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Epígrafe

“Quando a educação não é libertadora, o
sonho do oprimido é ser o opressor.” (Paulo
Freire, A Pedagogia do Oprimido, 2003, p.66)

“É preciso que pelo contrário, desde os
começos do processo, vá ficando cada vez
mais claro que, embora diferentes entre si,
quem forma se forma e re-forma ao formar e
quem é formado forma-se e forma ao ser
formado “(Paulo Freire, Pedagogia da
Autonomia, 1996).)
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Resumo

A força da еduсаçãо rеѕídе no fato de ѕеr um еlеmеntо рrоdutоr de ѕаbеrеѕ, de

іdeіаѕ e de crenças comuns que caracterizam a sociedade. Aѕ sociedades аfrісаnаѕ

sempre рrаtісаrаm a еduсаçãо, a chamada educação natural, aquela vоltаdа para a

sobrevivência de acordo соm o meio natural, onde àѕ experiências acumuladas еrаm

transmitidas de geração a gеrаçãо аtrаvéѕ da trаdіçãо оrаl.

Não existe nenhum раrаlеlіѕmо dіrеtо entre a еduсаçãо e a еѕсоlа. A еduсаçãо

еxіѕtе e ѕеmрrе еxіѕtіu onde nunca tinha еxіѕtіdо nenhuma еѕсоlа. Nеѕtаѕ ѕосіеdаdеѕ,

nem ѕеmрrе еxіѕtіu uma ѕераrаçãо clara de funções entre ԛuеm еnѕіnа e ԛuеm aprende.

A educação é uma linha tênue que norteia discursos, bem como práticas que

determinam o futuro de uma nação. Podendo ser utilizada tanto para consolidar a

formação de uma sociedade segura de seus direitos e deveres, tendo em seus discursos a

força do conhecimento, como também pode ser utilizada para segregar, dominar e

manipular um grupo de pessoas.

No período colonial, a educação fora utilizada como cabide para sustentar

economicamente e politicamente a colônia. Tendo também como base justificável a

civilização dos indígenas, considerados bárbaros.

A educação, vista como uma superestrutura pode ser apontada como sendo o

resultado de diversas determinações, sendo reforçado pela ganância de forças políticas e

ideológicas de um governo outrora dominador tanto econômico, político, mas também

um governo que desejava domínio moral e intelectual, criando através da educação uma

hegemonia de poder.

A presente pesquisa terá em seu viés principal elevar reflexões no tocante à

importância que a educação foi para a solidificação do sistema colonial, assim como

para a formação de grupos e de nações na pós-independência.

Palavra chave: África. Educação. Teoria do Currículo.
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Abstract

The strength of education resides infact of being a knowledge, ideas and

common beliefs producer that characterize a society. African societies always had an

educational system, the so-called natural education, focused on survival according to the

natural environment, where the accumulated experiences were transmitted from

generation to generation throughout the years.

There is no direct parallelism between the education and the school. Education

exists and always did where there never had existed schools before. In these societies,

there were not always a clear separation between who teaches and who is being taught.

Education is a fine line that guides discourses as well as practices that determine

the future of a nation. It can be used both to consolidate the formation of a society

secure of its rights and duties, having in its discourses the force of knowledge, but can

also be used to segregate, dominate and manipulate a group of people.

In the colonial period, education had been used as a hanger to economically and

politically support the colony. Also having as justifiable base the civilization of the

natives, considered barbarians.

Education, seen as a superstructure, can be said to be the result of various

determinations, reinforced by the greed of political and ideological forces of a once

dominant government both economically and politically, but also a government I

desired moral and intellectual dominion, creating through of education a hegemony of

power.

The present research will have in its main bias to raise reflections regarding the

importance that the education was for the solidification of the colonial system, as well

as for the formation of groups and of nations in the post-independence.
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Introdução

Portugal colonizou a África por mais de 450 anos. Estabeleceram neste território

suas crenças e valores para os africanos, sob pretexto de uma missão civilizatória. O

processo de colonização foi gradual no qual os portugueses procuraram estabelecer os

laços cada vez mais fortes com africanos. Estes por sua vez foram sendo retirados de

seu mundo primitivo para assimilar valores ocidentais (Boahen, 2010).

Desta forma, este processo foi uma conquista espiritual sobre as forças de

ignorância e daqueles de um materialismo equivocado. Devido à singularidade destes

conceitos coloniais, os portugueses declaram que os territórios africanos do Cabo de

Ilha Verde, Guiné Portuguesa, São Tomé e Príncipe, Angola e Moçambique não são

colônias, mas províncias estrangeiras, projeções legítimas e integrais da região

metropolitana de Portugal (Ferreira, 2014).

Os portugueses afirmaram não reconhecer qualquer tipo de qualquer distinção

entre povos africanos e portugueses, afirmando que existe somente distinção geográfica.

Este sentimento de igualdade favoreceu o governo de Salazar, na década de 50, a não

chamar os povos africanos de colônia. Esta foi uma estratégia para fortalecer o poder

português frente a futuros ataques anticoloniais (Mmenbe, 2001).

Na colonização ocorre uma exploração econômica predatória dos recursos e das

populações coloniais, visando o benefício dos interesses metropolitanos, e as políticas

estatais intervencionistas em Angola usou a educação e a missão civilizadora para

legitimar o domínio português (Castelo, 2014).

A tarefa de impor a civilização é um processo lento. Um trabalho de séculos,

como dizem os porta-vozes coloniais. É perfeitamente claro que Portugal não teve

séculos à sua disposição para inculcar nos africanos com valores lusitanos. A filosofia

da política de colonização portuguesa é que o africano é uma criança primitiva e o
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objetivo da política é levá-lo à idade adulta portuguesa. Contudo, esta política de

Portugal em relação à África é apenas uma declaração de tradições que se acumularam

ao longo de séculos de negligência (Ballestrin, 2013).

Um dos instrumentos utilizados pelo governo português para fortalecer sua

dominação foi a educação. O colonialismo e a educação são duas formas principais

pelas quais as potências européias perpetuaram o domínio no continente africano.

Embora a educação anteceda o colonialismo, as nações européias usaram seus fortes

poderes para introduzir um sistema educacional tão estrangeiro, cujo objetivo era

garantir que as nações africanas foram subjugadas e exploradas (Ferreira, 2014).

A educação formal na África colonial foi uma criação e produto da ideologia

lusitana, que teve um efeito hegemônico nos sistemas educacionais destes países. Esta

cultura hegemônica imposta rompeu os valores dos pré-colonos e noções pré-coloniais

de aprendizagem que eram essenciais para refletir os aspectos sociais as necessidades e

expectativas culturais da comunidade. Deste modo, a chegada do colonialismo europeu

em Angola, e em outras partes da África, levou à força imposição da cosmovisão

européia ou colonial, responsável em grande parte não apenas a distorção dos projetos

de educação destes indivíduos (Shizha, Kariwo, 2011).

Em face desta realidade torna-se importante uma análise factual para além das

conclusões sobre o tema abordado assim como a importância dos manuais escolares e

do mecanismo pedagógico na Angola, durante o período colonial, não podendo fazer

negligenciar e adotar uma abordagem simplista sem incluir as características e os limites

do contexto do país em causa (Mesquida, Peri, Peroza, & Akkari, 2014, p. 23).

Considerando a exposição feita acima, o presente estudo tem por objetivo

realizar uma análise da estrutura curricular em África no período colonial de 1960 a

1964, tendo em vista construir um suporte teórico para postular uma crítica da educação

como instrumento da ideologia do colonialismo.
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1. Capítulo 1 – Colonialismo e educação

O colonialismo surgiu da necessidade de as nações europeias têm controle

político direto sobre suas colônias, a fim de garantir a proteção de seus interesses

econômicos (Ferreira, 2014). Assim, colonialismo não é apenas um sistema de

exploração, mas um cujo principal objetivo era repatriar os lucros para as metrópoles.

Ao exportar os lucros criados pelo trabalho africano, o desenvolvimento da Europa

estava assegurado. Assis (2014, p.4) relata que:

A expansão colonial iniciada no século XVI, com as grandes
navegações e o “descobrimento” das Américas – posteriormente
incrementada com o neocolonialismo do final do século XIX, que
promoveu a repartição da África e Ásia –, é vista, nessa abordagem,
como condição sine qua non para a existência e a manutenção do
capitalismo industrial.

A colonização da África foi uma resposta às necessidades econômicas da Europa

capitalista industrial. As nações europeias desejam colônias para ter acesso às matérias-

primas das colônias, terem mercados, por venda de manufaturados do país de origem e

campo para o investimento de capital excedente (Castelo, 2014).

Liberato (2014, p.4) explica que:

O interesse político e econômico de Portugal pelos territórios
africanos, por si colonizados, concretizou-se sobretudo a partir do
século XIX, mais concretamente depois da independência política do
Brasil, em 1825. Perdido que estava o segundo Império e habituados,
sob o ponto de vista económico e institucional, à existência de um
império sul-atlântico, Portugal começa a elaborar os primeiros
projetos para a instalação de seu império no continente africano,
idealizando, assim, o seu terceiro Império.

Desta forma, colonialismo ajudou na distorção das economias africanas para se

adequar às demandas do mercado mundial, a demanda que nem sempre é compatível
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com as demandas do próprio desenvolvimento e priva assim as nações colonizadas da

capacidade de crescimento auto-sustentável, condição prévia para desenvolvimento.

Deste modo, a colonialidade é uma construção eurocêntrica e um requisito importante

para a manutenção e o avanço das forças produtivas capitalistas no mundo ocidental

(Queiroz, 2017).

O colonialismo é um fenômeno que ocorre antes do modo de produção

capitalista, no entanto , se integra a como política em suas diferentes fases de

desenvolvimento. No século XVI, a partir da expansão europeia, o colonialismo tornou-

se sua ferramenta central e as relações de produção e acumulação primitiva e demais

processos históricos que foram engendrados dentro deste contexto, é que tornaram o

capitalismo possível como um modo de produção. Assim, tornou-se um componente

estrutural de seu próprio sistema (Ferreira, 2014).

Nesta perspectiva, cabe considerar que há uma distinção entre colonialismo e

colonialidade. O conceito de colonialidade considera que o colonialismo não se finda

com a descolonização. Ao contrário disto, fala-se em fim do colonialismo como

estratégia para perpetuar a continuidade das formas coloniais de dominação, sendo

substituída pelos mecanismos do sistema capitalista colonial-moderno (ASSIS, 2014).

Barbosa e D’avila (2017, p.6) asseveram que:

O "colonialismo" se refere ao processo e aos aparatos de domínio
político e militar que se desenvolvem para garantir a exploração do
trabalho e as riquezas das colônias em benefício do colonizador. A
"colonialidade" se configura como um fenômeno histórico muito mais
complexo que o "colonialismo" e se estende até nosso presente,
referindo-se a um padrão de poder que opera por meio da
naturalização de hierarquias territoriais, raciais, culturais e epistêmicas,
possibilitando a reprodução de relações de dominação. Desse modo,
ele exprime a constatação de que as relações de colonialidade nas
esferas econômica e política não findaram com a destruição do
colonialismo.
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Nesta direção, Laranjeira (2015) argumenta que a ideologia colonial pela qual

Portugal se regeu durante tantos séculos, ainda que tenha findado o colonialismo,

continuou a existir no plano simbólico. Para Almeida (2002, p.24)” o colonialismo e

seus legados tenham permanecido inquestionados até hoje [...], mas sim que ambos

funcionavam graças a narrativas-mestras que colocavam a Europa no centro”.

Neste processo é inquestionável que uma das estratégias usadas pelos europeus

para a realização dos propósitos do colonialismo foi a educação. A educação havia sido

aceita em todo o mundo como o caminho para o desenvolvimento, mas para alcançar

seu objetivo, o conteúdo deve ser adaptado às necessidades da sociedade e deve ser

conduzido internamente.

Cabe ressaltar que quando os portugueses chegaram em Angola, já existia

consolidado um sistema de ensino relacionado com a tradição africana, na qual os mais

jovens aprendiam escutando os ensinamentos das pessoas mais velhas por meio do

relato de histórias, de lendas e de provérbios. Os membros da família eram professores

e os transmissores do conhecimento. A transmissão oral era a principal fonte de

aprendizagem dos povos africanos (Oliveira, 2017).

Oliveira (2017) relata que o primeiro modo de educação formal estabelecida

pelos portugueses em África, foi por meio das ações da Igreja Católica. Na prática

buscavam a catequização e a conversão à fé católica. Além disto, o objetivo também

era expandir a língua portuguesa, bem como à adoção de hábitos, costumes, práticas.

Com isso, a educação ficou ao encargo de missões religiosas, tendo uma integração

entre atividade religiosa da atividade educativa.

Segundo Silva e Amorim (2017, P.6);

A Companhia de Jesus, criada pelo padre Inácio de Loyola, em
1534, e reconhecida em 1540 através de bula papal , possuía
característica militante, missionária e instrutiva. Enquanto a
atuação da Ordem na Europa estava voltada para o combate à
expansão do protestantismo, voltou-se também para a educação
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dos povos silvícolas por intermédio da catequese e no
estabelecimento de aldeamentos para ocupação do território.

Após a fase do ensino jesuítico, com um projeto de ‘portugalização’ do território

africano, o ensino passou a ser obrigatório e gratuito para que indígenas pudessem

frequentar as escolas. No período Estado Novo o sistema de ensino implantado em

Angola tinha por objetivo enaltecer os feitos portugueses , afim de integrar os africanos

na cultura portuguesa.

Este sistema de ensino era o reflexo da estratificação social que foi implantada

pela política colonial, a qual buscava transformar os africanos em portugueses, todavia,

ensinavam apenas o suficiente para que se tornassem dóceis e obedientes, consolidando

uma política racista e paternalista (Oliveria, 2017)

As nações europeias usaram a força para suprimir o sistema educacional

tradicional nas colônias e içaram um sistema educacional voltado para o

desenvolvimento de uma base material interna para perpetuar sua dominação (Silva

&Amorim, 2017). Saviani ( 2011, p. 29) salienta que:

O processo de colonização abarca, de forma articulada mas não
homogênea ou harmônica, antes dialeticamente, esses três
movimentos representados pela colonização propriamente dita, ou seja,
a posse e exploração da terra subjugando os seus habitantes (os
íncolas); a educação enquanto aculturação, isto é, a inculcação nos
colonizadores das práticas, técnicas, símbolos e valores próprios dos
colonizadores; e a catequese entendida como a difusão e conversão
dos colonizados à religião dos colonizadores.

Assim sendo, a educação colonial era um componente maior da cultura colonial

como projeto para desumanizar os africanos impondo os estilos de vida e valores

europeus que eram uma ameaça à identidade e à autopercepção dos povos indígenas.

Em maior medida, a educação colonial levou à alienação psicocultural e dominação

cultural. Baseado em imperialismos culturais, os angolanos retratados como inferiores
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aos europeus e foram ensinados a desprezar suas identidades culturais e a internalizar os

estereótipos raciais do colonizador.

De acordo com a mentalidade colonial, o povo angolano só ganhará civilidade e

iluminação por meio de ações sociais, religiosas e educacionais.

1.1. Ideologia colonial Portuguesa

A organização e gestão da educação leva a uma larga reflexão sendo inequívoco

a sua transformação num aparelho ideológico e passível de instrumentalizar. No caso do

ensino colonial este foi sofrendo reformas mais adequadas às circunstâncias histórico-

econômicas e à conjuntura política internacional.

Tornava-se necessário a formação do colonizado e a criação da figura jurídico-

política de “assimilado”, era importante obter força de trabalho qualificada para

benefício da exploração capitalista (Mazula, 1995). Para Salazar, em 1954, todo o

continente africano mostrava-se como:

[...] complemento cultural da Europa, necessário à sua vida, à sua
defesa, à sua subsistência” uma valorização dos colonizados. Tratava-
se, segundo Pedro Ramos de Almeida de uma “reafirmação do
princípio atual da exploração colonialista do trabalho obrigatório.

O colonialismo sucedeu a escravatura indo ao encontro do objetivo econômico,

esta ação civilizadora do Estado Novo. Isto reforça-se pelas palavras de Salazar quando

afirma que a “África deve servir a Europa” (Salazar, 1950).

Salazar definiu o ato colonizador tendo como base o seu carater econômico e a

discriminação como variável necessária. As suas afirmações eram claras quando se

referia ao colonialismo como relevante no que concerne á distinção relativa ás raças e

culturas, tendo em si um objetivo de exploração econômica com vista ao domínio
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político, sendo comum nas expressões onde se destacam as diferenciações entre

cidadão e súdito.

Para Salazar não há colonialismo sem que se tirem benefícios, não se podendo

referir a uma colônia, enquanto condição, sendo este território e seu povo semelhante

quanto ao seu nível de vida, cultura identitária, indiferenciado o direito público,

semelhança na posição dos indivíduos perante as instituições e as leis. Não poderia

existir colonialismo junto de um povo que faz parte integrante da Nação. Esta base

integrante da ideologia salazarista estava estabelecida e legislada ao longo dos séculos.

(Salazar, 1950)

O colonialismo “é um regime econômico e político susceptível de
exame objetivo” … “e pode dizer-se que é redutível a números
concretos, a estatutos legais” … “subentende um poder soberano
estranho ao território submetido, uma exploração econômica em
benefício maior ou menor do colonizador, uma vantagem política ou
militar”, diferenciador “entre cidadãos e súbditos”, assim como na
“diferenciação de direitos, e sobretudo, a inexistência de direitos
políticos dos povos coloniais e a impossibilidade de interferência nos
negócios metropolitanos” (Salazar, 1950).

Ainda na sua declaração de fé, proferida no seu discurso de dia um de novembro

de 1957, Salazar afirma que “Acreditamos que existem raças decadentes ou, se

preferem, atrasadas, a quem sentimos ter o dever de conduzir para a civilização –

tarefa esta de formação de seres humanos que deve ser levada a cabo de maneira

humana” (Salazar, 1950).

