, a formação de professores permaneceu
entre os mais emergentes. Ele próprio um tema rizomático, permitindo
que muitos enfoques sejam dados e lidando com suas polêmicas
internas. Por questões de propósito e estrutura, foi necessário
escolher um caminho entre muitos possíveis. O escolhido envolve um
enfrentamento da formação de professores a partir da diferenciação
entre titulação e qualificação, comparando a influência dos títulos
docentes na aprendizagem dos alunos com a influência das práticas
pedagógicas, tomadas, aqui, como representante mais adequada da
qualificação do que é a titulação.
O caráter do texto é ensaístico, mais livre na escrita do que um artigo
propriamente dito. Seu objetivo é levantar hipóteses, estimular o debate,
não fornecer evidências absolutas ou se ancorar em verdades prontas. O
tipo de discussão estabelecida não é necessariamente novo, mas espero que
o sejam o enfoque e o olhar. As referências bibliográficas, como se verá,
aparecem mais para elementos secundários do texto do que para as ideias
centrais que o guiam.
As hipóteses levantadas estão aqui para que sejam debatidas,
contestadas. Penso que convém mais a um ensaio destinado a dar base
a uma mesa de debates. Eis, em verdade, um exercício argumentativo,
cujo ponto central adianto: práticas pedagógicas revelam mais sobre
a qualificação do professor do que a titulação. A conclusão está dada,
embora não cristalizada, mas o caminho trilhado até ela permanecerá
nas linhas seguintes, para o leitor. Os argumentos são reforçados pelo
uso de dados, muitas vezes, analisados de forma aligeirada, quando
não desconsiderados. Eles também não trazem a força da verdade
incontestável, mas se apresentam, eles mesmos, como argumentos.
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É um ensaio em defesa da docência, mesmo que isso signifique, muitas
vezes, estabelecer críticas ao próprio professor. O intuito não é encontrar
um bode expiatório para os problemas escolares, mas reconhecer lacunas
que, se não forem expostas, permanecerão protegidas pelas sombras da
obviedade naturalizada.
Reconheço, de antemão, que todos os argumentos aqui expostos
podem ser melhor lapidados. As críticas e comentários farão isso melhor
do que eu mesmo faria.

Formação de professores: entre qualificação e titulação
O enfrentamento do tema exige, de antemão, a consideração acerca
da forma como a formação docente é entendida. O que se entende por
formação de professores envolve, pelo menos, duas dimensões distintas,
que, não raras vezes, são tomadas como sinônimos, ou, pelo menos, como
processos equivalentes na prática. Essas dimensões são a titulação e a
qualificação propriamente dita.
Evidentemente, os dois conceitos estão interligados. A rigor, deveriam,
de fato, caminhar juntos, pelo menos quando tomamos a via titulação
representa qualificação. Do ponto de vista lógico, é como se a titulação
representasse, necessariamente, uma qualificação em termos de formação.
O título garante que o profissional está habilitado, e, portanto, qualificado,
a exercer as funções docentes. Por outro lado, nem sempre a qualificação
seria obtida somente via titulação, desde que garantida uma formação
mínima em termos de títulos. Isso quer dizer que um profissional pode
obter sua qualificação por inúmeros caminhos, não necessariamente
fornecedores de algum tipo de titulação formal.
Assim, a formação mínima de professores, aquilo que habilita um
indivíduo a exercer a profissão, representada através de uma titulação
específica (atualmente, a graduação em curso superior ocupa esse espaço
de representação), funcionaria como um atestado de qualificação. A
partir dela, os professores poderiam buscar outras formas de qualificação,
que forneceriam alguma espécie de titulação ou não. O que vale notar é
que a titulação mínima se apresentaria, nesse caso, como um elemento
certificador da qualificação necessária para o trabalho. Contudo, como
estamos diante de um processo contínuo (esse de se qualificar), o professor
poderia trilhar caminhos distintos, e não necessariamente formais, para
continuar se qualificando.
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Nessa perspectiva, toda titulação seria uma garantia de qualificação e o
processo de formação veria a congruência dessas duas dimensões. Porém,
tal congruência assume que a titulação realmente representa uma formação
qualificada. E mais, pressupõe dois desdobramentos hierárquicos em relação
à titulação. Do ponto de vista quantitativo, implica o reconhecimento de
que quanto mais títulos o professor possui, mais qualificada é sua formação.
Qualitativamente, por sua vez, faz crer que quanto mais alta é a titulação
do professor, diante da organização do campo acadêmico nacional, mais
qualificado ele é. Mais uma vez, teoricamente, esses dois desdobramentos
parecem dotados de uma lógica incontestável. E, novamente, é preciso
observar os elementos empíricos para contestar esse tipo de raciocínio.
No Brasil, e isso tem sido acentuado nas últimas décadas, em virtude
da expansão do ensino superior e dos programas de pós-graduação, há
uma percepção largamente difundida e consolidada de que diplomas
de mestrado e doutorado se apresentam como signos incontestáveis de
formação qualificada. Pode-se reconhecer, indo além, a existência de
uma espécie de fetichismo com a titulação em nível de pós-graduação,
organizada hierarquicamente. Essa percepção atesta que a titulação mais
elevada é uma representação de maior saber e conhecimento. A reboque,
promove o reconhecimento de que estamos diante de um profissional
mais qualificado. E isso diz respeito não apenas ao nível de conhecimento,
entendido aqui como erudição, mas também às capacidades docentes. Em
outras palavras, é como se o título de doutorado (para dar ênfase à titulação
mais elevada) significasse que estamos diante de um bom professor.
Para o leitor familiarizado com o tema da formação docente, esse
argumento soaria problemático, lacunoso e consideravelmente frágil. Ainda
observando a formação em nível de pós-graduação, os cursos possuem
objetivos, estrutura e enfoque, em muitos casos, diversos das necessidades
escolares. O peso dado, nesse tipo de formação, recai sobre a pesquisa,
não sobre o ensino. Formamos pesquisadores em nossas universidades
(mais uma vez, observando os cursos de pós-graduação), ou, pelo menos,
pretendemos formar.1 No entanto, a pós-graduação, em regra, não se volta
1