Ainda de acordo com as referências anteriores, citado por Arriaga, Marcelo

Caetano reforçou em cinco conferências, no ano escolar de 1953 e 1954, que “os negros

em África devem ser dirigidos e rodeados por europeus, mas são indispensáveis como

auxiliares” (Arriaga, 1997).

Desta forma, pondo em prática esta ideologia face ao regime colonial português

em relação ao colonizado angolano, conduziu-se à categorização distinguindo os
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cidadãos das colônias como indígena, assimilado e civilizado. Marcelo Caetano

pretendia com a adoção de termos como indígena e assimilado minimizar a divisão

social em classes e mostrar que, devido à ação educativa ou civilizadora de Portugal, os

“indígenas haviam conseguido destribalizar-se, mudar o modus vivendi, pular para a

classe dominante, integrando-se na comunidade lusíada, quando, na realidade, somente

o colonizador era o ´cidadão` e o colonizado sempre ´indígena` ” (Mazula, 1979).

Liberato (2014, p.5) resslta que:

Depois de uma primeira fase de "conquista" do território, a ideologia
colonial portuguesa acentuou sua base nacionalista. O africano, apesar
de ainda considerado antropologicamente inferior, já era visto como
"civilizável". Nesse período (1910 -1926), a política colonial para
Angola ficou marcada pela governação emblemática de Norton de
Matos, primeiro como governador-geral entre 1912-1914 e, mais tarde,
como alto-comissário, entre 1921-1924.

Nos anos de 1960, Portugal orgulhava-se de não ter gerado menos assimilados

tendo reduzido volume de menos de 1% de assimilados, ou seja, “as lindes da

civilização, em relação ao global da população, 99% da qual continua regida pelo

Estatuto do Indigenato, consagrado ao estado primitivo das suas mentalidades” (Lara,

1997).

Segundo Vaz de Sampaio, citado por Mazula (1979), a miscigenação era vista

como a “força mais poderosa do nacionalismo colonial; um meio de cimentar o

domínio português sobre a cultura indígena” (Mazula, 1979).

A miscigenação é considerada por Mendes Correia um recurso para a

“consolidação e desenvolvimento” da exploração dos territórios colonizados, de acordo

com os processos modernos e ao espírito de colaboração entre os portugueses e os

nativos. Reforça ainda indicando que “como seres agarrados à nossa raça pelos

sagrados impulsos da sua origem, os mulatos têm um direito à nossa simpatia e ajuda”

embora refira que nunca devem possuir altos cargos (Mendes, 1966).
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As leis nacionais visavam essa indicação, referindo o mestiço ao indígena

levando a reflexões quanto ao enquadramento jurídico do mestiço na sociedade

portuguesa identificando-o como semibranco ou semipreto, enquadrando-os do lado dos

brancos assumindo postos e cargos de chefia ou do lado dos pretos, não o podendo obter

e sendo colocados e vistos da mesma forma que os pretos, ou seja, como indígenas

(Mendes, 1966).

Nesta fase a dimensão cultural do ensino impunha a desnaturalização do

indígena, ocultando e negando os seus valores culturais, o seu conhecimento, e

eliminando o seu desenvolvimento intrínseco e natural do próprio saber-fazer,

remetendo-os para uma consideração de selvagens.

Nos anos de 1960 até 1970, Silva Rego, missionário e consultor do Governo

Central Português, refere-se às das práticas educativas como desvirtuadas propondo a

necessidade de que acontecesse uma ação revitalizadora que como “civilizadora

portuguesa não poderia se limitar a imposições de caráter ético e jurídico”, devendo

por sua vez ser acima de tudo de caráter epistemológico.

Para si o aumento de produtividade no que concerne à educação do indígena só

seria possível rompendo com o utilizado até então. Esta rotura de paradigma, para Silva

Rego, implicava iniciar-se a análise cultural do conceito, levando ao abandono do

conceito tradicional de comunidade, substituindo-a pelo conceito de comunidade

portuguesa, onde o africano teria de se sentir integrado, retirando-o do seu universo

cultural e modo de vida , destribalizando-o, devendo a comunidade portuguesa ser “o

modelo cultura para a educação e civilização dessas comunidades” (Gallo, 1988).

Tais procedimentos e orientações eram elegíveis pelo próprio Acordo

Missionário (Art. 15°), assim como pelo Estatuto Missionário (Artigos 66° e 68°), que

legitimavam essa discriminação. O regime foi incrementando cada vez mais a separação

entre o ensino das crianças indígenas e o das civilizadas, exigida pela população

civilizada da colônia que estava a aumentar em Angola (ISCSPU, 1965).
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Essa separação foi justificada através do Diploma Legislativo n° 238, de 17 de

maio de 1930, no que dizia respeito ao ensino indígena cujo o objetivo era “elevar

gradualmente da vida selvagem à vida civilizada dos povos cultos a população

autóctone das províncias ultramarinas” por seu lado o ensino primário elementar para

os colonos tinha como objetivo “dar à criança os instrumentos fundamentais de todo o

saber e as bases de uma cultura geral, preparando-a para a vida social” (MEC/GES,

1980).

Questionados por organismos da ONU, aquando de denúncia de discriminação

no setor do ensino, Dias Belchior em 1965 negou qualquer preconceito racial afirmando,

contudo, que as crianças africanas integradas em “sociedades do tipo primitivo ou pré-

industrial ao chegarem à idade escolar não se encontram nas mesmas condições das

crianças europeias ou assimiladas da mesma idade e por isso não podem freqüentar”,

as mesmas respostas do ensino primário. Reforçou ainda que “essas desconhecem não

só a língua portuguesa, mas também vários outros elementos da cultura das sociedades

evoluídas” (Belchior, 1965).

Segundo indica Belchior, “discriminação haveria se o Africano fosse confinado

ao ensino de adaptação e estivesse impedido de ascender aos outros graus de

instrução”. “porém, que isso não acontece nem em proporções ínfimas” (Belchior,

1965).

Para Belchior, o ensino caraterizava-se pela “a feição nacionalista e prática”,

que significava a obrigatoriedade nas escolas da utilização apenas de ensino da língua

portuguesa, à exceção da permissão da linguagem indígena apenas aquando do ensino

da religião, obrigando impreterivelmente que os docentes, no caso de se tratar de

africano, serem de nacionalidade portuguesa, uma implicação obrigatória que segundo o

mesmo iria reforçar a política de assimilação. Estes princípios elencam-se

fundamentando a organização do ensino angolano/indígena da seguinte forma desde

1930:
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 Ensino Primário Rudimentar, com três classes e idade de sete, oito e nove

anos prevista para ingresso e com um tempo ilimitado para terminar

sequer a quarta série;

 Ensino Secundário compreendendo, o ensino industrial, o comercial e o

liceal;

 Ensino Superior.

Art.l °: O ensino primário rudimentar destina-se a colocar a criança
indígena em condições de aprender a nossa civilização por meio do
conhecimento da língua portuguesa, educação rudimentar das suas
faculdades e adoção dos costumes civilizados.” Não obstante, seguia o
sistema de organização escolar colonialista seus rumos, no sentido de
mostrar uma imagem externa de exemplar “civilizador dos gentios
negros africanos de Angola.

Uma vez que o trabalho tinha caráter obrigatório e que a população tinha de estar

preparado para trabalhar e ser força motriz do desenvolvimento, Belchior (1965) refere

ainda que no caso das escolas de artes e ofícios, estes de caráter gratuito à populações

indígenas, apresentavam como objetivo educar os indígenas e capacita-los preparando-

os para executar tarefas como operários em ofícios ou indústrias da Colônia (Belchior,

1965).

Nesta época o ensino era rudimentar e de fraca qualidade não abrangendo o

território de forma satisfatória dadas as limitações às sociedades africanas. No entanto a

partir de 1961, acontece uma franca expansão e diversificação do sistema de ensino na

sociedade central e o aparecimento de várias estruturas de ensino de resposta ás zonas

locais mais rurais.

Após este desenvolvimento de contextualização, passamos a análise dos manuais

escolares destinados ao ensino das populações africanas, foram estes os primeiros em

toda a história da colonização portuguesa a serem utilizados. As elaborações dos

mesmos foram essencialmente elaboradas por uma equipa de pedagogos, liderada por
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António Almeida Abrantes, Inspetor Escolar da Direção do Ensino em Angola, e

ilustrados por um artista angolano.

Essa estratégia de ensino potenciou, como referido pelo Ministro das Finanças

do governo angolano, "a explosão escolar" nos anos 60 a 70. Tendo sido determinante

para a expansão da língua portuguesa em Angola tornando-se língua nacional e fator de

identidade nacional (Oliveira, 2005).

Do que se pode observar por uma consulta geral dos manuais escolares

provenientes da base de dados utilizada, o sistema de ensino utilizado nas colônias e os

seus consequentes manuais em nada diferem do que existem nas pátrias colonizadoras.

Estuda-se neste caso o Português, e História e Geografia que em tudo ignora o que diz

respeito à própria realidade do ambiente Angolano.

Desta forma é automaticamente desvalorizado tudo o que diz respeito à cultura

do território colonizado. Este procedimento educativo é despersonalizante, onde passa

para segundo plano as características do aluno em prol da implementação da cultura

colonizadora.

Destaca-se abaixo conceitos contidas na dissertação de mestrado de Sónia Vaz

Borges (2009), na qual aponta que através da educação é a força motriz para transmitir e

fazer se sobrepor uma outra cultura em detrimento de uma já existente.

A educação portuguesa era então um aparelho ideológico com o objetivo de

manter uma socialização de ideologia colonial nacionalista, mantendo os valores

portugueses exigidos pelo regime da altura, fomentando a ideia de se manter o império.

Os órgãos governamentais tinham conhecimento que através deste processo de

interiorização de valores se podia moldar o carácter dos locais das colônias e desta

forma usufruir de um estado de controlo social e mental.
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Como exemplifica Jean Paul Sartre, em Réflexions sur la question juive,(1947)

dando o exemplo dos judeus, por exemplo:

[...] deixaram-se envenenar por uma certa representação que os outros
fizeram deles e vivem com receio de que seus atos correspondam a ela;
assim poderíamos dizer que sua conduta é perpetuamente sobre
determinada pelo interior” (apud Fanon,2008).

Além da comum atividade religiosa, a educação colonial portuguesa articulava-

se em volta de três diferentes áreas: o ensino “indígena”, a formação das colônias nas

metrópoles e a educação do colono, processo iniciado na década de 30 do século XX

através da chamada educação rudimentar.

Este tipo de educação celebrava, acima de tudo, o trabalho, a língua portuguesa e

a religião, como forma de educar os “indígenas”. Supostamente fomentados por valores

humanitários estariam disfarçadamente a vincular uma visão racista sobre a suposta

inferioridade africana.

Esta educação “indígena” ou também vista como um princípio da subjugação,

passou então, a partir de 1930 a organizar-se da seguinte forma:

Ensino primário rudimentar – o qual o objetivo passava por “colocar a criança indígena

em condições de aprender a nossa civilização por meio do conhecimento da língua

portuguesa, a educação rudimentar das suas faculdades e adoção dos costumes

civilizados” (portaria n.º 2456, de 27 de março de 1935, art. 1º);

Ensino profissional do “indígena” através da Escola de artes e ofícios, a qual tinha a

função de “educar os indígenas preparando-os para operários dois diferentes ofícios da

colónia” (portaria n.º 2457, de 27 de março de 1935).

O objetivo deste ensino descrito em Diploma legislativo passava por “conduzir

gradualmente da sua vida selvagem para a vida civilizada, formar-lhe a consciência de

cidadão português e prepara-lo para a luta da vida, tornando-o mais útil à sociedade e

a si próprio” (Diploma legislativo, n.º 238, de 17 de maio de 1930).
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A escola funcionava então como o principal meio governamental para

consolidação de poder, preparando todo um povo para uma formação política, moral,

social e religiosa baseada nas práticas nacionalistas com obviamente o intuito de

aumentar o poder da metrópole nos territórios colonizados. Segundo Borges (2009) em

sua dissertação de mestrado aponta que a política educacional da colônia, no que tocava

ao essencial, tinha como premissa produzir nos africanos uma identidade com valores

culturais portugueses, para continuar a desenvolver o sistema colonial.

Sir Alan Burns, em Le préjugé de race et de couleur refere que:

O preconceito de cor nada mais é do que a raiva irracional de uma
raça por outra, o desprezo dos povos fortes e ricos por aqueles que
eles consideram inferiores, e depois o amargo ressentimento daqueles
que foram oprimidos e frequentemente injuriados. Como a cor é o
sinal exterior mais visível da raça, ela tornou-se o critério através do
qual os homens são julgados, sem se levar em conta as suas aquisições
educativas e sociais. As raças de pele clara terminaram desprezando as
raças de pele escura e estas se recusam a continuar aceitando a
condição modesta que lhes pretendem impor (Burns ,1949)

Há então um óbvio controle por parte das matérias impostas aos alunos. O facto

é que estas são na sua grande maioria completamente estranhas a este, de uma cultura e

lugar o qual nunca visitaram, na sua grande maioria, e que, muito provavelmente não

iram conhecer. Este processo contribui também para um afastamento geral do resto do

continente africano, esquecendo por completo o resto do continente no ensino praticado.

As políticas de educação do regime, passavam sobretudo por promover uma

identificação do povo angolano com os valores da cultura portuguesa e desta forma

mantém-se a hegemonia colonial.

O ministro do Ultramar na segunda metade da década de 60, José Cunha,

argumentava que esta educação passava pela “formação de cidadãos capazes de

compreender plenamente os imperativos da vida portuguesa, interpretá-los numa

realidade constante a fim de assegurar a continuidade da nação” (Cabrita, 1999).
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Amílcar Cabral passou por uma experiência pessoal do ensino colonial

português em Cabo Verde e nos territórios colonizados. Esta permitiu-lhe desenvolver

um pensamento critico em relação a esta ideologia e tentou transmitir o impacto desta

na vida dos estudantes negro-africanos:

Toda a educação portuguesa deprecia a cultura e a civilização do
africano. As línguas africanas estão proibidas nas escolas. O homem
branco é sempre apresentado como um ser superior e o africano como
um inferior. As crianças africanas adquirem um complexo de
inferioridade ao entrarem na escola primária. Aprendem a temer o
homem branco e a terem vergonha de serem africanos. A geografia, a
história e a cultura de África não são mencionadas, ou são adulteradas,
e a criança é obrigada a estudar a geografia e a história portuguesa
(Cabral, 1978).

O Estado português à altura, era o principal responsável pelo ensino nos

territórios colonizados. Como iremos observar na descrição de autores da tabela

construída a partir da amostra, apenas uma pequena parte, e apenas relativa a ilustrações

foi conduzida por autores provenientes das colônias. O ensino nestes territórios contou

com um apoio da igreja que reforçava uma implementação ideológica colonial-

nacionalista (Borges, 2009).

A Concordata entre a República Portuguesa e a Santa Sé de 1940, assinada entre

o governo de António de Oliveira Salazar e o papado de Pio XII, em 7 de maio de 1940

e o consequente acordo Missionário de 1941, entregava às missões católicas o ensino

colonial rudimentar. Este tinha como premissa e defendia uma educação “conforme aos

princípios doutrinais da Constituição portuguesa e seguir a linha dos programas

emanados pelo Governo” (idem)

Amílcar Cabral apelidou esta ideologia educacional de “racismo cristianizado

ou cristão”. Num artigo publicado pela revista Présence Africaine em 1953 com o título

O papel do estudante africano, Cabral analisou não só a óbvia descriminação racial, mas

também o fator importante da questão económica que realçava as dificuldades dos

estudantes nas colônias (Borges, 2009)
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Relativamente a isto Cabral diz ser “primeira garantia de que a condição de

inferioridade do negro dito civilizado se eternizará”, visto que a própria consistência do

sistema colonial impossibilitava uma melhoria de vida do homem negro-africano, “o

negro das colónias portuguesas de África, tal como o das outras colónias estrangeiras,

não dispõe geralmente de recursos económicos compatíveis com a sua dignidade

humana.” (idem)

As dificuldades financeiras consequentes deste sistema imposto pelo colonizador

funcionavam como efeito “bola de neve” para a descriminação racial, uma vez que ao

colonizado:
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[...]a estrutura do regime colonial reserva-lhe, explicita ou tacitamente,
posições que correspondem, na estrutura social capitalista, a um nível
socioeconómico considerado como inferior. … o racismo à
portuguesa … impõe limitações ao progresso económico e social das
massas negras, negando-lhes as possibilidades de melhorar as
precárias condições de vida em que vivem (Cabral).