Mesmo em relação a esse objetivo, o ensino superior brasileiro apresenta problemas. Se a
ênfase tem sido dada à pesquisa, é preciso saber que tipo de pesquisa estamos produzindo e
que tipo de pesquisador está sendo formado. É possível notar mudanças ao longo do tempo,
tendo em vista os inúmeros investimentos, e não apenas financeiros, feitos nessa área, mas
não podemos afirmar que atingimos o nível de excelência na formação de pesquisadores. Esse
tema não será abordado com mais deter no âmbito deste ensaio, pois escaparia em demasia ao
escopo proposto por ele.
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para a docência, pelo menos, não como prioridade. Há casos de bolsas
destinadas à docência, mas não estamos diante de uma ação em caráter de
universalidade, senão, antes, pontual. Afinal, a prática da docência só está
ao alcance de quem possui a bolsa (específica, visto que nem todas as bolsas
se vinculam à docência), e não para todos os discentes dos programas. Além
disso, a prática docente, quando ocorre, é, majoritariamente, no âmbito do
ensino superior, e não na educação básica.
Desta forma, é possível afirmar, e isso já tem produzido inúmeras
críticas, que a formação em nível de pós-graduação, por mais qualificada
que seja (mesmo aqui, não há consenso quanto a essa pretensa qualificação),
não está necessária e diretamente vinculada à atuação do professor na
educação básica. Evidentemente, há cursos de pós-graduação voltados
especificamente para formação de professores, mas eles não representam
a totalidade. Com a expansão dos cursos superiores e da pós-graduação, é
cada vez maior o número de professores que, com diplomas de mestrado
e doutorado, ingressam na carreira da educação básica. Esse fenômeno
também requer atenção.
A titulação, se cria a expectativa da qualificação, gera em seu possuidor,
ou no candidato à posse, a expectativa de uma melhor situação de
empregabilidade, o que significa, em maior ou menor medida, melhor
remuneração.2 Com isso, o titulado espera um reconhecimento, financeiro
e de colocação no sistema educacional, à altura do seu diploma. Novamente,
quanto maior a titulação, maior a expectativa de retorno. Em regra,
particularmente antes do processo de expansão das universidades no Brasil,
um diploma de doutorado (e mesmo o de mestrado, em décadas passadas)
criava a expectativa de uma vaga como professor no ensino superior (em
instituições públicas, de preferência). A educação básica aparecia como um
horizonte de exceção, em virtude das limitadas vagas ofertadas para docentes
nas universidades, ou vocacional (mais raro ainda). Ainda hoje, esse tipo de
expectativa é mantido, representando o imaginário daqueles que trilham a
carreira acadêmica. Contudo, as condições de mercado3 fizeram com que a
2

A questão salarial do professor também merece especial atenção, principalmente no que diz
respeito aos possíveis vínculos entre titulação e remuneração, e esta última e qualidade do ensino
ofertado. No entanto, devido ao propósito do presente ensaio, não será aqui abordada. Ela
demanda um esforço de outra natureza.