Estas adversidades econômicas que faziam parte do trajeto do estudante nas

colônias, mesmo que este tivesse o objetivo de atingir um grau de ensino superior, seria

altamente condicionado visto este ter a obrigatoriedade de se deslocar às metrópoles

para estudar, visto que não existiam universidades nos territórios colonizados,

condicionando de todas as formas a vocação e leque de possibilidades profissionais

deste. Cabral acrescenta que “assim, a maioria dos estudantes africanos em Portugal é

constituída por indivíduos que, tendo revelado qualidades de inteligência e de trabalho

nas colónias de onde são originários, receberam uma bolsa para continuar os seus

estudos”, e ainda assim condicionada a apenas alguns cursos. (Borges, 2009)

Também o historiador M’Bokolo (2007), nos anos de 1948 a 1950 relata que em

Lisboa havia apenas cerca de 50 estudantes de origem africana. A disparidade entre a

sociedade e o ensino era notória, a ponto de emergir um novo fator de escolha de curso

superior para estes estudantes, nomeadamente o “desejo de possuir conhecimentos que

possam ser úteis às massas africanas”. O estudante proveniente das colonias, afastado

por este ensino dos problemas da sua realidade, segundo Cabral (1978), vitima de um

processo de assimilação despersonalizante apelidado de “desenraizado”, começava a ter

consciência das suas verdadeiras necessidades e da situada da sua terra natal,

[...] o estudante negro das colónias portuguesas começa a tomar a
pouco a pouco a consciência da sua posição no mundo: a de homem
negro que deve ter como preocupação fundamental servir a causa da
emancipação dos homens negros, servindo assim a humanidade”(apud,
Borges, 2009).
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Apenas muito mais tarde, e como consequência de uma melhoria economia e

social proveniente não só de uma crescente globalização, mas também de uma evolução

tecnológica global a educação começou a ser considerada com um pilar de base de luta

contra os colonizadores, o que levou a uma criação de novas redes escolares e uma

dinamização de processos de alfabetização independentes dos colonizadores. Este novo

processo, onde a cultura assumiu um papel fulcral na formação de uma identidade, teve

como principal objetivo a construção e formação de “um novo homem”.
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1.2 Teorias críticas de currículo

A identificação e organização do currículo tornam-se inevitável com a pretensão

da escolaridade de massas delimitando ou se assim se quiser chamar padronizando o

conhecimento a ser difundido e ensinado com conteúdos similares. Entende-se desta

forma que o currículo seja a organização do conhecimento escolar.

No entanto, para os autores Hornburg e Silva, o currículo não se extingue nos

conteúdos, mas:

Abrange “questões de poder, tanto nas relações professor/aluno e
administrador/professor, quanto em todas as relações que permeiam o
cotidiano da escola e fora dela, ou seja, envolve relações de classes
sociais (classe dominante/classe dominada) e questões raciais, étnicas
e de gênero, não se restringindo a uma questão de conteúdos”
(Hornburg e Silva, 2007, p.1).

O debate a respeito do Currículo1 e de sua conceituação é necessário para

compreender sua definição e conhecer as doutrinas que o sustentam na educação. O uso

do termo currículo é relativamente recente no Brasil. Para muitos professores esse é um

termo confuso e impreciso.

O currículo é entendido como algo com movimento, algo que se transforma, não

é algo estanque e como tal, possibilita provocar efeitos nos elementos associados. Se

recorrermos aos dicionários, encontramos que a etimologia da palavra currículo vem do

verbo currere, em latim, ou seja, correr.

A palavra curriculum¹ consta no dicionário online Priberam com os seguintes

significados: ato de correr, desvio para encurtar o caminho, carreira, etc. Esta

permeabilidade do próprio conceito possibilita um trajeto diferente para cada aluno, que

¹ O termo curriculum somente apareceu nos dicionários Barclays Universal Dictionary e Webster, em
1856, significando: “[...] uma pista de corrida; um lugar para correr, uma carreta de corrida, um curso em
geral; usado especialmente para referir-se a estudos universitários” (OLIVEIRA, 2008, p.4).
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se define conforme as diferenças sociais e culturais. Estas diferenças estão

intrinsecamente ligadas às mudanças que sofrem os currículos centrais dos sistemas

educativos e os consequentes efeitos que irão projetar noutros alunos e assim

sucessivamente. Como refere Silva, “nós fazemos o currículo e o currículo nos faz”

(Silva, 1995).

Goodson (2008, p.17) refere currículo como uma palavra chave, visto que “como

qualquer outra reprodução social, este constitui o campo de toda sorte de estratagemas,

interesses e relações de domínio”. Este autor refere ainda que o currículo escrito tem ao

mesmo tempo um significado simbólico e um significado prático, ao indicar as

intenções inseridas no currículo escrito, com o propósito de avaliação dos órgãos

externos. De um modo geral “o currículo escrito não passa de um testemunho visível,

público e sujeito a mudanças, uma lógica que se escolhe para, mediante sua retórica,

legitimar uma escolarização”. (Ibid, p.21).

A elaboração do currículo justifica que “o currículo escrito nos proporciona um

testemunho, uma fonte documental, um mapa do terreno sujeito a modificações;

constitui também um dos melhores roteiros oficiais para a estrutura institucionalizada da

escolarização” (Ibid, p.21). Goodson argumenta que os historiadores e sociólogos da

educação, não podem ignorar a história e construção social do currículo.

Assim fica clara a importância de não deixar estagnar o currículo ou

determinado conceito sobre este, não sendo esta a pretensão, mas antes estar aberto para

as diferentes formas curriculares, relembrando a história e as suas alterações que

ocorram potenciadas por situações como o gênero, cultura, religião, nacionalidade, raça,

etc.

Desta forma o professor deve obrigatoriamente conhecer para além do currículo.

Deve proceder à análise não só dos temas e conteúdos, mas também refletir sobre o tipo

de orientação do mesmo, integrando-o. O currículo na educação foi sofrendo alterações

ao longo do tempo, sujeito às influências de correntes pedagógicas.
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Alguns o relacionam aos programas escolares ou planos de ensino (o rol de

conteúdos a serem ensinados numa série e/ou nível de ensino), terminologia

tradicionalmente empregada no país, desde o século XIX, para referir-se aos conteúdos

estabelecidos a serem transmitidos nas escolas.

Há educadores que associam o termo ao sentido restrito de grade curricular

(distribuição do número de aulas de cada matéria em cada série). De fato, existe uma

pluralidade de definições de currículo na literatura educacional, cada uma delas

pressupondo valores e concepções diferentes de educação.

Não se trata de escolher a melhor definição, a mais divulgada ou aquela que é

reconhecida por alguma comunidade acadêmica ou cientifica. O mais importante para o

professor é compreender o campo de abrangência e de problematização do termo que se

constitui em um modo conceitual de acercar-se dos problemas educativos.

No exame dos termos educativos classe e currículo, David Hamilton (1989),

demonstra como a manifestação desses termos no século XVI vinculou-se às novas

concepções de eficiência escolar e social, manifestando transformações pedagógicas

importantes. O termo classe passou a ser utilizado para designar as subdivisões no

interior das escolas.

De acordo com os pensadores da Renascença, essas unidades pedagógicas

menores facilitariam a aprendizagem em geral e tornariam os sistemas de ensino mais

eficientes. Entende-se, dessa maneira, porque classe compreendia uma unidade

pedagógica útil para controlar professores e alunos.

Por sua vez, o termo curriculum foi utilizado no Ensino Superior para referir-se à

coerência estrutural (disciplina) e sequência interna (ordem) que deveria conter qualquer

curso ou estudos. “Um currículo não só deveria ser seguido, como também, deveria ser

concluído” (Hamilton, 1989, p. 45).
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Vê-se, assim um inegável principio de racionalidade pressuposto no

aparecimento e uso do termo currículo no campo educacional. Esse princípio foi

redimensionado no século XX quando se generalizou o uso do termo na educação

acoplado a noções de controle, padronização, eficiência e administração educacional e

social.

No Brasil, a primeira publicação tratando do tema foi Introdução ao Estudo do

Currículo da Escola Primária, de João Roberto Moreira (1955), na década de 50 (Paixão,

2002). Na década de 70, o termo currículo passou a fazer parte da Lei 5.692/71, com a

introdução da disciplina Currículos e Programas no conjunto das disciplinas

obrigatórias para a formação do pedagogo e foram criados cursos de pós-graduação que

tomaram o currículo por área de concentração (Oliveira, 2008, p.6).

Após a criação do Grupo de Trabalho de Currículo, vinculado à Associação

Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Educação (ANPED), por volta de 1980, os

estudiosos do currículo começaram a trocar suas ideias e, daí em diante, o tema passou a

ser de interesse nos encontros educacionais (Oliveira, 2008, p.2). Prosseguindo este

debate, apresentam-se algumas definições de currículo para que haja a compreensão das

teorias que circulam entre os educadores.

Moreira (2001, p.7):

O currículo deve ser concebido como artefato cultural, como um
campo de produção de cultura, além de reprodução de cultura, como
um campo de conflito em torno da definição de conhecimento (E6).
Partindo-se dessa concepção, é preciso, nos cursos, vincular o
processo curricular a desenvolvimentos culturais mais amplos e abrir
espaço para a crítica de diferentes manifestações culturais.

De acordo com essa concepção converge com a de Tomaz Tadeu da Silva (2005,

p.15), o currículo resulta de uma escolha de um universo mais amplo de conhecimentos

e saberes, seleciona-se aquela parte que vai constituir precisamente o currículo.
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Ainda para Veiga (2002, p.23), currículo é uma construção social do

conhecimento, pressupondo a sistematização dos meios para que esta construção se

efetive; a transmissão dos conhecimentos historicamente produzidos e as formas de

assimilá-los, portanto, produção, transmissão e assimilação são processos que compõem

uma metodologia de construção coletiva do conhecimento escolar, ou seja, o currículo

propriamente dito.

De acordo com Lopes (2006, p.12):

[...] conjunto de conhecimentos ou matérias a serem superadas pelo
aluno dentro de um ciclo-nível educativo ou modalidade de ensino; o
currículo como experiência recriada nos alunos por meio da qual
podem desenvolver-se; o currículo como tarefa e habilidade a serem
dominadas; o currículo como programa que proporciona conteúdos e
valores para que os alunos melhorem a sociedade em relação à
reconstrução da mesma [...].

Neste sentido, construção de um Currículo demanda: a) uma ou mais teorias

sobre o conhecimento escolar; b) a compreensão de que o Currículo é produto de um

processo de conflitos culturais distintos grupos de educadores que o elaboram; c)

conhecer os processos de escolha de certo conteúdo e não de outro (rixa de poder pelos

grupos) (Lopes, 2006).

Para Lopes (2006), o currículo é processo constituído por um encontro cultural,

saberes, conhecimentos escolares na prática da sala de aula, locais de interação

professor e aluno. Essas reflexões devem orientar a ação dos profissionais da educação

em relação ao Currículo, além de incitar o valor formativo do conhecimento pedagógico

para os professores, o que realmente tem implicações para a prática docente. Conhecer

as teorias sobre o Currículo nos leva a refletir sobre para que sirva a quem serve e que

política pedagógica elabora o Currículo.

A definição de currículo de Lopes (2006,p.15) é:
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[...] o currículo se tece em cada escola com a carga de seus
participantes, que trazem para cada ação pedagógica de sua cultura e
de sua memória de outras escolas e de outros cotidianos nos quais vive.
É nessa grande rede cotidiana, formada de múltiplas redes de
subjetividade, que cada um de nós traçou nossas histórias de
aluno/aluna e de professor/professora. O grande tapete que é o
currículo de cada escola, também sabe todos, nos enreda com os
outros formando tramas diferentes e mais belas ou menos belas, de
acordo com as relações culturais que mantemos e do tipo de memória
que nós temos de escola [...].

As teorias curriculares convergem em abordagens distintas das concepções sobre

a realidade que abarcam e ainda que indiretamente, abordam os problemas práticos da

educação (Gimeno, 1998, p.12). A teoria curricular, como qualquer outra teoria, tem a

sua origem no pensamento, na curiosidade, na atividade e nos problemas humanos,

visando compreender certas situações”(Kliebar, 1985, p.25).

Nas palavras de Moita (2007, p.6), a teoria curricular se distingue pela forma

como organiza seus conceitos para que possamos enxergar a realidade. Assim, as

teorias tradicionais privilegiam no currículo apenas o ensino e com questões de

organização. Além disto, o currículo, concebido como elemento discursivo da política

educacional, os diferentes grupos sociais, especialmente os dominantes, expressam sua

visão de mundo, seu projeto social, sua verdade. Através de seleção arbitrária os

conteúdos reveladores das manifestações culturais dos dominantes são impostos aos

dominados.

Analisando os currículos dos cursos universitários em geral e os de formação de

professores em particular, outro especialista acentua a concepção desatualizada de

conhecimento que os informa – a visão do conhecimento como uma árvore. Existe um

tronco comum e existem os galhos que são as ciências maduras e desenvolvidas.

Essa perspectiva justifica, nos currículos, uma base comum no início do curso e

disciplinas especializadas mais para o final. Hoje, entretanto, segundo o especialista,
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sabe-se que o conhecimento se constrói em rede. É essa ideia que precisa subsidiar os

currículos da formação de professores, tendo-se em mente que a prática é construída

com conhecimentos apontados por seu próprio desenvolvimento (Moreira, 2001, p.7).

A escola contemporânea impõe à educação desafios constantes. Neste contexto

de mudanças da esfera educacional o desempenho do professor não pode mais ser

pensado como uma simples questão de formação teórica de alguém que ensina. Na

sociedade moderna, a qualidade do ensino depende cada vez mais da capacidade do

professor refletir sobre sua prática e direcioná-la segundo a realidade em que atua

voltada aos interesses e às necessidades dos alunos, pois no século XXI, o professor

continuará sendo o centro do processo pedagógico.

A teoria do currículo busca explicar o que é currículo. Nesta visão, o currículo é

o objeto que precede a teoria a qual só entraria em cena para descrevê-lo. Os produtores

do currículo selecionam elementos da cultura, que se convertem a em conhecimento

válido e aceitável (Silva, 2016).

Na visão de Young (2014, p.5):

O conhecimento no currículo é basicamente um conhecimento
especializado, em geral (mas nem sempre) organizado para ser
transmitido de uma geração a outra. Uso o verbo "transmitir" sem
presumir que seja um processo de mão única, como pode insinuar a
metáfora. O conhecimento no currículo é o fenômeno sobre o qual os
teóricos do currículo dizem ter conhecimento especializado, e é essa
teoria do currículo que deveria nos permitir analisar e criticar suas
diferentes formas e, esperemos, desenvolver e propor alternativas
melhores de currículo.

Assim, o currículo é o conjunto de concepções particulares sobre o

conhecimento considerado válido. O currículo é um espaço de discussão, investigação e

intervenção. A configuração do currículo se dá em relação aos contextos políticos

econômicos, legislativos, administrativos e pedagógicos (Marques, 2014).
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O que será ensinado é definido através da grade curricular, sendo que é

estabelecida uma sequência. Na grade curricular apresenta-se o registro das disciplinas,

carga horária e a distribuição pelos níveis de ensino estão contidas. Na grade curricular

se dá o perfil do curso, no qual se vislumbra o projeto educativo, apresentando seus

aspectos culturais e sociais da profissão (Bernardo, Leão, 2012).

As mensagens são estabelecidas em função de sua relevância em relação aos

interesses institucionais sendo convertidos em saberes sequenciados de acordo comas

finalidades do projeto do curso. O papel da organização dos conteúdos é controlar o

conhecimento de acordo com o público a que se destina e com os interesses em disputa,

criando ordenação, sequenciarão e dosagem dos mesmos (Saviani, 1998).

Como mencionado anteriormente, o conceito de currículo na educação foi

sofrendo alterações, e diferentes correntes pedagógicas. Diferentes autores mencionam

diferentes correntes e teorias curriculares, de forma que será abordado mais à frente as

apontadas por Silva (2003). No entanto, vale a pena salientar que existem outras formas

e perspectivas, a dependendo do autor escolhido.

1.2.1 Principais teorias do currículo

No século XII a escola vem passando por significativas transformações,

influenciada opor fatores políticos, sociais, econômicos e culturais. Neste contexto, as

teorias educacionais emergem a fim de dar sustentáculo para práticas que sejam

inovadoras.

As teorias técnicas ou tradicionais curriculares, foram pela primeira vez

promovidas na primeira metade do século XX. Até então as atenções estavam viradas

maioritariamente para a Europa, como por exemplo para a Universidade de Glasgow na



42

Escócia, onde se atribui a fonte mais antiga da palavra “curriculum”, em 1633.

(Hamilton 1989).

Agora as atenções voltaram-se para o outro lado do Atlântico, em direção aos

Estados Unidos da América onde estas teorias foram maioritariamente difundidas por

John Franklin Bobbitt. Em 1918, John Franklin Bobbitt (1876-1956) foi o principal

representante da teoria tradicional do currículo. Sua teoria se embasava na teoria da

administração econômica de Frederick Taylor (1856-1915).Ou seja, visava a eficiência

pautado em gestão , organização, mecanicismo e burocracia (Pacheco, 2012).

Na visão de Eyng (2015, p. 138):

Os conceitos fundamentais de ensino, aprendizagem, avaliação,
metodologia, didática, organização, planejamento, eficiência,
objetivos. Tais conceitos subsidiam modelos curriculares
hegemônicos, etnocêntricos e supostamente neutros. Nessa linha, os
currículos são entendidos como normatização, prescrição, centrados
nos conteúdos disciplinares e/ou listas de objetivos. Esses modelos
difundiram a ideia de currículo como equivalente à grade curricular.

Para Lopes e Macedo (2011, p.21), com a início da industrialização nos EUA,

nos anos 1900, “a conceção de currículo de que era preciso decidir sobre o que ensinar

ganha força e, para muitos autores, aí se iniciam os estudos curriculares”.

Bobbitt defendia que as disciplinas curriculares estariam associadas a uma

questão puramente mecânica., ou seja, uma perspetiva em que o sistema educacional era

conceptualmente ligado ao sistema industrial, altura intrinsecamente ligada ao

aparecimento da gestão científica, também conhecida como Taylorismo.

Nos Estados Unidos a intensa industrialização e o processo de massificação da

escolarização levou a uma preocupação com o currículo como objeto de estudo “de uma

forma mais intensificada do que era feito anteriormente”. A grande premissa do

Taylorismo era a padronização de todos os processos, a imposição de regras muito

especificas no ambiente produtivo, que conduziam a um trabalho muito repetitivo e com
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base em divisões específicas de tarefas.

Estas premissas eram orientadas para a produção em massa, que se viu como

necessária nesta altura de escassez. Estas questões que fazem parte do processo de

racionalização e controlo, transitaram para o currículo escolar levando a uma maior

importância do processo educacional que passou a ser visto como um campo

profissional de estudo e pesquisas, em consequência surgiram teorias para questionar o

currículo e tentar explicá-lo.