3

Esse não é um tema novo. Pierre Bourdieu (2003) diagnostica uma crise de quebra de expectativas
de diplomas na França de meados do século XX, justamente em virtude da expansão do acesso
à formação superior.
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procura pela educação básica aumentasse (mesmo assim, como situação de
exceção, ou não preferível).
O titulado que não vê o reconhecimento esperado para seu diploma,
e isso é recorrente no contexto nacional, pode recorrer à educação básica
como uma opção não desejada. É difícil precisar, e faltam informações mais
consistentes nesse sentido, como a frustração do não reconhecimento pelo
diploma (tomando como parâmetro que o objetivo inicial era a docência
no ensino superior) pode afetar o desempenho desse profissional. Seu nível
de comprometimento com as aulas, sua busca por desenvolver práticas
pedagógicas adequadas aos alunos, sua assiduidade e seu envolvimento
podem ser comprometidos em virtude dessa quebra de expectativa. É claro
que não se trata de uma situação que acomete a todos os professores, mas
estamos diante de questões que não podem ser olvidadas.
Vale ressaltar, para evitar interpretações equívocas, que não se trata
de desconsiderar a importância da titulação obtida em nível de pósgraduação, muito menos de desqualificar, per si, os programas das
universidades brasileiras. Contudo, é preciso desmistificar a relação
necessária atribuída entre a titulação e a qualificação do professor. O
que se quer afirmar é que um professor titulado não é, necessariamente,
bem qualificado. Apenas o título não é garantia de boa qualificação.
Conforme ressaltado anteriormente, a estrutura e o propósito dos
programas de pós-graduação, com ênfase majoritária na pesquisa, não
atestam que o vínculo é necessário (no sentido de que ocorre sempre
e em qualquer situação). Ele é necessário como dever ser. Esse ponto
(a não coincidência prática de titulação e qualificação) pode parecer
óbvio, mas é justamente por sua obviedade que se torna naturalizado,
deixando de ser problematizado.
Até aqui, o foco na titulação obtida em pós-graduação pode sugerir
que o problema se concentra especialmente neste nível. A graduação,
porém, como âmbito da formação inicial de professores, também padece
com inúmeros problemas, que colocam em xeque o vínculo imediato e
necessário entre diploma e qualificação profissional. Este tema também
não é novo. A formação inicial de professores no Brasil oferece desafios
antigos aos tomadores de decisão, quando observamos as políticas públicas
destinadas a essa área, e às universidades brasileiras. Seguindo raciocínio
análogo ao que foi estabelecido anteriormente, as lacunas observadas nos
cursos de formação, em nível de graduação, levantam dúvidas sobre o
alcance dos objetivos desses cursos.
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A estrutura curricular dos cursos de licenciatura é bastante similar
ao longo de todo o território nacional. As diferenças entre os cursos
aparecem mais na superfície do que no âmago. Em geral, estamos
diante de cursos compostos por disciplinas conteudísticas, necessárias
para a conclusão do bacharelado, ao passo que as disciplinas ligadas
à prática docente propriamente dita respondem pela menor parte das
grades curriculares. Há, desta forma, um problema estrutural no que
diz respeito aos cursos de licenciatura. A formação para a docência
não ocupa a posição central dos mesmos. Em muitas universidades, a
desconexão entre o bacharelado e a licenciatura é tão patente que não
se manifesta apenas na desproporção curricular. Há um distanciamento
físico entre os institutos especializados e a Faculdade de Educação. A
título de exemplo, um estudante do curso de Física possui, durante
sua formação, ampla gama de disciplinas ofertadas no Instituto de
Ciências Exatas (adotemos essa nomenclatura para fins didáticos).
As disciplinas da licenciatura, caso ele faça essa opção, são ofertadas,
em muitas universidades, em outro local do campus, ou mesmo em
outro campus, na Faculdade de Educação. Somado a isso está o fato
de que tais disciplinas, em inúmeros casos, se concentram em períodos
mais avançados do curso, quando as disciplinas do bacharelado já
se apresentam em menor número ou já foram encerradas. Como
a linguagem costuma ser muito distinta entre o bacharelado e a
licenciatura, o início das disciplinas da licenciatura pode se apresentar
como uma verdadeira ruptura para o aluno, escancarando dois mundos
completamente distintos. A relação de complementaridade entre a
formação no bacharelado e aquela ofertada na licenciatura tem poucas
chances de encontrar abrigo em modelos como esse.
Um desenho como o que está sendo descrito aqui abre espaço
para questionamentos em relação à formação inicial de professores.
O descompasso entre licenciatura e bacharelado, que ainda precisa
ser melhor explorado em suas nuances (por exemplo, os conflitos
existentes entre professores de cada uma dessas áreas), não é o único
dos problemas que se levantam. Os estágios e o espaço concedido à
prática docente propriamente dita (indo além da teoria sobre elementos
didáticos e pedagógicos) também revelam lacunas não resolvidas no
ensino superior. Neste ponto, entram em cena estágios acompanhados
de forma indevida pelos professores das disciplinas correlatas, ou mesmo
não acompanhados, e, em alguns casos, alterações de documentos
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comprobatórios (alunos que conseguem assinaturas para seus períodos
de estágio sem que nunca tenham estado nas escolas). Mesmo quando
ocorrem de maneira comprometida por parte da universidade, os estágios
podem enfrentar resistência da própria escola, que termina por perceber
a universidade como uma instância distante e desconectada de sua
própria realidade. O fato é que o estágio eficaz, com acompanhamento
comprometido, não parece ser a regra nas universidades brasileiras. Não
apenas por esse motivo, mas também por ele, é comum a percepção, por
parte dos alunos que estão se formando nos cursos de licenciatura, do
despreparo com que saem da universidade para o trabalho no âmbito
das escolas. A formação inicial, como formação mínima exigida para
o trabalho docente, deveria, é o que se espera, fornecer, através de
uma titulação, a qualificação necessária para o exercício das funções
docentes. Como tal, organização curricular, concepção do curso e
proposta de estágio, entre outros elementos, deveriam estar diretamente
comprometidos com a qualificação do profissional, não apenas com a
instrumentalidade de um título. Todo esse cenário lança dúvidas sobre
a qualidade dos cursos de formação (incluindo o preparo dos próprios
professores responsáveis por essa formação no ensino superior).
O que se observa, nesse sentido, é uma desconexão entre o que
o título deveria representar e o que ele de fato representa em termos
de formação. A esperada coincidência entre titulação e qualificação, de
maneira institucionalizada e generalizada, não ocorre, em prejuízo da
última. A titulação é obtida, mas não traz consigo a qualificação mínima
exigida. Esse descompasso, mais do que identificado e divulgado,
precisa ser enfrentado, pois é responsável por problemas substanciais
no cenário educacional brasileiro. Oferecer educação de qualidade e
potencializar a aprendizagem dos alunos, principalmente em condições
culturais, econômicas e sociais heterogêneas, como é o caso brasileiro,
sem professores qualificados (mesmo que titulados) é uma tarefa sem
chances de sucesso.
A descontinuidade entre titulação e qualificação questiona, portanto,
a eficácia de políticas públicas educacionais, que, tendo como horizonte
a melhoria da qualidade da educação, buscam qualificar os professores.
Tais políticas, como o Pró-Licenciatura, do governo federal, e outras
ações de semelhante escopo, se baseiam na coincidência entre o título
e a qualificação. Assim, o resultado esperado é que, uma vez titulados
os professores, a qualificação estará garantida, e uma melhor qualidade
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da educação virá como consequência desse processo. Se o diagnóstico
da descontinuidade entre títulos e qualificação estiver correto, essas
políticas correm o sério risco de ineficácia.
Mais uma vez, é preciso estabelecer com clareza o que aqui está sendo
delineado, para evitar equívocos interpretativos. A busca por formar os
professores, em termos de titulação, é legítima. O que se questiona é se
o título entrega de fato o que promete, ou seja, professores qualificados
para o trabalho docente. E é preciso reconhecer que esforços têm sido
feitos nesse sentido.
O Brasil padeceu, durante décadas, particularmente entre o
desenvolvimento do processo de expansão da educação básica pública,
nos anos 1960, até os anos 2000, com profissionais que não possuíam
a formação considerada adequada para o exercício de suas funções. Em
especial, era a falta de um diploma em curso superior o grande problema
da formação. Além disso, muitos dos profissionais, mesmo titulados em
cursos superiores, não possuíam a formação em licenciatura, ou, ainda,
possuíam formação em área do conhecimento diferente daquela em que
atuavam. Ao longo dos anos, esses problemas vêm sendo enfrentados,
particularmente, a partir dos anos 2000. A busca é pela titulação em
curso superior específico na área lecionada, e com licenciatura. Mesmo
que o país ainda não tenha atingido o espero, os números mudaram.
De acordo com dados do Observatório do PNE,4 em 2014, 76,2%
dos professores atuantes na educação básica possuíam ensino superior,
sem consideração da área de atuação. Isso significa que cerca de 25%
dos professores ainda não possuíam formação superior. Para os que
possuíam, no ensino fundamental, menos da metade (49,1%) detinha
formação superior na área lecionada. De acordo com o argumento
anteriormente esboçado, diferenciando titulação e qualificação, isso
significa que a qualificação desses profissionais não pode ser atribuída
à titulação. Eles lecionam em áreas para as quais não possuem formação
específica. Portanto, não estão qualificados, observando a titulação,
para tanto. Assim, se a qualificação desse profissional existe, ele não é
fruto de seu diploma. Mesmo que possuíssem formação na área, ainda
esbarraríamos nos problemas aventados anteriormente, tangentes à
qualidade de nossos cursos de formação de professores. No ensino
médio, o percentual de professores com formação específica na área
4