As teorias tradicionais do currículo assentavam então na lógica científica dos

processos industriais da altura. Assim, o currículo era visto como um processo de

formação e instrução mecânico. Era elaborada uma lista de assuntos impostos que

deveriam fazer parte deste a serem ensinados pelo professor e memorizados pelos

estudantes.

Neste sentido, a elaboração do currículo estava limitava a ser uma atividade

burocrática, desprovida de sentido e assente no argumento de que o ensino estava

centrado na figura do professor, que transmitia conhecimentos específicos aos alunos,

que tinham como função a repetição dos assuntos apresentados.

Hornerburg e Silva (2007) explicam que a teoria tradicional do currículo procura

a neutralidade, com a finalidade de formar o trabalhador especializado, proporcionando

uma educação geral e acadêmica para a população.

A Teoria Clássica da Administração que foi formulada no final do século XVIII

e início do século XIX dá ênfase na estrutura organizacional, pela visão do Homem

Econômico e pela busca da máxima eficiência. Ainda neste contexto, a Administração

Científica ou Taylorismo, se embasava no treinamento dos trabalhadores, a fim de fazê-

los produzir mais e com melhor qualidade (MATOS, 2006).

Nesta fase, a administração científica defendia a seleção enquanto um

mecanismo essencial para a identificação do homem mais apropriado para execução de



44

determinada tarefa. Isto ocorria porque, durante a Primeira Grande Guerra a necessidade

de selecionar um grande número de recrutados para as forças armadas obrigou o

aprimoramento dos processos seletivos para grandes grupos (TRINDADE, 2004).

Para Hornerburg e Silva (2007, p. 2), “a questão principal das teorias

tradicionais pode ser resumida em conteúdo objetivos e ensino destes conteúdos de

forma eficaz para ter a eficiência nos resultados”.

Nas teorias tradicionais , o currículo está voltado a especialização de disciplinas.

Neste âmbito, o ambiente escolar e tudo o que faz parte dele compõe o currículo oficial

explícito, que contribuem para construção do currículo oculto. No currículo oculto são

apreendidos comportamentos, atitudes, valores que levam os sujeitos a se adaptarem

mais facilmente às estruturas da ideologia dominante. (Figueiredo, Oliveira, & Orrillo,

2017).

Pacheco (2009, p.6) explica que:

Na vertente institucional da teoria curricular tradicional, identifica-se
uma abordagem teórica na ordem enciclopédica da escola, ligada ao
racionalismo acadêmico, com suportes conceituais na tecnologia de
domesticação de espíritos, comportamentos e corpos. O conhecimento
é de ordem disciplinar e a escola se torna o padrão da pessoa instruída,
educada, vigiada, docilizada, controlada e performativa. O
racionalismo acadêmico está ligado ao conhecimento logocêntrico que
impõe a soberania do magister mediante um currículo que não é mais
do que a produção de sujeitos domesticados pelo saber, tal como se
reflete na abordagem conceitual do tradicionalismo conservador, ou
seja, o que é importante é que a experiência de submissão de um
sujeito às regras de uma disciplina escolar, de forma a torná-lo o tipo
de pessoa que se espera

Havia também a preocupação com a diminuição do desperdício operacional,

desse modo, introduziu-se o controle nos currículos com o objetivo de estabelecer uma

sequência e um tempo pré-programado para a execução das atividades pedagógicas

(PAVAN, 2009).
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1.2.2.Teorias Críticas do Currículo

As teorias críticas do currículo iniciam-se e se expandem ao longo dos últimos

40 anos. Dentre elas estão as ideias de Paulo Freire, Luis Althusser, Pierre Bordieu,

dentre outros. Elas objetivam realizar uma inversão nos fundamentos das teorias

tradicionais e fazem questionamento com relação à formação social dominante (Oliveira;

Süssekind, 2017).

Araújo (2018) assevera que a obra “Ideologia e Aparelhos Ideológicos de

Estado”, escrita por Althusser no ano de 1969, traz importantes reflexões sobre a

superestrutura, a qual apoia-se na infraestrutura da sociedade, usando repressão e

ideologia para perpetuar-se.

Para Apple (1982) existem as inter-relações entre economia e cultura e entre

economia e currículo. O autor demonstra as relações existentes entre o modo como se

organiza o modo de produção na sociedade capitalista e o trabalho escolar por meio do

currículo ressaltando, no entanto, que esta relação se consolida pela mediação da ação

humana no dia-a-dia da escola (Valle, 2014).

Figueiredo, Oliveira, & Orrillo (2017) explicam que:

A principal face da ideologia no processo educativo é a tecnificação,
tratando o conhecimento como um dado técnico, desprovido de outras
mediações que não sua própria finalidade útil, e assim coisificado. A
formação é substituída pela informação e pelo treino dos alunos,
incorporando a disciplina e a alienação. [...] a tendência do modelo
econômico moderno é industrializar a mente, da mesma forma que o
capitalismo industrializou a produção de bens durante sua ascensão. O
pensamento humano com isso se torna mecanizado, e a mente
corresponde a uma máquina – um instrumento tecnicizado,
segmentado e degradado, que perdeu sua capacidade para o
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pensamento crítico; especialmente sua capacidade de imaginar outro
modo de vida.

Para as perspectivas críticas, o currículo é um campo de produção da hegemonia

e um campo de produção da resistência. É o que se depreende, dentre outras, das

análises de Henry Giroux (1989). Esse autor fundamenta sua respectiva analítica nos

escritos da Escola de Frankfurt. A Escola de Frankfurt, também conhecida como o

Instituto de Pesquisa Social é um movimento filosófico social e político do pensamento

localizado em Frankfurt, Alemanha.

É a fonte original do que é conhecido como Teoria Crítica. O Instituto foi

fundado, graças a uma doação por Felix Weil em 1923, com o objetivo de desenvolver

estudos marxistas na Alemanha. O Instituto, eventualmente gerou uma escola específica

de pensamento depois de 1933, quando os nazistas obrigaram a fechar e mover-se para

os Estados Unidos, onde encontrou hospitalidade na Universidade de Columbia, Nova

York.

As teorias curriculares descritas como críticas tem por base para plano teórico a

ideologia marxista e também nos ideários da chamada Teoria Crítica, vinculada a

autores da Escola de Frankfurt, notadamente Max Horkheimer e Theodor Adorno.

Também os autores Pierre Bourdieu e Louis Althusser, tiveram grade influência na

fundação da chamada Nova Sociologia da Educação.

As premissas ideológicas destes autores conheceram uma maior crescente de

suas teorias na década de 1960, assentado na ideia de que tanto a escola como a

educação em si são instrumentos de reprodução e legitimação das desigualdades sociais

provenientes do seio da sociedade capitalista. Assim, o currículo estaria ligado aos

interesses e conceitos das classes dominantes, ignorando e menosprezando os grupos

sociais subordinados.

Assim sendo, a função do currículo, mais do que um conjunto coordenado e

ordenado de matérias, com o objetivo de orientação e educação do individuo, seria ao
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invés uma forma de conter uma estrutura crítica que permitisse uma perspetiva

libertadora e conceptualmente crítica em favorecimento das classes dominadoras. As

práticas curriculares, nesse sentido, eram vistas como um espaço de defesa das lutas no

campo cultural e social.

A influência acadêmica do método crítico é de grande alcance em termos de

instituições de ensino em que essa tradição é ensinada e em termos dos problemas que

aborda. Alguns dos seus temas centrais envolvem a crítica da modernidade e da

sociedade capitalista, a definição de emancipação social e as patologias percebidas da

sociedade.

A teoria crítica fornece uma interpretação específica da filosofia marxista e

reinterpreta algumas de suas noções econômicas e políticas centrais como

mercantilização, reificação, fetichização e crítica da cultura de massa.

Algumas das figuras mais proeminentes da primeira geração de teóricos críticos

são Max Horkheimer (1895-1973), Theodor Adorno (1903-1969), Herbert Marcuse

(1898-1979), Walter Benjamin (1892-1940), Friedrich Pollock (1894 -1970), Leo

Lowenthal (1900-1993), Eric Fromm (1900-1980). Desde os anos 1970, a segunda

geração tem sido liderada por Jürgen Habermas.

Mancebo (2002, p.5) relata que:

Os teóricos de Frankfurt, assim como alguns autores atuais alinhados
com o pensamento frankfurtiano, enfatizam o caráter de doutrinação
político-ideológica da indústria cultural, falam, sobretudo, de seu
serviço em favor da manutenção do status quo, e de uma economia
baseada no consumo.

Os membros da Escola de Frankfurt foram muito influenciados pelo

materialismo dialético e o materialismo histórico de Karl Marx, bem como a revisitação

do idealismo dialético de Hegel; ambos os eventos são estudados não isoladamente, mas

como parte do processo de mudança.
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Reportando-se para Giroux, na área do currículo, as teorias dominantes

pautavam-se em uma racionalidade instrumental, com dimensão utilitarista e

eficienticista, negligenciando a perspectiva histórica, ética e política do currículo e do

conhecimento (Silva, 2000, p.5).

Neste seguimento é possível aferir que a organização de um plano pedagógico é

realizada de acordo com o local específico onde é usado. O seu desenho tem

características inerentes ao contexto tendendo a ser cultural, caracterizando-se como não

neutro de forma a privilegiar uma cultura específica devendo ser criteriosamente

analisados. Em contrapartida um currículo caraterizado como não estático mantém-se

em constante construção e adaptação sendo importante a análise e compreensão do

processo de produção de conhecimento (Veiga, 2002, p.5).

Atualmente, o desenho de currículo acontece de forma hierárquica e fragmentada

onde as disciplinas são destacadas conforme a importância previamente estabelecida.

Segundo pires (1998, p.3):

Apesar da necessidade que vem sendo sentida de integração entre as
disciplinas, a realidade do ensino no Brasil, em todos os níveis, é a
convivência cotidiana com uma organização de ensino fragmentada e
desarticulada, em que os currículos escolares são constituídos por
compartimentos estanques e incomunicáveis, que produzem uma
formação humana e profissional de alunos e professores insuficiente
para o enfrentamento das práticas sociais que exigem formação mais
crítica e competente. Este caráter fragmentado e desarticulado tem
origem na exigência material de formação dos indivíduos que a
sociedade moderna, com suas formas de organização social, impôs às
instituições educacionais, inclusive à escola em todos os níveis.

Assenta no currículo toda a expectativa da dinâmica pedagógica tornando-se

“como um campo profissional de estudos e pesquisas” sendo motivo para o surgimento

de teorias curriculares. As teorias essas que se transformam “em marcos orientadores

das concepções sobre a realidade que abarcam, e passam a ser formas, ainda que

indiretas, de abordar os problemas práticos da educação” (Correia & Dias, 1998, p.9).
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Os objetivos do currículo podem e são amplos de acordo com as diferentes

teorias curriculares e diferentes autores, no caso da “teoria técnica

do curriculum expressa o curriculum como um plano estruturado de aprendizagem

centrado nos conteúdos ou nos alunos ou ainda nos objetivos previamente formulados,

com vista a um dado resultado ou produto, produto este que poderá ou não ter um

caráter de persuasão implícito com uma intenção de acordo com objetivos culturais e

políticos.

Os seus conteúdos são reconhecidos como produtos do saber culto e elaborado

referente a distintas disciplinas, podendo, no entanto, apresentar-se como um meio de

promoção e de autossatisfação (Gimeno Sacristán, 1991, p.22). Pode ainda definir-se

como um plano orientador tecnológico indicando o que deve ser ensinado e da forma

como deve acontecer sem espaço de flexibilidade reduzindo os desvios e potenciando a

eficiência.

1.3 Educação na perspectiva de Paulo Freire

O foco central deste tópico é discutir o papel da educação na formação do ser

humano crítico a partir da seguinte premissa: “Ninguém educa ninguém, ninguém educa

a si mesmo, os homens se educam entre si, midiatizados pelo mundo.” (Freire, 1987, p.

13).

Este é modelo de educação na perspectiva de Paulo Freire, uma educação

transformadora na qual o foco principal não está centrado na figura do educador e nem

só no ato de educar em si, visto que, “A educação sozinha não transforma a sociedade,

sem ela tampouco a sociedade muda” (Freire, 1999, p.18).

É um processo que envolve todas as partes, desde o conjunto de relações sociais,

econômicas, políticas até as culturais, desta forma, visualizando o mundo que o cerca

como parte dessa mediação. A educação é mais que um ato de efeito formativo sobre o
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individuo para prepará-lo para viver em sociedade, ela deve está consolidada em uma

esperança, pois conforme Paulo Freire (1997, p. 136) é indispensável:

(...) que saibamos que, sem certas qualidades ou virtudes como
amorosidade, respeito aos outros, tolerância, humildade, gosto pela
alegria, gosto pela vida, abertura ao novo, disponibilidade à mudança,
persistência na luta, recusa aos fatalismos (...) abertura à justiça, não é
possível a prática pedagógico-progressista, que não se faz apenas com
ciência e técnica.

Assim, a educação deve estimular a construção de um sujeito como o todo,

desenvolvendo-o em todas as dimensões de sua vivência, formando indivíduos capazes

de refletir sobre si mesmo e atuar em sua própria história existencial, visto que, “(...)

todo amanhã se cria num ontem, através de um hoje (...). Temos de saber o que fomos

para saber o que seremos” (Freire, 1982, p. 33).

A educação estende-se à vida inteira e a partir dela se instaura o processo de

hominização. Segundo Freire (1987, p.14) a “hominização” não é adaptação, o homem

não se naturaliza, mas humaniza o mundo. A “hominização” não é só processo

biológico, mas também história. Falar em humanização é reconhecer a desumanização,

que na perspectiva de Freire é a distorção da vocação do ser mais.

Compreende-se que a hominização é tornar o homem um sujeito consciente,

crítico e ético. Nas palavras de Freire (1987, p.30):

A luta pela humanização, pelo trabalho livre, pela desalienação, pela
afirmação dos homens como pessoas, como “seres para si”, não teria
significação. Esta somente é possível porque a desumanização,
mesmo que um fato concreto na história, não é, porém destino dado,
mas resultado de uma “ordem” injusta que gera violência dos
opressores e esta, o ser menos.
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Silva & Infante-Malachias (2008, p.9-10), apresentaram uma análise sobre

convergência dos pensamentos de Paulo Freire e Edgar Morin. Neste estudo, os autores,

explicam que:

Educação que deve, sobretudo, assumir-se humana, reconhecendo as
suas condições biofísicas e psico-sócio-culturais que também
caracterizam os referidos processos. [...] Mais que duo, o ser humano
é múltiplo (unitas multiplex), repleto de certas características comuns
aos indivíduos e outras próprias de cada um. Uma das tarefas mais
importantes da educação é ensinar essa complexidade, e ensinar a
partir dela, pois é compreendendo o homem que compreendemos a
sua educação.

A educação é um ato transformador, que faz com que os indivíduos possam

assumir todas suas potencialidades para conduzir a continuidade de sua própria

formação “é uma forma de intervenção no mundo” (Freire, 1996, p.11). Esta é uma das

condições para que ele se construa como sujeito autônomo e como ser humano.

Assim entende-se que natureza humana pode ser construída através da educação.

O homem nasce um ser biológico, mas se torna humano mediante o ato educativo que

se dá por meio das interações do homem com seu meio cultural. A Educação no sentido

mais amplo é um ato que tem um efeito formativo sobre o indivíduo, com a finalidade

de prepará-lo para viver na sociedade. Acerca disto Debesse e Mialaret (1974, p.17),

asseveram que:

A educação consiste em favorecer o desenvolvimento tão completo
quão possível das aptidões de cada pessoa, há um tempo como
indivíduo como membro de uma sociedade regida pela solidariedade.
A educação é inseparável da evolução social, constitui uma das forças
que a determina.

Assim, a educação deve estimular a ação do sujeito para a construção de

conhecimentos, propiciando a criticidade, bem como a reflexão. Conforme Libâneo

( 1985, p. 97):
Educar (em latim, é educare) é conduzir de um estado a outro, é
modificar numa certa direção o que é suscetível de educação. O ato
pedagógico pode então ser definido como uma atividade sistemática
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de interação entre seres sociais, tanto ao nível intrapessoal, quanto ao
nível da influência do meio, interação essa que se configura numa
ação exercida sobre sujeitos ou grupos de sujeitos visando provocar
neles mudanças tão eficazes que os torne elementos ativos desta
própria ação exercida.

A partir da análise empreendida neste estudo pode-se observar que a educação

tem papel fundamental para a formação ética e moral do ser humano. A educação é que

possibilita que o ser humano se torne verdadeiramente homem, pois ela contribui para

construção da natureza humana, conduzindo o indivíduo à autonomia sobre de seu

próprio processo histórico

Paulo Freire (1978), nos capítulos iniciais da sua obra “Pedagogia do Oprimido”,

apresenta os pressupostos basilares da Educação Libertadora. Para ele, o ser humano

tem uma vocação ontológica para o “ser mais”. Segundo o educador, o ser humano

busca permanentemente a sua humanização.

Na perspectiva freiriana a humanização é a materialização da dignidade da vida

a partir da superação da opressão que impede o ser humano de ser mais. A humanização

se refere à construção de uma sociedade mais justa em princípios e valores éticos,

morais. Este processo de humanização se dá por meio de processos educativos, visando

a transformação da realidade.

Esta busca pela plenitude ocorre no seio da sociedade capitalista, em que existe a

classe dominada e a classe dominante. Freire distingue estas duas classes em oprimidos

e opressores, respectivamente.

Na luta de classes que existe no interior da sociedade capitalista, os oprimidos

são explorados pelos opressores, e isto leva a desumanização do ser humano, ou seja,

impede a realização do “ser mais”. Assim, a realidade é a contradição entre oprimidos e

opressores, na qual a ordem social é injusta e geradora do desalento e da miséria

(FREIRE, 2003).
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Os princípios metodológicos de Paulo Freire são o respeito ao educando,

conquista da autonomia e dialogicidade. A dialogicidade significa que a pedagogia

necessita de diálogo, pois através dele é que se dá o encontro dos homens (Freire, 2005,

p. 91) De acordo com Feitosa (1999, p.1):

A pesquisa do universo vocabular, das condições de vida dos
educandos é um instrumento que aproxima educador-educando-
objeto do conhecimento numa relação de justaposição, entendendo-se
essa justaposição como atitude democrática, conscientizadora,
libertadora, daí dialógica.

Assim sendo, transformar a realidade, na perspectiva freiriana, significa

democratizar as relações escolares, que levará à formação da consciência do indivíduo.

Conforme Gadotti (1998, p.24):

Na perspectiva de uma educação visando a transformação, a escola
tem o papel estratégico, na medida em que pode ser o lugar onde as
forças emergente da nova sociedade, muitas vezes chamada de
classes populares, podem elaborar sua cultura, adquirir a consciência
necessária à sua organização.

Neste contexto, na concepção de Paulo Freire (2003), somente a educação

libertadora é que poderá deverá levar o homem a ser mais, e assim, superar a sua

condição de oprimido. O individuo precisa conquistar autonomia para realizar a

transformação social e isto só é possível através de uma práxis libertadora.

Dessa forma, a metodologia de Freire (2003) se apresenta como alternativa de

superação dos problemas de aprendizagem e para formação crítica do cidadão de hoje

em direção ao terceiro milênio. A concepção freiriana de educação supõe um processo

do qual surgem os Temas Geradores.



54

Este temas são extraídos da problematização da prática de vida dos educandos.

Freire (2003, p.114) ressalta que “é importante reenfatizar que o tema gerador não se

encontra nos homens isolados da realidade, tão pouco na realidade separada dos homens.

Só pode ser compreendido nas relações homens-mundo”. Assim sendo, na perspectiva

de Freire (2005), quanto mais os homens assuma uma postura ativa na investigação de

sua temática tanto mais eles se aprofundarão em sua tomada de consciência em torno da

realidade e explicitando sua temática significativa, se apropriarão dela.

Os conteúdos de ensino são resultados de uma metodologia dialógica. Cada

pessoa, cada grupo envolvido na ação pedagógica dispõe em si próprio, ainda que de

forma rudimentar, dos conteúdos necessários dos quais se parte (FEITOSA, 1999).

Acerca da metodologia de Paulo Freire, Feitosa (1999, p.1) ressalta que:

O importante não é transmitir conteúdos específicos, mas despertar
uma nova forma de relação com a experiência vivida. A transmissão
de conteúdos estruturados fora do contexto social do educando é
considerada "invasão cultural" ou "depósito de informações" porque
não emerge do saber popular.

Nesta perspectiva se torna imprescindível que o educador conheça seus alunos,

bem como suas experiências de vida. Este conhecimento é importante, porque o

conteúdo a ser trabalhado será extraído do contexto no qual o aluno está inserido. Os

educadores devem compreender a educação como a unidade entre teoria e prática, pois a

pedagogia como teoria da educação não pode abstrair-se da prática intencionada

(Gadotti, 1998). Neste sentido, a metodologia de Paulo Freire tem como objetivo

promover uma educação transformadora.

Segundo Gadotti (1998, p.30) a pedagogia de Freire, é a pedagogia da práxis,

pois, considera o homem com um ser criador, sujeito da história, que se transforma na

medida em que transforma o mundo. A educação, para ser transformadora, deve partir

sempre de experiências do homem com a realidade na qual está inserido.
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Cabe ao educador, levar o educando a refletir sobre seu cotidiano, a fim de que

possa desenvolver uma visão crítica sobre ela. Na ação educativa, norteada pela

concepção freireana, o educador será capaz de extrair da realidade dos educandos a

educação criadora, capaz de transformar os homens. Acerca disto, Gadotti (1998, p.30)

afirma que:

A educação que copia modelos, que deseja reproduzir modelos, não
deixa de ser práxis, só que se limita a uma práxis reiterativa, imitativa,
burocratizada. Ao contrário desta, a práxis transformadora é
essencialmente criadora, ousada, crítica e reflexiva.

Dito em outras palavras, o educador não pode ficar neutro diante da realidade na

qual está envolto com seus educandos, pois é partir dela que se constrói uma leitura de

mundo crítica. Para Gadotti (1998, p.29-30) o educador é aquele que “procura intervir e

aprender com a realidade em processo”.

Alicerçados na perspectiva de Gadotti (1998), o educador deve compreender a

educação como um processo interminável e que a pedagogia é um instrumento de ação

social, uma vez que ela se faz na prática. Dessa forma, se torna imprescindível que a

educação de jovens e adultos esteja contextualizada com o mundo, tendo em vista a sua

conscientização. Consciência de ser, estar e agir no mundo. Neste sentido, faz-se da

educação um processo único e dinâmico, em que educador e educando apropriam-se da

prática dando sentido à teoria.

Nesta concepção o homem é considerado um ser no mundo –material, concreto,

social e ideologicamente determinado, e ao homem cabe transformar esta situação em

que vive. A busca do conhecimento é uma atividade inseparável da prática social, não se

baseando no acúmulo de informações, mas em uma reelaborarão mental que deve surgir

na forma de ação do homem sobre o mundo.
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A escola passa a ser vista como um instrumento de luta das camadas populares

relacionando-se dialeticamente com a sociedade e constituindo-se em um meio de

transformação dessa sociedade. Sua principal função é elevar o nível de consciência do

educando a respeito da realidade, tornando-o capaz de buscar sua emancipação,

econômica, política e cultural (Schramm, 2007).

Desta forma, Paulo Freire (2003), justifica a elaboração de uma pedagogia a ser

realizada com os oprimidos, nunca para eles. E propõe uma educação crítica, dialógicas,

libertadora. Segundo Freire existência humana se faz, sobretudo socialmente, mas a

subjetividade do homem permite-lhe reconhecer-se condicionado e transformar essa

mesma realidade, refazendo-a ou refazendo-se.

Segundo Freire (1987, p.67) ”[...] a transformação é possível porque a

consciência não é um espelho da realidade, simples reflexo, mas é reflexiva e refletora

da realidade”. Porém a educação não é a alavanca de transformação social, visto sua

natureza limitada e vinculada à sociedade global. No entanto, não há transformação sem

ela, pois que toda transformação social é educativa.

As palavras de Freire, acerca da educação expõem claramente sua concepção de

que a educação, numa perspectiva libertadora, pode desvelar a realidade. Portanto, não é

apenas a ação política que pode realmente transformá-la.

Freire (2003) argumenta que os opressores violentam a vocação ontológica e

estóica dos homens de ser mais, desumanizando-os, pois dessa forma, agindo, não

podem igualmente ser. Freire (1987, p.42) afirma que “por isso é que somente os

oprimidos, libertando-se podem libertar os opressores. Estes enquanto classe que os

oprime, nem libertam e nem se libertam”.

Assim, diz ele, a pedagogia do oprimido deve realizar-se em dois momentos

distintos, sendo que, no primeiro, os oprimidos vão desvelando a realidade opressiva e

comprometendo-se, na práxis, com sua transformação e, no segundo, Freire (1987, p.41)
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ressalta que “transformada a realidade opressora, esta pedagogia deixa de ser do

oprimido e passa a ser a pedagogia dos homens em processo de permanente libertação”.

Por isto, o autor insiste que essa luta libertadora, não pode resumir-se à simples inversão

do lugar nos pólos de contradição, “é necessário que esta superação seja o surgimento

do homem novo, não mais opressor, não mais oprimido, mas homem libertando-se”

(Freire, 1987, p.41).

E é um alerta para o sentido que deve ter o novo poder instaurado, não podendo

nunca se enrijecer e voltar-se contra o povo, burocratizar-se, mas utilizar-se dos freios

aos opressores para deter sua ânsia de opressão, gerando assim a liberdade. Na

pedagogia proposta por Paulo Freire (2003), o professor tem sempre um papel diretivo

no processo educacional, porém, essa diretividade tem uma configuração diversa na

educação autoritária e na libertadora. Freire e Guimarães (2003 p. 93-94):

A diretividade do educador numa futura democrática é limitada pela
capacidade criadora do educando. Quero dizer: no momento em que a
diretividade do educador interfere na capacidade criadora do educando,
então a diretividade mínima necessária se converte em manipulação. E
aí, então a diretividade que vira manipulação da educação autoritária.

Porém, se há momentos em que os alunos não avançam espontaneamente no

estudo crítico, na compreensão de algo, o professor deve tomar essa iniciativa. Freire

chama essa situação de “momento indutivo”. A escola é pela sua natureza, um lugar

onde somos com outros: isto é, não somos sozinhos, pois os papéis que são

desempenhados por professores e por alunos, só têm sentido em função dos outros. Por

isso, na concepção de Paulo Freire, comunicar pressupõe um encontro com o outro.

Desta forma, a percepção deste “a quem” determina a comunicação.

A disciplina autoritária afeta a disciplina intelectual, inibe a curiosidade

cognitiva do aluno. Ela é contrária à cumplicidade afetiva, ou seja, não é não chantagem

sentimental. A capacidade de querer bem do educador, aliadas à competência científica,

abrem as portas para a disciplina necessária ao processo educativo.
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Face ao exposto, entende-se que a educação, deve ser problematizadora, que

instigue homens a refletir sobre sua situcionalidade, a tomar consciência de sua

realidade histórica para apropriando-se dela, lutar para transformá-la.

Isto, porque segundo Freire, os oprimidos apresentam certas características,

oriundas de sua situação histórica e sociológica que precisam ser superadas rumo à sua

libertação. Nesta visão, entende-se que sua proposição é que o papel da escola é de levar

professores e alunos a um nível de consciência da realidade em que busquem a

transformação social (Streck, 2009).

Nesta abordagem a aprendizagem se dá através da resolução de situações

problema, que estão relacionados a pratica social dos indivíduos e os conteúdos são

problematizados a partir de temas geradores. A relação entre professor e aluno, é uma

relação horizontal e simétrica, ou seja, de igual para igual, sendo que o principal papel

da escola é promover a ação pedagógica facilitadora do diálogo, tendo em vista a

problematização e reflexão crítico-transformadora da realidade.

1.4. Educação como instrumento de dominação na África Portuguesa

Conforme foi analisado no tópico anterior, na concepção freiriana, a educação

deve ser libertadora e promover a autonomia dos indivíduos. Deve ser desenvolvida

tendo como princípio basilar a dialogicidade. Diante disto, destaca-se que existe um

cotraponto entre a educação proposta pelo educador Paulo Freire e a educação que foi

promovida na Angola colonizada.

Uma das estratégias da colonização da Angola foi utilizar a educação como

instrumento para disseminar a ideologia do colonizador. Assim, preocupado com

proteção do capital, o Estado colonizador, busca consolidar o poder, e tem na educação

uma estratégia que atende as demandas mercantilistas. Desta forma, é preciso voltar o

olhar para compreender o fenômeno da colonização na Angola, sendo este um
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fenômeno histórico ocorrido por razões econômicas e ideológicas. Isto deixa claro que a

educação está subjugada à ordem econômica e ideológica ( Oliveira, 2011).

A maioria dos documentos existentes sobre a educação angolana foram escritos

pelos colonizadores ou por aqueles que consideram a história de uma perspectiva

colonial. Portanto, a história da educação em Angola, como a convergência de

colonialismo, religião e decreto precisam ser reescritos.

Portugal, quando comparado com a Inglaterra e a França, foi um país que levou

muito tempo nas decisões relacionadas com a política de educação colonial,

estabelecida apenas em meados da década de 1930. O objetivo passava por expandir a

ideia de um “Grande Portugal”, tal como foi feito com a ideia de uma “Grande França”,

relativamente às províncias no exterior desta. Foi nesse período do Estado Novo,

marcado pela consolidação do regime autoritário português, que o papel educativo da

Igreja Católica passou a ser oficialmente reconhecido como primordial para o processo

de colonização e para a “nacionalização” da África portuguesa de então.

No princípio do século XIX e nas primeiras décadas do século seguinte, o

argumento justificativo o investimento na "educação dos negros nas colônias" era

baseado na necessidade do desenvolvimento noções portuguesas de quotidiano de

trabalho entre os africanos e, como consequência, a necessidade de familiarização dos

africanos com o colonizador. Expressões como "atrair os indígenas para a vida

europeia", "a salvação das almas dos negros e educação para pôr os corpos para

trabalhar", também conhecido como "o evangelho do a-b-c", mostraram de forma clara

que esta instrução estava ligada aos objetivos mais amplos da colonização africana.

A partir dos anos 20 surgiu também a perceção da necessidade de estratégias

para controlar as populações coloniais. O objetivo passava por uma estrutura de escola

pública, obrigatória e secular nas colônias, que contribuísse para que não se pudesse

afastar muito do modelo escolar europeu de então. Contudo, o modelo educacional e o

currículo europeu, no componente simplificado das três principais componentes, a
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leitura, a escrita e aritmética, não eram adequados à sujeição colonial. Foi necessário

encontrar uma forma alternativa de modificar a cultura africana, adaptando e

modificando métodos existentes para a adequação à população colonial. Desta forma, a

conceção de uma nova cultura educacional, e não apenas uma cultura do trabalho, foi

crucial para a socialização colonial. A reconfiguração da tese “educação para o

trabalho” levou à construção de uma nova mentalidade e marcou o nascimento de uma

nova ênfase que relacionava a frequência escolar a diferentes formas de produtividade.

(Madeira e Correia, 2019)

No final desta década e no início dos anos 30, o discurso passou das capacidades

indígenas individuais para o conceito de comunidade e dos indígenas como uma

“grande coleção portuguesa”. Foi precisamente esta ideia que o alto comissário de

Angola, Vicente Ferreira, anunciou como uma meta educacional focada no coletivo, e

não no indivíduo. Essencialmente tinha-se como objetivo que os alunos aprendessem

com os exemplos de “paciência, bondade e autorrespeito de educadores e

estudantes”.(Muacahila, 2003)

Em Portugal, as políticas internas e a depressão econômica global nos anos 30

contribuíram para a criação de uma atmosfera de instabilidade, o que fortemente

influenciou as visões portuguesas sobre a educação africana. A ideia primordial era a de

que Portugal exercia seu domínio "não pela força das armas, assimilação cultural e

expansão da instrução (…) mas pela bondade para com os africanos indígenas". A

retórica nacional paternalista, com particular persistência em caracterizar como

excepcional o colonialismo português, trouxe de volta argumentos do final do século

XIX a respeito do caráter pluralista das culturas e a persistência da assimilação cultural

e a universalidade dos valores patrióticos. Foi então despertada a reivindicação de

valores morais que justificavam a assimilação dos indígenas e, com ele, o modelo

escolar e as estratégias de ensino que favoreciam essa ideologia. (Madeira, 2019)
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Apesar de tudo isto, e a retórica “oficial” portuguesa, no ano de 1955, a

UNESCO apresentou um relato extremamente deprimente da educação colonial nos

territórios ultramarinos portugueses. Como consequência deste relatório houve uma

publicação em 1958 da “Política da Educação em África” de Ávila de Azevedo.

Estudioso do Conselho Português de Pesquisa Ultramarina e diretor do Departamento

de Educação em Angola entre 1947 e 1957, Azevedo comparou as políticas de educação

colonial de Portugal aos da Inglaterra, França e Bélgica. Com esta chamada de atenção e

análise do desenvolvimento histórico do programa de educação colonial de Portugal do

século XVI a 1959, o autor alertou para a falta de um sistema educacional coerente,

eficaz e adequado ao desenvolvimento social, cultural e econômico dos países da

colônia.

Com este diagnóstico, Azevedo propôs um plano alternativo para as colônias

portuguesas em África, com enfoque nos seguintes objetivos:

 um programa educacional unificado para as colônias portuguesas;

 uma expansão da rede de escolas primárias estaduais com uma política de massa

de população indígena;

 um aperfeiçoamento da cooperação entre missões religiosas e estaduais, com

particular enfoque nas regiões com poucas escolas estatais;

 a criação de escolas politécnicas;

 a implementação do ensino profissional (escola preparatória e faculdade) e;

 e a criação de estruturas de ensino superior, nomeadamente universidades.

No entanto, estes planos nunca foram realizados na sua totalidade. Apesar dos

avanços substanciais na educação colonial durante a ditadura portuguesa, em particular

nos níveis de ensino médio e superior, que não eram direcionados às massas africanas,

os movimentos nacionalistas africanos entraram em guerra contra Portugal, levando à

independência em meados da década de 1970 (Madeira e Correia, 2019).
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Capítulo 2- As etapas de um estudo de um manual

É preciso analisar o papel do manual escolar na transmissão de conhecimentos e

uso de outros recursos didáticos. Os manuais escolares têm como função comunicar

valores afetivos, sociais, intelectuais, estéticos e espirituais. Dado isto, os livros

escolares são os completos decisores pelo desenvolvimento ou do desinteresse do aluno

pela escola.

Qualquer obra, qualquer que seja, acaba por transmitir algo ao leitor e os alunos

não são indiferentes a esta transmissão, quer esta seja positiva ou negativa (Castro et al.,

1999). É importante também a existência de outros manuais escolares e ainda materiais

didáticos de consulta para que os alunos possam formular novas maneiras de pensar,

sabendo também pesquisar informação adequada.

Nos dias de hoje, e como refere Castro et al (1999), o professor já não é a única

transmissão de conhecimentos com que as crianças têm contacto. No período colonial a

realidade era outra.