Fonte: Mec/Inep/DEED/Censo Escolar, elaborado pelo Todos Pela Educação.
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lecionada é de 59,2%. Em ambos os casos, estamos distantes das
metas estipuladas para o ano de 2024, em que 100% dos professores
devem possuir formação superior, com licenciatura, na área específica
lecionada. No que tange à pós-graduação, em 2014, 31,4% dos
professores possuíam algum título de pós-graduação. A meta (16)
estipulada para 2024 é de 50%.
Esses dados chamam a atenção para os problemas que a formação
de professores ainda apresenta. Pegando como exemplo o ensino
fundamental, o que se observa é que nem a metade possui curso superior
na área lecionada. Mas, e quando chegarmos em 100%, os problemas
estarão resolvidos? É seguro dizer que novos problemas aparecerão e que
o tema da qualidade continuará em voga. Afinal, a meta é estabelecida
em relação aos títulos, mas não aborda a qualificação propriamente
dita. Um argumento que poderia ser levantado é que os professores
titulados não são licenciados, portanto, não estariam preparados
adequadamente para o exercício do trabalho docente. Contudo, o que
vemos, observando os dados para os anos finais do ensino fundamental
(tabela 1), é que a maior parte dos docentes que possuem curso superior
possui licenciatura (92,6%, ou 616.485 professores). Ou seja, os
professores titulados são dotados de formação adequada (mais uma vez,
em termos de títulos).
Os diagnósticos acerca da qualidade da educação, como aqueles
produzidos no âmbito das avaliações em larga escala, apontam para uma
aprendizagem aquém da esperada nesta etapa. Não podemos atribuir
tais resultados apenas aos professores, mas também não podemos
ignorar o papel que exercem neste cenário. Em relação à formação, não
é possível creditar os problemas de aprendizado dos alunos somente aos
professores sem formação específica ou sem licenciatura (final, metade
dos professores possui titulação adequada). Mesmo com a titulação,
e esse é o argumento que vem sendo construído ao longo de todo o
texto, não há elementos empíricos que sustentem que estamos diante de
professores necessariamente qualificados (tabela 1):
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Tabela 1 – Número de Funções Docentes no Ensino Fundamental – Anos Finais com
Formação Superior, com Licenciatura, sem Licenciatura e com Complementação
Pedagógica, segundo a Região Geográfica – 2014
Funções Docentes no Ensino Fundamental – Anos Finais
Unidade da
Federação

Total Geral

Possui
Curso com
Licenciatura

Possui Curso sem Licenciatura
Total

Com
Complementação
Pedagógica

Brasil

665.748

616.485

49.263

24.018

Norte

56.479

53.853

2.626

1.602

Nordeste

172.487

158.820

13.667

9.592

Sudeste

282.501

262.753

19.748

6.550

Sul

104.787

98.514

6.273

4.120

Centro-Oeste

49.494

42.545

6.949

2.154

Fonte: MEC/Inep/Deed. Adaptado pelo autor.