Os manuais escolares eram, na grande maioria dos casos, o único contacto que as

crianças tinham com algo tipo de informação organizada. Hoje em dia já existe um

vasto leque de hipóteses que estes poderiam utilizar em seu proveito. Também, com esta

evolução temporal, os papéis dos docentes passam mais por mediação da informação

que o aluno recolhe para além das aulas, através da internet, televisão etc., enquanto no

passado este detinha o poder sobre o que chegava a este, dada ainda a sua posição de

poder.

Os manuais escolares diferem de todos os outros livros, não sendo isso

argumento válido para os esquecermos numa prateleira, pois fazem parte do cotidiano

de alunos e serviram de guia no início da sua vida escolar, como instrumentos

pedagógicos úteis.
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Estes assumem várias e distintas funções, como a transmissão de conhecimentos,

que irá influenciar o caráter profissional dos alunos no futuro, acrescentando ainda

aquisições ao nível social e cultural assim como forma de desmantelar ideias

preconcebidas e de objetivos menos claros. (Santo apud Rego et al., 2010)

Devem ser encarados como um guia de suporte que oferecem ao docente que

com eles leciona, uma ferramenta de trabalho com imensas sugestões pedagógicas,

envolvendo toda a comunidade educativa de forma flexível (Farinha, 2007).

Os manuais são assim um objeto com pluralidade de destinatários e metas a

atingir não se prendendo a um único fim (Castro apud Morgado, 2004).

Segundo Castro (apud Farinha, 2007), os livros são recursos extremamente

complexos dada a rede de ligações intertextuais em que se encontram, à pluralidade de

destinatários, aos diversos objetivos pedagógicos a cumprir e aos seus condicionalismos

de política de produção, análise e difusão. São uma ferramenta de trabalho para os

docentes e envolvem todos os intervenientes da ação educativa, conduzindo-os para o

processo de ensino-aprendizagem (Farinha, 2007).

A escola tem também um papel fundamental, pois será a partir desta que o

manual será escolhido e usado por professores e alunos. Esta deverá então saber obter as

melhores formas para um bom processo de ensino e aprendizagem (Morgado, 2004).

Segundo Castro et al (1999, p.33) :

Os manuais escolares podem ser vistos como livros iguais a quaisquer
outros, mas sem vocação para adormecerem e sujeitar-se ao pó da
prateleira, porque eles fazem parte da travessia diária de uma ponte,
palmilhada pelos alunos, ladeada de pequenas árvores, em que as suas
folhas se desprendem da grande árvore da educação e dos programas
oficiais

Estes desempenham um papel fulcral nos sistemas de ensino. Os manuais

escolares servem de base aos materiais escolares a serem utilizados visto serem os

causadores de se dar maior ou menor relevância a um determinado assunto nas aulas,
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assim como influencia a participação dos alunos, os quais lhes permitem o verdadeiro

conhecimento da realidade (Morgado, 2004).

No entanto, e como é dada especial atenção ao longo deste trabalho, alguns

manuais escolares obedecem a valores e atitudes defendidos por determinadas classes

sociais dominantes, ao passo que as sociedades mais desfavorecidas são encaradas como

algo que não deve fazer parte da realidade social, a qual não pode ser transformada

(Morgado, 2004).

Como tal, existem manuais escolares que são elaborados correspondendo a uma

base etnocêntrica, constituindo numa visão e análise muito limitada, chegando mesmo a

omitir a realidade de outras sociedades e culturas diferentes, contribuindo para a

existência de estereótipos a determinadas sociedades (Morgado, 2004).

Um manual escolar deve considerar a articulação entre a escola e os desafios

sociais contemporâneos, os quais exigem uma nova postura por parte dos docentes.

Deve ter em conta uma boa organização de recursos, e um valor pedagógico e cultural

que os professores terão de ter em conta aquando a utilização dos diferentes materiais

didáticos a que tem acesso (Morgado, 2004).

Segundo Choppin (apudFarinha, 2007), o manual escolar é um instrumento

pedagógico complexo que dá lugar a diferentes interpretações de acordo com as funções

que podem permitir enumeras interpretações, podendo distinguir-se de acordo com as

suas funções como:

 Como produto de consumo – enquanto livro publicado, congregando todo o

processo que esta interligado nas diferentes fases do processo de produção. A

sua divulgação irá depender da edição e, também dos contextos económico,

político e epistemológico do contexto onde o manual será adotado. O mercado

do manual escolar oscila com as políticas educativas em vigentes nos pais em

questão, desenvolvimento demográfico, e orientações e objetivos políticos face
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ao papel a desempenhar pelas próprias editoras quanto à sua produção e

distribuição;

 Como instrumento de conhecimentos escolares: meio de transmissão de

conhecimentos, base informativa e transmissora de matéria pedagógica.

Entendido como programa curricular, transmite as orientações e valores da

sociedade do país de referência.

“Sendo os manuais escolares um repositório dos conteúdos
legitimados na escola e para a escola, são, em simultâneo, uma
tecnologia para transmissão daqueles, integrando aspetos relativos à
sequência e ao ritmo da sua transmissão, através, por exemplo, das
atividades que propõem e dos modos de avaliar as aquisições
realizadas; neste sentido, desempenham importantes funções
pedagógicas. Olhados por este ângulo, eles podem permitir aceder ao
conhecimento da “ideologia pedagógica” subjacente, do modo como é
entendido o processo de “transmissão” e “aquisição” que tem lugar na
sala de aula e do “papel” que nele é reservado aos alunos e aos
professores.”referência)

 Enquanto transmissor ideológico e cultural: é o veículo de valores, ideologias,

pensamentos e da cultura que apresenta nos textos, nas orientações e sugestões

através de imagens, frases apelativas favorecendo as classes dominantes. (Castro,

in Morgado: 2004, pag. 44).

2.1. A identidade de grupo

Na atualidade as discussões sobre a identidade estão em foco, por que as velhas

identidades que se estabilizaram no decorrer dos anos estão em declínio, fazendo surgir

novas identidades, levando à fragmentação do indivíduo moderno, até aqui unificado

(Hall, 2001, p.7).
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Esta crise de identidade ocorre, porque ocorreu uma grande mudança de valores

na pós-modernidade e a construção da identidade é influenciada por fatores

intrapessoais (personalidade do indivíduo), fatores interpessoais (identificações com

outras pessoas) e fatores culturais .

A identidade tem se destacado como uma questão central nas discussões

contemporâneas no momento em que se discute o contexto das reconstruções globais

das identidades nacionais e a reafirmação das identidades pessoais e culturais. Segundo

Stuart Hall (2001, p. 07), isso vem acontecendo porque “ as velhas identidades, que por

tanto tempo estabilizaram o mundo social, estão em declínio, fazendo surgir novas

identidades”.

Portanto, esta crise faz parte de um processo amplo de mudanças que está

deslocando as estruturas de processos centrais da sociedade e abalando os quadros de

referências que davam aos indivíduos uma ancoragem estável para o convívio em

sociedade (Hall, 2001, p. 07).

Stuart Hall ressalta o impacto causado pelo feminismo não só no campo teórico,

mas especialmente, como movimento social que segundo ele, caracterizou-se como um

dos principais descentramentos dos conceitos de sujeito iluminista e sociológico,

surgindo como um dos novos movimentos sociais que politizou a identidade feminina,

contribuindo de forma importante para a contestação ao antigo patriarcalismo, uma

ferramenta que liberou não só as mulheres que passaram a buscar enfaticamente seus

direitos, como também as minorias, e a própria sociedade de uma forma geral.

Na sociedade pós-moderna em que vivemos muito se tem falado sobre esse novo

sujeito que surge, o sujeito pós-moderno, angustiado e fragmentado sobre sua

identidade e sobre a crise dessa identidade em construção. Para Stuart Hall (2006, p.38):

A identidade algo formado, ao longo do tempo, através de processos
inconscientes, e não algo inato, existente na consciência no momento
do nascimento. Existe sempre algo imaginário ou fantasiado sobre sua
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unidade. Ela permanece sempre incompleta, está sempre em processo
sempre sendo formada”.

Stuart Hall (2006) argumenta que a questão da identidade e da globalização não

apenas caracterizam o mundo atual, como estão atreladas umas as outras. Identidade

está relacionada ao processo de mudança conhecido como globalização e seu impacto

sobre a identidade cultural. É o caráter de mudança na modernidade tardia, marcada por

sociedades de modificação constante, rápida e permanente e por conflitos sociais e

ambigüidades.

Na visão do autor o processo de globalização altera a noção de tempo e de

espaço, o que contribui para desalojar o sistema social e as estruturas fixas que lhe são

inerentes. Isto possibilita o surgimento da pluralização dos centros de exercício do

poder. Ao ocorrer o descentramento destes sistemas de referências, há influência direta

na formação das identidades modernas.

O autor tece crítica, ao se refere ao tema “identidade”, pois na visão dele as

identidades modernas estão sendo descentradas (Hall, 2001, p.8).Segundo o autor a

globalização interfere de forma direta e incisiva na conceitualização de identidade

cultural, resultando a pluralização de identidades e por outro lado a contradição entre

elas.

A transformação social e cultural do mundo pós-moderno abala a idéia que os

indivíduos têm de si mesmos, existe uma perda de “um sentido de si”, ou seja

deslocamento ou descentração do sujeito. Este descolamento ocorre em relação ao

mundo social e cultural e em relação ao indivíduo consigo mesmo. Isto é que gera a

crise de identidade (hall,2001, p.09).

Como conseqüência da globalização sobre as identidades culturais, Hall (2006)

cita: a) as identidades nacionais, que, na sua visão, desintegram-se como reflexo do

crescimento da homogeneização cultural e do pós-moderno, b) identidades nacionais e
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outras locais reforçadas pela resistência a globalização, e, por fim, c) identidades

híbridas que tomam o lugar de identidades nacionais.

Stuart Hall (2006) chama a atenção para a discussão em torno da chamada “crise

de identidade” que vem fazendo com que o sujeito tido como unificado se apresente

deslocado por conta das transformações societárias ocorridas em escala global.

Para o autor, isto acontece porque um tipo diferente de mudança estrutural está

transformando as sociedades modernas desde o final do século XX. Esta transformação

está acarretando a fragmentação das paisagens culturais, de classe, gênero, sexualidade ,

etnia, raça e nacionalidade, que no passado tinham fornecido sólidas referências como

indivíduos sociais (Hall, 2001, p. 09).

Para Hall (2001, p.10), existem três concepções de identidade:

a)sujeito do Iluminismo;

b) sujeito sociológico

c)sujeito pós-moderno

De acordo com este autor o conceito de identidade na época do Iluminismo tinha

como base o conceito de centralidade na pessoa humana e sua racionalidade. Stuart Hall

o sujeito sociológico seria caracterizado por sua capacidade de interação com o mundo e

o sujeito pós-moderno seria composto por várias identidades.No sujeito do Iluminismo

o centro consistia num núcleo interior que emergia pela primeira vez quando sujeito

nascia e com ele se desenvolvia, permanecendo essencialmente o mesmo (Hall, 2001,

p.11).

A noção de sujeito sociológico refletia a crescente complexidade do mundo

moderno e a consciência de que este núcleo interior do sujeito não era não era autônomo

e auto-suficiente, mas era formado na relação com outras pessoas importantes para ele
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que mediavam para o sujeitos os valores, sentidos e símbolos da cultura (Hall, 2001,

p.12).

O sujeito pós-moderno pro sua vez não tem uma identidade fixa, essencial ou

permanente. A sua identidade é formada e transformada continuamente em relação Às

formas somos representados ou interpelados nos sistemas culturais que nos rodeiam

(Hall, 2001, p.13). Stuart Hall (2006, p.39) ainda afirma que

Em vez de falar da identidade como uma coisa acabada, deveríamos
falar de identificação, e vê-la como um processo em andamento. A
identidade surge não tanto da plenitude da identidade que já está
dentro de nós como indivíduos, mas de uma falta de inteireza que é
“preenchida” a partir de nosso exterior, pelas formas através das quais
nós imaginamos ser vistos por outros.

Conforme Stuart Hall (2001) o feminismo causou impacto no campo teórico e no

movimento social, sendo caracterizado como um dos principais descentramentos dos

conceitos de sujeito iluminista e sociológico. Além disso, o autor afirma que o

feminismo é um dos novos movimentos sociais que politizou a identidade feminina e

contribuiu de forma importante para a contestação do status quo.

São conhecidos vários conflitos e controvérsias que se apresentaram sobre

representações tendenciosas em manuais escolares. Desde omissões de fatos, a

manipulações de imagem e cenários e até a quotidianos, utópicos ou distópicos. Embora

essas questões sejam por vezes discutidas abertamente em público, os alunos não

aprendem nada sobre estes factos quando usufruem dos manuais durante o ensino.

(Höpken, 1994; Buruma, 1994)

Nestes casos, a restrição do modelo tradicional de revisão dos manuais torna-se

inválida: não oferece um meio pertinente de lidar com as diferenças baseadas em

crenças ideológicas fundamentais entre as conceções da história ou da sociedade e/ou

políticas. Tudo deve ser questionado objetivamente (Pingel, 2009).
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a) Conhecimento versus capacidades

Os livros de História contêm percepções da autoimagem que pode facilmente ser

identificável, mas também pode ser que seja descoberta através de outras representações

ao longo dos manuais. Qualquer investigador envolvido neste tipo de análise descobrirá

que estereótipos e preconceitos tendem a estar relacionados à necessidade da sociedade

em questão de encontrar pontos de auto-orientação no seu próprio processo de

desenvolvimento.

Geralmente, existe um afastamento precoce da pura informação factual. Este fato

revela provavelmente o ponto mais fraco da abordagem tradicional de combate ao

preconceito. A ideia de que simplesmente fornecer os fatos certos ajudará a "corrigir"

uma imagem "errada" é também em si um preconceito. Já se sabe que essa abordagem

não é suficiente para mudar a mente de quem tem contato com estes manuais.

Estes são ferramentas educacionais que oferecem maiores oportunidades e

podem fazer muito mais do que apenas transmitir fatos. Visto os padrões cognitivos dos

alunos estarem a ser formados, os manuais devem também fornecer pontos de referência.

Os leitores devem procurar descobrir os principais pontos de referência de um

texto e examinar até que ponto o conceito de si mesmo, incorporado nos livros de

História, Geografia ou Estudos Sociais em nível secundário, também está presente

noutras sociedades. Genericamente falando, a consequência é um debate sobre a relação

entre “nós” e “o outro” simplesmente. Há uma exposição a uma inter-relação entre dois

extremos:

Como podemos avaliar o processo educacional de angolanos no período da

colonização portuguesa?

A questão básica para a análise dos manuais através de uma visão do entendimento

internacional deverá então centrar-se em:
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Como representam os textos uma determinada identidade do grupo?

Como é que a diferença fundamental entre “nós e eles” surge nos retratos de diferentes

grupos da humanidade? (Pingel, 2009)

b) Mitos fundadores

Os conceitos/ preconceitos de identidade de grupo são frequentemente ancorados

na história e vinculados a um território que é "de propriedade" do coletivo. A noção de

sociedade moderna é traduzida a partir do passado, e os sujeitos a ela associados, a

nação, um grupo sociopolítico, ou étnico ou até um género, não existiram nesse tempo

passado.

As histórias de povos indígenas e nômades que foram expulsos ou mesmo

aniquilados são frequentemente negligenciadas bem como os fatos de que muitos deles

já se aniquilavam mutuamente antes da chegada do “invasor”.

O autoctonismo e os mitos são o que origina o atual interesse territorial e

reivindicações por domínio cultural, singularidade e exclusividade. A análise acadêmica

objetiva deve discutir a função legitimadora de alguns destes de entre as suas tarefas. As

mais difíceis provavelmente ligadas a conversas sobre manuais ligados ao ensino, uma

vez que estão em jogo questões centrais do orgulho e da consciência nacional. Também

mitos nacionais conflitantes costumam empregar o mesmo conceito essencialista do

coletivo e seu “lar” territorial por longos períodos históricos.

c) O impacto de “um passado negativo”

É comum o esforço das nações para o desenvolvimento de autoconceitos

positivos. A forma de lembrar e apresentar em um manual que foi utilizado em período

de colonização pode fazer emergir problemas graves, uma vez que diversos estudo
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comprovam que o papel da educação em contexto de dominação tem por objetivo

perpetuar os valores do colonizador. Não é de admirar que tanto políticos como autores

tentem evitar abordar períodos históricos que não se encaixam na autoimagem positiva e

pretendida em detalhe.

No entanto, não nos podemos distanciar de nossa própria história quando

interagimos com povos ou estados com contato a longo prazo. As atuais e futuras

gerações da própria sociedade retomam, de uma forma ou de outra, esses pontos

sensíveis, o que por vezes é ainda mais doloroso quando não objetivamente

representado.

No século XX, por exemplo, com base nas vastas experiências pós-guerra, as

pessoas passaram a "trabalhar com" um passado negativo, refletindo-o consciente e

abertamente, o que pode e deve ser considerado um valor em si mesmo; não transformar

o suposto "negativo" passado para um positivo, é a mais pertinente maneira de lidar

com ele, assumindo um significado positivo, com o objetivo de redenção e um "curar"

da consciência histórica traumatizada que, de outra forma, poderá constituir uma

“cicatriz oculta” (Heisler, 2008).

2.2. Multiculturalismo

Na perspectiva da interface entre o colonialismo e a educação é preciso

compreender outros problemas, tais como os estigmas étnicos e culturais, tais como a

racialidade, o gênero, a orientação sexual e todos os elementos próprios das diferenças

entre as pessoas. Desta forma torna-se necessário estabelecer o combate à opressão de

grupos semanticamente marginalizados e lutar por sua inclusão no meio social.
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As teorias pós-críticas argumentam que o currículo tradicional atuava como o

legitimador do modus operandi dos preconceitos estabelecidos pela sociedade. A sua

função passaria por adaptar os currículos ao contexto específico dos estudantes para que

o aluno compreendesse nos costumes e práticas do outro uma relação de diversidade e

respeito. Também num viés pós-estruturalista, o currículo passou a considerar a ideia

de que não existe um conhecimento único e verdadeiro, sendo esse uma questão de

perspetiva histórica, que se pode transformar nos diferentes tempos e lugares. (Silva,

2003).

Os estudos sobre multiculturalismo contribuem para a apreensão da realidade de

dominação de povos colonizados, pois, o multiculturalismo, enquanto filosofia, está

direcionado para questões de defesa da igualdade de tratamento e de oportunidades

entre as minorias históricas e culturais injustiçadas.

Dentro desta perspectiva, os estudos sobre os livros de História e Geografia

desconsideravam e negligenciavam as minorias na grande maioria dos casos. No caso

de serem levados em conta nos livros cívicos, estas minorias eram quase sempre

representadas como um problema social, econômico ou cultural. Dados os fluxos de

migração em todo o mundo, isso não pode mais ser considerado como uma abordagem

apropriada (Pingel, 2009).

a) Minorias

A migração e o lugar que as minorias têm na educação devem ser incluídos nos

manuais e nos projetos a estes associados (CASA-NOVA, 2010).

No entanto, até agora nenhum modelo já reconhecido oferece um caminho concreto de

como lidar com as minorias. De uma forma geral, prevalecem duas abordagens:
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 As minorias são incluídas no livro principal, o que, de uma forma geral, se

traduz em pouca informação dedicada a estas. Frequentemente leva a que se

encontrem diferenças, ao invés do destaque mais desafiador de uma perspectiva

multicultural.

 Noutras situações, alguns governos concederam às “suas minorias” o direito de

desenvolvimento dos seus próprios livros, como apêndice ao livro comum geral.

A vantagem é que, desta forma, as minorias têm a capacidade de introduzir o seu

próprio ponto de vista, sem que, no entanto, cedam à narrativa convencional. Este

modelo causou problemas no passado, pois muitos dos livros assim constituídos

baseavam muito do seu conteúdo na história, geografia e cultura do país de origem

minimizando o sentimento de pertença ao estado em que vivem e de quem são os

cidadãos (Schulbuch, 2002).

Uma terceira hipótese passa por apenas acrescentar à narrativa central da

população majoritária, curtas informações sobre a história, a geografia e as sociedades

dos países de origem das minorias e imigrantes. Esta abordagem muito provavelmente

levaria a uma regressão no que toca ao absorver do conteúdo por parte do aluno, ao

tornar o livro maçador para ele.

O precedente seria que onde fosse alocado espaço para uma minoria, de modo a

integrar-se à narrativa principal, outras quereriam seguir. Em vez de integração,

histórias concorrentes e reivindicações culturais apareceram “guerras de manuais” sobre

qual o lugar mais apropriado de cada grupo no currículo.

Por estas e outras razões é que metodologias multiperspectivadas e abordagens

orientadas para as capacidades, que não prescrevem um corpo fixo de problemas

fundados no passado, estão a ser cada vez mais implementadas em vários países. Os

seus manuais escolares são responsáveis por empregar na sua estrutura uma narrativa

que integre todas as componentes de uma sociedade e considerando todos nesta

contidos, as suas diferenças e semelhanças e o crescimento feito juntos como um valor

em si (Pingel, 2009).
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2.3 Análise internacional de manuais escolares

A análise internacional de manuais escolares e livros didáticos, com o objetivo

da promoção do seu entendimento a nível internacional, tem o seu enfoque principal nos

livros escolares de história, geografia e educação cívica. Estes são os que contêm os

assuntos mais relevantes para a educação em prol da democracia, dos direitos humanos

e da conscientização internacional e intercultural. Atualmente, os investigadores

relacionados com a área, apontaram para que os livros de línguas não nativas também

contribuem consideravelmente para os que os estudam pensem sobre os outros. A

poesia, por exemplo, não reivindica ser "objetiva".

a) Contexto histórico da análise de manuais

A revisão de manuais escolares, como empreendimento internacional, remonta

aos tempos da formação da Sociedade das Nações, a organização antecessora das

Nações Unidas. A "Grande Guerra", que foi nomeada "Primeira Guerra Mundial”, teve

um impacto devastador nos estados nesta envolvidos.

Dadas as circunstâncias criadas, a Sociedade das Nações começou a procurar

outras maneiras das tentadas até então, de combater a xenofobia mútua e ajudar a evitar

a criação de estereótipos. Imediatamente após este período de guerra, entidades políticas

e professores criticaram o fato de os manuais escolares, usados por muitos dos ex-

oponentes, tendiam a promover, em vez de combater, preconceitos nacionais e a retratar

estereótipos enganosos de adversários. Alguns exemplos (Pingel, 2009):
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 Nos países nórdicos, uma associação de voluntariado criada por indivíduos e

organizações preocupados com a causa (Föreningen Norden) apelou às editoras

educacionais para demonstrarem os seus manuais e removerem apresentações

tendenciosas dos países vizinhos (Vigander, 1950).

 Em 1925, o Comitê Internacional para a Cooperação Intelectual, o órgão

responsável por estas iniciativas dentro da Sociedade das Nações, utilizou

trabalhos iniciados por associações nacionais de professores e certas fundações

privadas, para sugerir que todas as comissões nacionais iniciassem uma análise

comparativa recíproca e objetiva dos seus manuais, a fim de procurar por falhas

e textos tendenciosos, o que foi um grande contributo para que se evitassem

“mal-entendidos essenciais de outros países” no futuro.

 Em 1932, o mesmo Comitê aprovou uma resolução para o desenvolvimento de

um modelo de consulta internacional para manuais escolares (Prescott,

1933/2002).

Todas estas circunstâncias estimularam outras iniciativas semelhantes durante o

período entre guerras, principalmente entre países vizinhos. Também convenceu outros

autores em muitos países a adotarem uma posição mais crítica em relação à maneira

como guerras e conflitos seriam apresentados nos seus livros. De acordo com a revisão

internacional implementada, a crítica aos manuais ganhou também terreno no nível

nacional. (Giordano, 1938)

Embora as tensões internacionais tenham aumentado consideravelmente na

segunda metade dos anos trinta, 1937 pode ser considerado o ano em que a formulação

de princípios para alcançar uma compreensão mútua através de manuais mais tenha

avançado, nomeadamente através do ensino da História. Vinte e seis estados de então

assinaram uma Declaração sobre o Ensino da História (Revisão dos Livros Escolares).

Foram considerados essenciais três princípios nesta declaração (Pingel, 2009):



78

1. É imperativa a atenção das autoridades competentes de todos os países e dos

autores dos livros escolares para que:

a. Se atribua o maior espaço possível à história de outras nações;

b. Se dê destaque, no ensino da história do mundo, a fatos calculados para

realizar a interdependência das nações.

2. É imperativo que todos os governos se esforcem no sentido da averiguação sobre

que meios, mais especialmente em relação à escolha de livros escolares, as

crianças em idade escolar possam ser colocadas em vigilância contra todas as

alegações e interpretações que incitem preconceitos injustos contra outras

pessoas e nações.

3. É imperativo que em todos os países, um comitê composto por membros da

profissão docente, seja estabelecido pelo Comitê Nacional de Cooperação

Intelectual, em colaboração com outros órgãos qualificados” (Pingel, 2009).

Que problemas foram/são enfrentados?

Esses princípios ainda são válidos hoje - mas existem óbvias dificuldades

inerentes. No momento em que se assinam declarações como esta, os governos das

nações mais poderosas tendem a recusar a cooperação. Razões diferentes foram

apontadas de acordo com os seus respetivos sistemas político-educacionais (Pingel,

2009).

Alguns argumentos de contraprojetos internacionais de manuais escolares:

1. As nações não desejavam dar voz a representantes e/ou especialistas de outros

estados membros quanto aos seus próprios assuntos educacionais. Não era

comum a discussão aberta sobre um assunto que muitas vezes era visto como

parte do patrimônio nacional, definindo a tradição histórica do país, as suas

fronteiras geográficas e suas normas políticas.
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2. Instituições e comissões governamentais, associações de professores, como a

Federação Internacional de Associações de Professores, estavam envolvidas nos

estudos dos manuais escolares. No entanto, os sistemas educacionais de certas

nações eram altamente centralizados e não estavam dispostos a aceitar as

recomendações de organizações não-governamentais.

Por outro lado, os governos com um sistema menos rígido e centralizado

optaram também por posições que não permitiam a intervenção em manuais, como por

exemplo, a não interferência para com os direitos dos professores e autores dos manuais.

Muitas vezes o problema passava também pela responsabilidade pela seleção ou revisão

dos manuais estar entregue a autoridades regionais, a escolas ou com a comunidade, o

que impedia este trabalho.

Assim, apesar dos esforços, percebe-se que esses princípios foram apenas

implementados em um número relativamente pequeno de países e regiões, devido não

apenas à deterioração das condições internacionais, mas também às diferenças nos

sistemas políticos dos países membros.

As consultas internacionais sobre manuais foram particularmente bem-sucedidas

nos casos em que os estados vizinhos já desfrutavam de relações pacíficas por um

período considerável de tempo, onde já existia um clima de cooperação e confiança -

como nos países nórdicos e a América Latina. No entanto, muitas vezes, a própria tarefa

da comparação dos manuais é criar, em vez de simplesmente consolidar, uma atmosfera

tão pacífica (Pingel, 2009).

Ficou claro que era necessário tirar uma conclusão preliminar para evitar mais

contratempos e desilusões:a revisão de livros didáticos deve ser vista em um contexto

político-cultural mais amplo.
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O novo início no após Segunda Guerra Mundial

A Segunda Guerra Mundial constituiu um retrocesso em tudo o que tinha sido

alcançado até então, nos anos vinte e trinta. O poder destrutivo da política provou-se

mais relevante do que as negociações feitas até então sobre políticas educacionais

projetadas para aliviar as tensões e estabelecerem bases para uma convivência pacífica

na mente das gerações mais jovens e dos seus professores.

Embora fracassadas as várias tentativas estas não devam ser consideradas em

vão. Com o advento da UNESCO Uma abordagem mais determinada foi adotada. Após

a Segunda Guerra Mundial, os membros fundadores da UNESCO compartilhavam a

convicção de que a nova organização mundial deve continuar a perseguir e aumentar as

atividades da Sociedade das Nações na revisão de manuais escolares (Pingel, 2009).

Em 1946, a primeira Conferência Geral da UNESCO aprovou medidas para que

se estabelecesse o Programa para a Melhoria de Manuais Escolares e Materiais de

Ensino como Auxílios no Desenvolvimento do Entendimento Internacional. Este

programa teve por base uma cuidadosa análise das experiências adquiridas nesse campo

durante as décadas entre as duas guerras mundiais. Os princípios foram formulados

rapidamente e, para as próximas décadas, serviram como diretrizes para a cooperação

entre os Estados Membros(Pingel, 2009):

 Um guia para a Melhoria de Manuais escolares e Materiais Didáticos como

Auxílios ao Entendimento Internacional foi publicado em 1949, e pela primeira

vez foram apresentados um conjunto de critérios para a revisão e redação de

manuais escolares com o objetivo de aprimorar o entendimento internacional.

No entanto, nem todas as ideias concebidas nos anos do pós-guerra puderam ser

efetivadas - ou pelo menos, a sua total implementação exigiu mais tempo do que era
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inicialmente previsto. O título do relatório preparatório produzido para a primeira

Conferência Geral da UNESCO em 1946 refletia o otimismo em relação ao papel

crucial que as relações internacionais deveriam desempenhar nos manuais escolares:

olhar o mundo através dos manuais escolares.

No entanto, este título era ilusório. A questão central ainda passava por

interesses nacionais e não globais. Além disso, as restrições orçamentárias

determinavam que os planos de curto prazo fossem os considerados para um novo

Plano Modelo para a Análise e Melhoria de Manuais Escolares e Material Didático [...]

como auxílio ao entendimento internacional. Nos anos seguintes, a UNESCO começou

gradualmente a colocar esse plano em prática. (Pingel, 2009)

Das declarações às atividades concretas, a UNESCO foi responsável por

organizar ou apoiar seminários que não apenas visando corrigir erros factuais óbvios,

também fossem planeados desenvolvimentos para uma conscientização sobre a

multiplicidade de regiões e culturas em todo o mundo, medidas que até então não

tinham sido devidamente refletidas nos manuais, particularmente nos das chamadas

nações industrializadas (Pingel, 2009).

2.4. Estudos de manuais escolares mais antigos

O Modelo Inicial de manuais escolares já tinha defendido a apresentação das

nações asiáticas nos livros escolares ocidentais (e vice-versa). Os seminários realizados

para que tal acontecesse foram organizados de maneira multilateral e os relatórios

contêm uma vasta gama de informações sobre o design e o conteúdo dos manuais que

ainda hoje são relevantes.

Muitos deles foram tendencialmente esquecidos, mas ainda representam valiosas

fontes para investigadores, que encontram uma grande quantidade de material
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fascinante sobre livros escolares que foram usados em todo o mundo durante os anos

cinquenta e sessenta (Schröder, 1991).

Embora esta abordagem multilateral tenha sido enfatizada no período envolto

dos anos cinquenta do século passado, surgiu também um grande número de projetos

bilaterais. As Comissões Nacionais relevantes para a UNESCO fizeram um grande

esforço para superar as barreiras tradicionais e reunir professores, autores de manuais e

representantes de autoridades educacionais.

Não há dúvida sobre a importância deste trabalho, no entanto, e provavelmente

de forma não intencional, este teve um efeito colateral: a iniciativa mudou para as

autoridades nacionais e, novamente, enfatizaram-se questões nacionais como a principal

assunto dos projetos dos manuais em questão. Obviamente, este empreendimento

constituiu um marco para a reconciliação entre ex-inimigos, mas a abordagem bilateral

não desafiou a estrutura tradicional dos manuais. Recomendações bilaterais chamaram a

atenção dos autores para outro país, com o conselho de fornecer uma cobertura mais

ampla ou mais "equilibrada" na próxima edição - mas o livro ainda se concentraria na

história, geografia ou sistema político das nações em questão. Teria sido pertinente

mencionar o facto de que o mundo seria percecionado através das nações de origem de

cada individuo.

No entanto, ficou claro que muitos dos problemas no mundo pós-guerra foram

influenciados por fatores supranacionais não podendo estes ser resolvidos apenas por

duas nações. A Guerra Fria invariavelmente dividiu o globo, assim como o crescente

abismo entre o mundo industrializado e o chamado "Terceiro Mundo" independente da

maior envolvência por parte de duas nações em particular. Mais uma vez, foram

necessárias consultas multilaterais; as organizações envolvidas em estudos de livros

didáticos começaram a procurar novas informações e métodos (Pingel, 2009).
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2.4.1. Uma perspectiva global: novos tópicos e novos métodos

Resoluções importantes da UNESCO

Em 1974, a Conferência Geral da UNESCO confirmou a importância dos

estudos comparativos de manuais escolares dentro de seu programa. Na 18ª sessão,

adotou-se a Recomendação relativa à educação para o entendimento internacional,

cooperação, paz e educação relacionadas aos direitos humanos e liberdades

fundamentais.

Este documento normativo realça a importância dos valores universais e

apresenta propostas para práticas para a produção e disseminação de material

educacional destinado a transmitir atitudes, e não meros conhecimentos, aos alunos, a

fim de permitir que os alunos avaliem as informações. O documento declara que:

Os Estados Membros devem incentivar um intercâmbio mais amplo
de livros didáticos, especialmente livros de história e geografia, e
devem, quando apropriado, tomar medidas, concluindo, se possível,
acordos bilaterais e multilaterais, para o estudo e revisão recíprocos de
livros didáticos e outras atividades educacionais. materiais, a fim de
garantir que sejam precisos, equilibrados, atualizados e sem
preconceitos e aumentem o conhecimento e a compreensão mútuos
entre os diferentes povos (Pingel, 2009, p.34).

A adoção e implementação da Recomendação de 1974 iniciou uma nova série de

consultas internacionais aos manuais presentes na Europa, América Latina e África.

Também a UNESCO estava ciente de que muitos problemas das sociedades da altura

exigiam uma abordagem global. Foi realizada em 1988, em cooperação com a Comissão

Alemã para a UNESCO, no Instituto Georg Eckert, uma conferência intitulada Consulta

Internacional com vista à recomendação de critérios para melhorar o estudo dos
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principais problemas da humanidade e sua apresentação nos currículos e manuais

escolares.

O relatório final identificou critérios para a apresentação dos principais

problemas enfrentados pela humanidade nos currículos e manuais:

A avaliação da apresentação dos problemas mundiais nos livros
didáticos representa uma nova fase na pesquisa internacional de livros
didáticos, que até recentemente se concentrava na apresentação de
documentos nacionais. imagens e informações sobre países
específicos em livros didáticos. Essa nova etapa representa uma
ampliação do escopo e do impacto educacional da pesquisa de livros
didáticos. Essa pesquisa de livros didáticos por painéis de especialistas
em disciplina, pesquisadores educacionais e professores experientes
deve ser incentivada. Também deve ser incentivada a pesquisa-ação
em sala de aula, na qual professores e alunos avaliam seus próprios
livros e buscam maneiras aprimoradas de representar e aprender sobre
os problemas do mundo (Pingel, 2009, p.15).

Pela primeira vez, uma recomendação internacional de manuais, endossada pela

UNESCO, deu igual peso ao conhecimento, atitudes e habilidades. Desta forma uma

nova perspectiva sobre os estudos dos manuais foi iniciada. Não se tinha apenas em

conta o conteúdo do livro, mas também o livro no contexto da sala de aula. Esta

conferência abordou ainda uma questão adicional que é frequentemente encontrada em

conexão com a importância dos problemas mundiais: a abordagem global deve ser

complementada por uma abordagem regional (Pingel, 2009).