A despeito da formação, alguns elementos poderiam ser levantados
para tentar explicar os problemas da aprendizagem. Eles não dizem
respeito à formação apenas, não resta dúvida. Professores, comumente,
relatam problemas de outra natureza, como aqueles relacionados às
condições de trabalho. Dois deles, 5 especificamente, chamam a atenção
pelo fato de se relacionarem, em maior ou menor medida, ao tema da
formação, e por não encontrarem respaldo empírico.
Mesmo depois de titulados, os professores permanecem, ou, pelo
menos, é o que se espera deles, em contínua qualificação. O tema da
formação continuada também merece uma atenção especial, que não
5

Novamente, os objetivos e os limites deste trabalho não permitem uma exploração mais
aprofundada. É evidente que existem inúmeros problemas envolvendo a atuação docente, desde
questões sistêmicas a elementos específicos do ambiente de trabalho em cada escola. Não se
trata, de maneira alguma, de ignorá-los, mas, antes, de seguir o enfoque que aqui está sendo
dado à formação e aos problemas enfrentados pelos docentes.
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será dada aqui, mas, por ora, basta dizer que um argumento recorrente
entre os professores é o de que eles não dispõem de tempo para uma
qualificação contínua. Diante dos baixos salários, acumulados com
o baixo reconhecimento social da profissão, os professores acabam
por realizar jornadas de trabalho exaustivas, via de regra, em mais de
uma escola, trabalhando durante os três turnos, de modo a permitir
o aumento da remuneração. Os deslocamentos contínuos entre uma
escola e outra acentuariam ainda mais o problema. Isso impediria um
melhor preparo das aulas, um cuidado maior com o planejamento e a
possibilidade de diversificar suas práticas pedagógicas.
Sem desconsiderar que esta estrutura argumentativa descreve as
condições de trabalho de muitos professores, é preciso reconhecer que
ela não diz respeito à vida profissional da maioria deles. Conforme
podemos extrair a partir da leitura da tabela 2, a seguir, a grande maioria
dos professores no Brasil (89,82%), em todas as etapas de escolaridade,
leciona em um único estabelecimento. Os que lecionam em mais de
uma escola representam a minoria dos casos (20,18%). Diante disso, é
possível afirmar que a ideia de que os professores enfrentam problemas
para preparar suas aulas e para que possam dedicar mais tempo à sua
própria qualificação por conta de terem que se deslocar entre muitas
escolas ao longo de sua jornada de trabalho não encontra lastro
empírico para a maioria deles. Essa situação, de fato, pode ocorrer, mas
não representa um problema estrutural da escola brasileira. A falta de
tempo para preparo das aulas ou para estudo não é produto de um
deslocamento entre as diferentes escolas em que lecionam, de modo
que, em virtude de suas condições salariais, possam aumentar sua
remuneração (tabela 2):
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Tabela 2 - Número de Professores do Ensino Regular por Quantidade de Estabelecimentos
em que lecionam, segundo as Etapas de Ensino - 2007
Etapas de
Ensino
Educação
Infantil
Ensino
Fundamental
Ensino Médio
Educação
Profissional

Professores por Quantidade de Estabelecimentos
1

2

3

4

Estabelecimento

Estabelecimentos

Estabelecimentos

Estabelecimentos

Creche

95.643

94.622

997

19

2

3

Pré-Escola

240.543

233.589

6.674

198

39

43

Anos
Iniciais

685.025

636.677

45.768

2.034

372

174

Anos Finais

736.502

624.074

98.643

11.890

1.568 327

414.555

359.551

45.796

7.270

1.529

409

49.653

47.423

1.996

181

34

19

Total

5 ou mais

Fonte: Mec/Inep/Deed.

Mesmo estando na mesma escola, poderíamos assumir que a falta de
tempo destinado ao desenvolvimento de suas práticas pedagógicas ocorre
em virtude do professor trabalhar ao longo de muitos turnos na mesma
escola. Mais uma vez, é preciso reconhecer a existência desse problema,
mas não sua generalidade estrutural.
De acordo com a leitura da tabela 3, é possível observar que a maioria
dos professores, em todas as etapas de escolaridade, leciona em um único
turno. Assim como sobre o ponto ressaltado anteriormente, relacionado
ao número de estabelecimentos em que os professores lecionam, no que
diz respeito ao número de professores por turno, notamos que a ideia de
que o número de turnos prejudica o preparo das aulas ou a busca por
qualificação, não encontra fundamento empírico para a maioria deles. Em
todas as etapas de escolaridade, o número de professores que lecionam em
2 ou 3 turnos é inferior ao número de professores em um único turno. Isso
não quer dizer que o exercício da profissão, em três turnos, por exemplo,
não seja um desafio ao preparo das aulas e à busca por qualificação.
Contudo, ele não representa a maioria da rede. Com isso, mesmo que
consideremos a existência desses problemas, a questão da qualificação do
profissional permanece em pauta (tabela 3):
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Tabela 3 - Número de Professores do Ensino Regular por Quantidade de Turnos em que
lecionam, segundo as Etapas de Ensino - 2007
Etapas de
Ensino

Professores por Quantidade de Turnos
Total

01 Turno

02 Turnos

03 Turnos

Educação
Infantil

Creche

95.643

90.971

4.663

9

Pré-Escola

240.543

217.710

22.823

10

Ensino

Anos Iniciais

685.025

573.383

111.336

306

Fundamental

Anos Finais

723.702

522.871

199.409

1.422

Ensino Médio

414.555

271.213

122.528

20.814

97.341

49.653

36.729

10.959

Educação
Profissional

Fonte: Mec/Inep/Deed.

A formação é uma dimensão importante6 para a qualidade da educação.
E a qualificação é um elemento fundamental para tratarmos da formação
do professor. Ela dá as bases necessárias para que o professor exerça suas
funções de modo a potencializar a aprendizagem dos alunos, horizonte
último do processo educacional sistematizado pela escola. A titulação,
não resta dúvida, é um indicador de qualificação, mas não garante, por
si só, que esta última tenha sido plenamente alcançada, principalmente
diante dos problemas enfrentados pelos cursos de formação no Brasil. Os
cursos de formação de professores demonstram o hiato que pode existir
entre a titulação alcançada e a qualificação realmente obtida. Separar essas
duas dimensões do processo de formação deixa claro que o mesmo não
pode operar sem uma delas. Se a titulação é o elemento comprobatório
e certificador, necessário para o atendimento dos requisitos legais da
profissão, a qualificação é o que dá fundamento ao título, razão de ser
de sua obtenção. Portanto, buscar a titulação é um processo necessário,
mas é imprescindível que venha acompanhado de qualidade na formação.
Ter professores titulados, por si só, não toca no problema da qualidade
6

Para autores como Eric Hanushek (2011), ela é absolutamente indispensável. Os professores
respondem pela maior parte do aprendizado. Logo, profissionais qualificados é um imperativo
para a melhoria da qualidade da educação. A despeito da polêmica em torno das posições que
Hanushek adota, o argumento de que sem professores qualificados não é possível oferecer uma
educação de qualidade é convincente. Penso ser, a bem da verdade, uma defesa dos professores.

165

do ensino ofertado. E há uma relação muito íntima entre professores
qualificados (e não apenas titulados) e qualidade da educação. Se as
políticas públicas se voltam apenas para a busca de concessão da titulação
aos professores, no atual cenário, a qualificação do profissional não está
garantida. A qualidade do ensino e a aprendizagem dos alunos sofrem os
impactos dessa decisão.

Qualificação docente e práticas pedagógicas
O enfoque na formação docente via observância da titulação, como
vimos, apresenta uma série de questões que precisam ser enfrentadas, antes que
possamos considerar os diplomas como sinônimos de qualificação profissional.
Se a relação entre titulação e qualificação fosse certa, poderíamos esperar que
a titulação dos professores influenciasse a aprendizagem dos estudantes. No
entanto, essa relação entre os títulos dos professores e a aprendizagem dos
alunos não é observada de forma clara através dos resultados educacionais. É
o que mostram as tabelas7 de 4 a 6, a seguir:
Tabela 4: Relação entre proficiências, por disciplina e etapa de escolaridade e titulação
docente - curso superior
Etapas e disciplinas

LP 5EF

Escola em que
até 50% dos
professores, entre os
respondentes, têm
curso superior

Proficiência

Escola em que
mais de 50% dos
professores, entre os
respondentes, tem
curso superior

Proficiência

7

N

N

MT 5EF

LP 9EF

MT 9EF

LP 3EM

207,8

MT 3EM

222,2

246,8

256,2

276,4

283,8

965

965

702

702

289

289

204,9

221,5

244,8

256,7

269,1

280,9

383

383

104

104

23

23

Gostaria de agradecer profundamente a Juliana Candian pelo auxílio com esses dados. Aproveito
para agradecer também a Luiz Vicente Fonseca, Lucas Cavalcanti, Naira Lima e Ana Luísa
Casela pelo esforço em produzir dados que acabaram não sendo diretamente utilizados nesse
ensaio.
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Tabela 5: Relação entre proficiências, por disciplina e etapa de escolaridade e titulação
docente - especialização
Etapas e
disciplinas
Escola em que
até 50% dos
professores, entre
os respondentes,
têm especialização
Escola em que
mais de 50% dos
professores, entre
os respondentes,
tem especialização

LP 5EF

MT 5EF

LP 9EF

MT 9EF

LP 3EM

MT 3EM

Proficiência

205,6

221,2

245,7

255,7

275,4

285,4

N

528

528

207

207

67

67

Proficiência

207,8

222,5

246,9

256,5

276,0

283,0

820

599

599

245

245

N

820

Tabela 6: Relação entre proficiências, por disciplina e etapa de escolaridade e titulação
docente – mestrado ou doutorado
LP
5EF

MT
5EF

LP
9EF

MT
9EF

LP
3EM

Escola em que
nenhum professor,
entre os respondentes,
tem pós-graduação
(mestrado ou
doutorado)

Proficiência

206,5

222,0

245,8

256,9

274,8

283,3

N

1199

1199

593

593

162

162

Escola em que algum
professor, entre
os respondentes,
tem pós-graduação
(mestrado ou
doutorado)

Proficiência

210,2

221,6

248,7

254,5

277,0

283,8

N

149

149

213

213

150

150

Etapas e disciplinas
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MT
3EM

Os dados são oriundos do Programa de Avaliação da Educação Básica
do Espírito Santo - PAEBES,8 em sua edição de 2015. A proficiência
média da escola é obtida através dos testes padronizados, ao passo que as
informações sobre a titulação dos professores são oriundas dos questionários
contextuais aplicados para os professores.
O que pode ser observado, através da leitura das tabelas anteriores, é
que a titulação do professor não interfere substancialmente na proficiência9
dos alunos, em nenhuma disciplina ou etapa de escolaridade. Se a escola
possui mais ou menos da metade de seus professores com curso superior
não influencia o resultado dos alunos (tabela 4). Em relação à especialização
e à pós-graduação stricto sensu, o mesmo pode ser dito. Escolas com mais
especialistas, mestres e doutores não possuem melhores resultados do que
aquelas em que os profissionais não possuem tais titulações.
Por conta disso, um caminho mais promissor parece ser observar
como as práticas pedagógicas dos professores se relacionam com a
aprendizagem dos alunos. As práticas seriam pensadas como frutos da
qualificação docente, muito mais significativas do que os títulos como
representantes da qualificação. Como anteriormente apontado, a titulação
dos professores tem mostrado pouca influência em relação à aprendizagem
dos estudantes. Entretanto, as práticas pedagógicas se relacionam de
forma mais clara com a aprendizagem. Um estudo feito com clima escolar
e práticas pedagógicas ajudará a elucidar essa perspectiva.
Já há alguns anos, no âmbito da avaliação educacional em larga escala, o
clima escolar vem sendo investigado como fator associado ao desempenho dos
alunos. Por se tratar de um fator intraescolar, portanto, ao alcance da escola, o
clima se apresenta como um elemento de interesse, visto que permite melhorias
na aprendizagem a partir do esforço da própria escola, não sendo absolutamente
condicionado por fatores externos, particularmente, pela origem social dos alunos.
Tomando o clima como uma dimensão composta por diferentes
contextos,10 interessa compreender sua relação com o desempenho dos alunos,
além de identificar como cada um deles exerce influência sobre a aprendizagem.
Dos quatro contextos propostos para o clima escolar, o contexto instrucional
se relaciona diretamente com as práticas pedagógicas adotadas pelos professores
em sala de aula. No âmbito da divulgação dos resultados do Sistema Permanente
8

Para mais sobre o PAEBES, acesse <http://www.paebes.caedufjf.net/>

9

A proficiência dos alunos em testes padronizados é um indicador da aprendizagem.

10

Para mais sobre a ideia de contextos do clima escolar, ver Marjoribanks (1980).
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de Avaliação da Educação Básica do Ceará - SPAECE, 11 no ano de 2012, um
indicador do contexto instrucional do clima escolar foi construído, permitindo
caracterizar as escolas12 segundo a percepção dos alunos em relação às práticas
pedagógicas e identificar sua relação com ganhos de aprendizagem.
O contexto instrucional13 do clima escolar se refere às ações que
envolvem a relação de ensino e aprendizagem no ambiente escolar, com
ênfase no que ocorre na sala de aula. Diz respeito às práticas dos professores
e também a como os alunos percebem o interesse dos professores por
sua aprendizagem. O índice de percepção do contexto instrucional foi
construído com base nas respostas que os alunos14 deram às variáveis
contidas nos questionários contextuais. Sete variáveis compuseram
o índice. Todas eram interrogações sobre as práticas adotadas pelos
professores em sala de aula. Os alunos deveriam assinalar a frequência com
que seus professores adotavam cada uma dessas práticas, com 4 opções de
resposta (nunca, raramente, às vezes, sempre). As questões utilizadas para
a composição do índice foram:
• Corrigem coletivamente as tarefas de casa?
•
•

Utilizam diferentes formas de avaliar os alunos, além de provas ou
testes?
Exigem que os alunos estudem e prestem atenção nas aulas?

•

Explicam até que todos os alunos entendam a matéria?

•

Estão disponíveis para esclarecer as dúvidas dos alunos?

Dão notas de maneira justa?
Dão oportunidade aos alunos para expressarem suas opiniões?
Todas as perguntas se relacionavam com práticas pedagógicas. A
correção das tarefas de casa, e não apenas passar a tarefa, a diversificação nas
•
•

11

Para mais sobre o SPAECE, acesse <http://www.spaece.caedufjf.net/>

12

O SPAECE avalia as redes estadual e municipais do Ceará.

13

Os demais contextos do clima escolar são: i) inter-relacional, envolvendo as relações estabelecidas
entres os diversos atores escolares nos mais diversificados ambientes pertencentes à escola; ii)
imaginativo, que se relaciona com o incentivo à autonomia, à criatividade e ao pensamento
prospectivo; e iii) normativo, tangente à criação e ao cumprimento de normas na escola.

14

Havia variáveis sobre práticas pedagógicas nos questionários dos professores e dos diretores. O
questionário dos alunos foi escolhido para a construção do índice por conta de dois motivos
principais: o número de respondentes, muito maior entre os alunos, dando solidez à medida
produzida; e o fato de que, entre os alunos, havia menos motivo para o aparecimento de
respostas socialmente desejáveis, enviesando a produção do índice.
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formas de avaliar e o estabelecimento de critérios para as notas, a exigência
de atenção e estudo, a disponibilidade para dúvidas, a insistência até que
todos aprendam e a possibilidade dada aos alunos para que expressem suas
opiniões são práticas conduzidas pelos professores que variam conforme
sua qualificação, mas não conforme sua titulação.
Consideremos que todas essas ações sejam indicativos da qualificação
do professor, visto que variam de acordo com a mesma. É razoável supor
que um professor qualificado, preparado para o exercício de suas funções,
adote essas práticas. É claro que a caracterização de um bom professor
(adoto essa expressão na ausência de uma melhor) não envolve somente
essas práticas. Porém, é difícil imaginar que, sem esse conjunto, possamos
caracterizar um professor como qualificado para o exercício de suas
funções. As práticas pedagógicas dos professores ajudaram a criar um
ambiente propício à aprendizagem no contexto da sala de aula. Por isso,
sua relação com o clima escolar.
As respostas dadas a cada uma das variáveis receberam valores distintos,
permitindo, dessa forma, a construção de uma escala, com variação de 0 a
10. Em seguida, foram criados três grupos de respostas, que representavam
a percepção dos alunos em relação ao contexto instrucional do clima (as
práticas pedagógicas). O primeiro grupo representava uma percepção, por
parte dos alunos, de que o contexto instrucional do clima era ruim (ou seja,
as ações referentes às práticas pedagógicas quase não aconteciam; lembremos
que estamos diante de uma escala de frequência); o segundo grupo, a
percepção de que o contexto instrucional era razoável, na medida em que
as práticas ocorriam com alguma frequência; por fim, o terceiro grupo dizia
respeito à percepção de que o contexto instrucional era bom, ou seja, as ações
representativas das práticas pedagógicas ocorriam com frequência.
Além desses grupos, outros três grupos de escolas foram criados, a partir
da ideia de valor agregado15 (entendido aqui como o esforço feito pela escola
para potencializar a aprendizagem dos alunos, independentemente da
origem social dos mesmos). De acordo com as condições socioeconômicas
dos alunos, a proficiência média das escolas, nos testes de proficiência
aplicados pelo SPAECE 2012, para Matemática, foi estimada.
Depois de prontos os resultados, as proficiências obtidas foram
comparadas com as proficiências estimadas. A diferença entre elas deu a
15

A ideia de valor agregado está ligada à concepção de eficácia escolar. Para mais sobre o assunto,
ver Brooke e Soares (2008).
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medida do valor agregado. Se a diferença entre a proficiência obtida e a
proficiência estimada era menor ou igual a zero, as escolas pertenciam ao
grupo sem valor agregado.
No grupo de escolas de baixo valor agregado, a diferença entre a
proficiência obtida e a estimada variava entre zero e 12,5 (um quarto do
desvio padrão).16 Finalmente, as escolas com alto valor agregado eram
aquelas cuja diferença entre a proficiência obtida e a esperada foi maior
do que 12,5.
A seguir, o gráfico 1 apresenta os resultados do cruzamento entre os
grupos de percepção do contexto instrucional do clima escolar (as práticas
pedagógicas) e os grupos de escola por valor agregado.
Gráfico 1: Percepção do contexto instrucional do clima escolar e valor agregado

Fonte: SPAECE 2012. Tabulação própria.

Como podemos observar, a partir da leitura do gráfico 1, à medida que
avançamos nos grupos de percepção do contexto instrucional, o percentual de
escolas com alto valor agregado aumenta e o percentual de escolas sem valor
agregado diminui. Quando a percepção é a de que o contexto instrucional
é ruim, 71,4% das escolas não agregam valor, ao passo que apenas 19,1%
16

Valor estabelecido arbitrariamente, apenas para diferenciar dois grupos entre as escolas que
agregavam valor.
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possuem alto valor agregado. Esse percentual aumenta discretamente quando
a percepção dos alunos sobre o contexto instrucional é a de que ele é razoável
(19,9%), embora haja uma diminuição significativa do percentual de escolas
sem valor agregado. No entanto, quando a percepção é a de que o contexto
instrucional é bom, o percentual de escolas com alto valor agregado aumenta
muito, passando a responder por 53,8% das escolas, enquanto o percentual
de escolas sem valor agregado cai para 25,9%.
Esses resultados nos autorizam a levantar uma série de hipóteses.
Antes de tudo, ele nos permite reconhecer que as práticas pedagógicas
estão relacionadas com a aprendizagem dos alunos. Mais especificamente,
a frequência com que ocorrem, propiciando o estabelecimento de um
clima favorável à aprendizagem em sala de aula. Assim, corrigir o dever
coletivamente, permitir que os alunos tirem suas dúvidas, insistir até que
todos aprendam, diversificar os instrumentos de avaliação, entre outras, são
práticas que se associam à aprendizagem, potencializando-a, se exercidas
com frequência. Se elas são indícios da qualificação docente, isso significa
que a qualificação do professor se relaciona com a aprendizagem. E mais,
aprendizagem de todos os alunos, independentemente de suas origens
sociais. Esse é um ponto importante, pois rechaça o discurso derrotista17
em relação às capacidades das escolas de promoverem a aprendizagem de
alunos oriundos de famílias pobres.
Não podemos, isso é claro, afirmar que apenas as práticas pedagógicas
são responsáveis por toda a aprendizagem. O percentual de 25% de escolas
que, mesmo com a presença dessas práticas, não agregam valor mostra
com clareza esse ponto. Contudo, reconhecer a importância das práticas
pedagógicas para a aprendizagem é uma forma de reconhecer a importância
do professor e de sua qualificação. Não apenas de sua titulação, mas da
qualificação de sua formação. Ciente da necessidade de maiores avanços
em termos de pesquisa, a abordagem aqui adotada, contudo, lança luz
sobre a importância das práticas docentes, se configurando como uma
defesa da docência, visto que coloca o professor no cerne do debate sobre
a melhoria da qualidade da educação.

17

O Relatório Coleman e suas interpretações mais radicalizadas são tratados como um marco para
esse tipo de discurso.
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Em defesa da docência
Reconhecer os problemas que afetam a escola significa reconhecer o
papel desempenhado pelos professores neste contexto. Isso, antes de tudo,
é um reconhecimento da importância do professor no processo de ensino
e aprendizagem. Apontar problemas em sua formação não é um demérito
ao professor, mas, antes, a denúncia de uma lacuna estrutural, que tem
caracterizado o contexto educacional brasileiro.
Debruçar-se sobre o que parece óbvio pode se apresentar como um
caminho importante para desnaturalizar determinadas perspectivas,
como aquela que confunde titulação e qualificação docente. O enfoque
nos títulos ignora sua ineficácia como representação da qualificação. Esta
última é encarnada de maneira mais encorpada nas práticas docentes. Estas
podem revelar melhor um caminho para compreendermos aquilo que
mais influencia a aprendizagem dos alunos. E, mais uma vez, chegaremos
à centralidade da ação do professor.
A defesa da docência se manifesta, justamente, nesse ponto. A
aprendizagem dos estudantes passa pela capacidade dos professores de
estimulá-la, conduzi-la e potencializá-la. Identificar os déficits de formação
abre espaço para que ações sejam tomadas, no sentido de tentar contornar
os problemas. Não destinar críticas à qualificação do professor é uma ação
de corporativismo, mas não de defesa real do profissional. Cria a falsa
ideia de que estamos defendendo o professor de sua dura realidade diante
de um sistema educacional (e social) perverso e excludente. A defesa do
professor passa pela exigência da qualidade de sua formação, não pela
emissão sistematizada de títulos.
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