Listas de critérios

Os autores de manuais terão de ser objetivos e concretos, fornecendo exemplos

relacionados com as experiências dos alunos. O relatório da conferência defendia a

preparação de estudos detalhados para atender às necessidades, interesses, prioridades e

realidades regionais.
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Em 1991, após a conferência em Braunschweig, foi realizada uma reunião de

especialistas em Brisbane, na Austrália, com o objetivo de especificar ações que

poderiam ser realizadas por editores, autores de manuais e professores, para que os seus

trabalhos práticos fizessem uso desses critérios. Esta conferência representou um grande

passo na implementação do que de outra forma teria permanecido apenas uma

declaração. Foram identificadas atividades a serem realizadas por professores, autores e

estudantes para se atingirem os objetivos estabelecidos no relatório de Baunschweig:

 Fornecer critérios, diretrizes e recomendações, com uma dimensão internacional,

para o desenvolvimento, avaliação e revisão de currículos, manuais escolares e

outros materiais educacionais. (AbdelWahab, 2013)

 A proposta de criação de uma Rede Internacional de Pesquisa em Manuais

Escolares, estabelecida em 1992 no Instituto Georg Eckert, como uma

instituição focal sob a responsabilidade da UNESCO. (Pingel, 2009).

No cenário europeu, deve fazer-se menção a outra organização internacional

envolvida na melhoria dos manuais escolares e na promoção do ensino de história desde

o início: o Conselho da Europa. O título programático de uma publicação deste

conselho é: Contra o viés e o preconceito, que resume os resultados e as recomendações

das conferências de livros didáticos em nível europeu.

Desde o colapso do sistema comunista mais presenta no Oriente, a Europa, no

seu sentido mais amplo, teve de enfrentar uma série de problemas conflituantes. Muitos

dos estados de então encontravam-se num período de reformulação dos seus sistemas

políticos e redefinir seu lugar no mundo.

O Conselho da Europa trabalhou num sentido de reunir especialistas de antigos

e novos países membros, com o objetivo de estimular um processo pelo qual cada um

pode aprender um com o outro, apesar de suas experiências políticas bastante diferentes

no passado.
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O Conselho da Europa publicou então vários folhetos úteis para autores, editores

e professores dos manuais, os quais geralmente não baseavam seus trabalhos em

diretrizes oficiais e práticas de sala de aula bem estabelecidas. Embora projetado

exclusivamente para o contexto europeu, o conteúdo de pelo menos alguns dos manuais

é também relevante para outras partes do mundo, que passavam também por um período

de transição profunda e/ou mais vezes rápida (Pingel, 2009).

Estas mudanças do mapa político representaram novas oportunidades, bem como

perigos e riscos. Desde o final da Guerra Fria, a pesquisa internacional em manuais

escolares ofereceu um novo campo de oportunidade e consequentemente teve que

responder a novos desafios. Novos livros e currículos foram desenvolvidos em muitos

países neste contexto de transição para a democracia em todo o mundo - na Europa

Oriental e na África do Sul, por exemplo.

Ao mesmo tempo, velhos padrões e perspectivas foram sendo revistos, mesmo

em países com tradições democráticas de longa data. Também novas formas de

nacionalismo agressivo, intolerância e xenofobia surgiram e continuam a surgir,

trazendo consigo novos perigos e realçando a importância e atualidade deste tema.

Podemos então concluir que deve ser examinado:

 Que perspectivas oferecem os manuais escolares para o evitar o ressurgimento

de atitudes nacionalistas e;

 em que valores se baseiam os autores para a sua avaliação relativa a assuntos

internacionais.

Mais uma vez, a Declaração da UNESCO, na Estrutura Integrada de Ação

sobre Educação para a Paz, Direitos Humanos e Democracia enfatizou o papel crucial

de fornecer a todas as pessoas envolvidas em atividades educacionais materiais e

recursos de ensino adequados (Paris, 1995). A Conferência Geral considerou que esta

Declaração e Estrutura “poderia representar a maneira mais relevante e apropriada de
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atualizar os objetivos, estratégias e abordagens no campo da educação para a

compreensão internacional”.

Em relação aos materiais e recursos de ensino, a Estrutura em particular, prevê a

realização das revisões necessárias nos manuais escolares em questão, com o objetivo

de livrá-los de estereótipos negativos e de pontos de vista distorcidos do “outro”:

 A cooperação internacional na produção dos manuais deve ser incentivada. À

medida que materiais de ensino, manuais e similares forem sendo produzidos,

devem ter em consideração as novas realidades para as quais se enquadram

(Pingel, 2009).

Os manuais devem oferecer diferentes perspectivas para diversos assuntos e

serem o mais transparentes e objetivos possível quando se mencionam antecedentes

nacionais ou culturais contra os quais foram escritos. Desta forma, os seguintes pontos

devem ser considerados:

 O conteúdo deve ser baseado em descobertas científicas e retratados

objetivamente.

 É desejável que os documentos de orientação para a produção de material

didático sejam utilizados, nomeadamente documentos da UNESCO e de outras

instituições das Nações Unidas, em especial nos países onde a produção de

material didático se dá lentamente devido a problemas económicos.

 As tecnologias de educação a distância e todas as ferramentas modernas que

proporcionem um aumento de comunicação devem ser colocadas à disposição da

educação num sentido de apelar à paz, os direitos humanos e a democracia

(Pingel, 2009).
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2.4.2. O desafio da viragem cultural

Educação de qualidade e multicultural

As Diretrizes da UNESCO sobre Educação Intercultural (2006), têm cada vez

mais em conta a crescente realidade multicultural das salas de aula em todo o mundo.

Estas destacam ainda a necessidade de promover o entendimento de diferentes tradições

culturais.

As sociedades multi étnicas não são um fenômeno novo, no entanto cada vez

mais países e sociedades, que em tempos anteriores tiveram a percepção de serem

compostos apenas por uma grande maioria étnica e também moldados por apenas uma

cultura dominante e singular, vêm agora essa auto imagem mudada, dada a consciência

da diversidade cultural ou étnica atualmente existente ou porque é de fato o objetivo de

aumentar os fluxos de migração entre fronteiras. Embora a migração possa contribuir

para atitudes interculturais, muitas vezes confronta os indivíduos locais para as

diferenças existentes.

Os estereótipos tradicionais podem ser corroborados ou não. Os governos

tendem a minimizar a questão, a fim de não desencadear um debate feroz sobre políticas

de identidade. No entanto, os tempos presentes demonstram que as suas intenções têm

caído por terra, com os movimentos feministas e apelo ao desfazer de fronteiras e

culturas.

Assim, foram emergindo espaços separados de cultura e lembranças, cujos

efeitos sobre a sociedade como um todo só surgem após a coesão interna já estar em

jogo. Não apenas os políticos, mas também os acadêmicos, tomam cada vez mais

consciência das diferenças culturais como uma das principais linhas divisórias dentro e

entre sociedades e como substituição de divisões sociais ou de classe mais antigas. O
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culminar destas noções proporciona de um ameaçador "choque de civilizações"

(Huntington, 1998).

A UNESCO respondeu a este tipo de desafios no passado, desenvolvendo

programas para uma cultura de paz e tornando esse conceito parte de seu Médio Prazo.

Estratégia 1996–2001 (UNESCO, 2002).

A educação através dos valores e a formação de visões de mundo que definem a

própria imagem e imagens do “outro” no mundo, através dos manuais escolares tornou-

se novamente um foco de revisão internacional. Esta tendência, contribuiu para a

formação de grupos de trabalho, inter-regionais, com ênfase particular no diálogo euro-

árabe, por exemplo (Ashmawi, et al. 2012).

A “Estrutura para Ação de Educação para Todos” (2000) adotada no Fórum

Mundial de Educação, no Senegal, deu início à grande mudança na abordagem da

reforma da educação com o objetivo de promover o entendimento internacional e a

coexistência pacífica de vários países (UNESCO, 2011).

Esta estrutura criada com o objetivo de ajudar os governos no fornecimento de

uma educação básica de boa qualidade para todos definiu as seis metas de Educação

para Todos incorporadas no Quadro de Dakar, firmemente fundamentadas através de

uma visão holística de qualidade, intimamente ligada à educação para a compreensão

internacional, cooperação e questões de direitos humanos. Houve especial consideração

pelos conflitos prolongados, e os seus óbvios efeitos negativos na escolaridade.

A destruição de infraestruturas, diminuição da reputação da nação, os salários e

as qualificações dos professores inerentes e ainda altas taxas de absentismo escolar

mereceram a atenção de organizações internacionais ativas no campo da educação com

objetivos como a rápida reconstrução de edifícios escolares, a formação de professores e

o fornecimento de material didático é uma condição prévia para qualquer abordagem
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reconciliatória na educação. Portanto, melhorar a qualidade da instrução também ajuda

a estabelecer as bases para aprender a viver juntos(Delors, 1996).

A agenda Educação para Todos definiu uma abordagem centrada no aluno:

 Primando o esforço para garantir acesso igual a todos os alunos,

independentemente da origem social ou cultural e;

 Promovendo valores universais e o reconhecimento dos direitos individuais.

(UNESCO, 2006)

Da mesma forma que redes regionais se multiplicaram na década de 20 do século

passado com o objetivo de disseminar da ideia de revisão internacional de manuais

escolares, as estruturas regionais espalharam-se no sentido de implementar os objetivos

do Quadro de Dakar.

Os esforços para a combinação da educação de qualidade e promoção da

compreensão intercultural por meio dos manuais escolares, currículos e outros materiais

de aprendizagem, continuaram a ser realizados no grupo de especialistas inter-regional

Pensando e Construindo a Paz através do Design Inovador de Manuais Escolares, que

elabora sobre diretrizes para editores, desenvolvedores de currículo e professores.

(UNESCO, 2010).

Além de documentos que abordam especialistas em várias regiões ou formulam

estratégias gerais, exemplos de melhores práticas levam em consideração as

especificidades de uma determinada região. Qualquer currículo baseado em princípios

gerais deve, no entanto, ser localmente relevante e atender às necessidades específicas

dos alunos da região em questão (Tawadrous, 2014).
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O impacto da campanha de qualidade nas questões dos manuais tornou-se

especialmente notória quando a UNESCO lançou a sua nova Estratégia Abrangente

para Manuais Escolares e Materiais de Aprendizagem em 2005. O papel da UNESCO

segundo este documento é:“Ajudar os Estados membros a desenvolver políticas,

normas e padrões para o fornecimento de livros didáticos e outros materiais de

aprendizagem que facilitam a educação de qualidade”.

2.5. Diferentes abordagens metodológicas

É necessária uma análise mais aprofundada da forma de como o conteúdo dos

manuais escolares é apresentado, logo:

 A estrutura geral dos manuais (o texto, as ilustrações, os exercícios etc.) e a

sequência das lições apresentadas devem ser tratadas mais extensivamente na

formulação recomendações.

 O objetivo geral de “uma educação de qualidade e baseada em direitos para

todos” deve ser regido por condições especificamente locais ou regionais, de

modo a oferecer valor prático para projetos concretos. Exemplos de boas

práticas podem ajudar a atingir este objetivo. A estratégia abrangente vincula o

desenvolvimento de material educacional de alta qualidade à revisão

internacional de manuais escolares.

Também a estratégia para os manuais escolares da UNESCO destacou a

importância das atividades baseadas em pesquisa, a fim de melhorar a qualidade da

educação e a eficácia de projetos multilaterais. Para isso foi necessária:

 Maior ênfase na metodologia de pesquisa e revisão de manuais.
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 Consideração por fatores externos que pudessem influenciar a qualidade dos

materiais de aprendizagem, como condições de mercado e tipos de divulgação,

merecem maior atenção (Sosale, 1997).

2.5.1. As etapas do estudo de um manual

No presente tópico busca-se investigar, teoricamente, os aspectos sobre o estudo

de um manual na perspectiva internacional. Busca-se também analisar o ambiente

pedagógico e fatores que influenciam a escrita dos manuais. Discute neste tópico do

estudo aspectos dos manuais escolares portugueses em Angola nos anos 60,

demonstrando que o objetivo da educação era a dominação. Por fim, é realizada uma

análise e discussão sobre manuais escolares coloniais nos países africanos de língua

portuguesa.

Quem participa?

Um grupo de pesquisa

Na maior parte dos casos, as conferências de manuais escolares assemelham-se a

reuniões de ambiente acadêmico ou até a seminários pedagógicos. De uma forma geral,

estudantes de ensino superior e professores reúnem para discutir experiências de

investigação e como consequência tentam aplicar em casa o que proveniente de outras

discussões do seu meio envolvente, ao discutir com outras pessoas. Mas a comparação

de um ponto de vista internacional dos manuais escolares não deve ser considerada

apenas como um empreendimento acadêmico (Pingel, 2009).

O objetivo é alcançar resultados práticos, o que pode afetar o currículo oficial e,

muitas vezes, atrair a atenção do público. Por vezes, as questões a serem examinadas

são altamente controversas e podem envolver interesses nacionais e ideologias. Pode
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então até ser aconselhável realizar consultas políticas antes que as partes possam

começar o trabalho de pesquisa em si.

É também aconselhável estabelecer contatos pessoais com ministérios, autores

dos manuais e editoras antes de se iniciar um projeto. Se professores, investigadores ou

autoridades governamentais sentirem a necessidade de comparar os seus manuais com

os de outros países, deverão primeiro selecionar pessoas e instituições capazes de

realizar o trabalho envolvido. Existem requisitos não apenas económicos, mas também

de participação adequadamente qualificada.

Existem óbvias vantagens em envolver associações de professores e editores,

mas, de uma forma geral, estes não poderão fornecer financiamento e serão incapazes

de realizar a maior parte do trabalho, o que inclui, entre outras coisas, a administração

do projeto.

Os institutos de pesquisa pedagógica, independentes ou vinculados às

universidades, podem funcionar como agências coordenadoras. A Rede da UNESCO

sobre Pesquisa Internacional em Manuais Escolares forneceu durante muito tempo, o

provavelmente mais fiável banco de dados de indivíduos e instituições, consultável pela

internet, que adquiriram experiência em estudos internacionais sobre manuais

escolares(IARTEM, 2019)

A prática corrente foi de celebração de acordos oficiais entre os ministérios da

educação ou as instituições centrais de pesquisa curricular. No entanto, os membros de

cada grupo tinham a função de atuar como investigadores livres, e não como

representantes dos seus respectivos governos. Isto colocava um problema semelhante ao

conflito de interesses.

Um investigador livre não deve ser restringido por diretrizes ministeriais e tem o

direito de criticar os currículos oficiais e os livros aprovados de uma forma objetiva, não

implicando que as recomendações finais feitas por este sejam vinculativas de alguma
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forma. Por outro lado, ao atuar em nome de ministérios, institutos curriculares ou

editoras, o investigador poderá ter uma influência mais direta na implementação dos

resultados da pesquisa.

Os objetivos, métodos e objeto de pesquisa são frequentemente definidos por

outras instituições, limitando como consequente o livre arbítrio em criticar abertamente

os produtos a estes associados. Aquele que foi considerado como potencialmente o

caminho a tomar seria a formação de um grupo composto por investigadores

universitários, professores, autores e representantes de instituições estatais sob os

auspícios da UNESCO ou de uma organização não governamental independente.

(Pingel, 2009)

2.5.2. O ambiente pedagógico e fatores que influenciam a escrita dos

manuais

O primeiro passo a ser tomado quanto aos manuais escolares, deve ser a

abordagem do leque de assuntos a serem tratados nesta. Nesta fase inicial, os

participantes já se informaram sobre os seus respectivos sistemas educacionais e a

estrutura geral dos assuntos em questão. Aqui surgem os problemas relacionados com

os seguintes pontos, que dificultam esta tarefa (Pingel, 2009):

• Os níveis escolares dos manuais a serem comparados correspondem?

• Em que ano deve começar o ensino de história, geografia ou educação cívica?

Como é projetado o currículo em questão?

• Este define os objetivos gerais da educação ou metas e objetivos específicos?

• Existe distinção entre tópicos principais (obrigatórios) e opcionais?
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• Quanto tempo é aconselhado a ser dedicado a cada assunto em análise? e em

que nível de ensino é ensinado?

• Quais instituições ou pessoas têm uma responsabilidade geral e quem deve ser

consultado se forem necessárias alterações no currículo?

• Os manuais cobrem toda a matéria e os professores têm fácil acesso a materiais

adicionais ou devem depender quase exclusivamente do livro?

• O livro é o único meio de ensino ou existem outras opções?

As respostas a estas perguntas, tendo em conta diferentes contextos

socioculturais, podem ser reveladoras. Veremos em capítulos mais à frente neste

trabalho, aspectos que o educador, o professor, deverá ter em conta aquando do seu

contato com o manual escolar que irá utilizar (Pingel, 2009).

O próprio currículo representa um compromisso alcançado pelos agentes educacionais

que possui muito mais facetas do que aquelas que são visíveis na publicação impressa

ou na Internet.

O currículo pretendido é normalmente moldado pela ideologia geral (ou, como

costuma ser chamada de filosofia) da educação podendo ainda ser influenciada por

ideologias desviantes da altura em questão; o currículo pretendido deve ser

transformado no currículo formal escrito, ou seja, o plano de instrução oficialmente

aprovado que será implementado pelos professores como o currículo ativo(Fiala, 2006).

Seguindo esta trajetória de conceção filosófica que ditará declaração escrita, e

posteriormente a implementação prática, o currículo é continuamente aperfeiçoado,

sendo alterado e interpretado, pelos vários intervenientes: acadêmicos, intelectuais

preocupados, políticos, grupos de pressão e interesse e professores.

Quanto mais participantes representativos de cada um destes grupos, maior será

o espectro de ideias que contribuem para boas criações. Os procedimentos de adoção de

manuais influenciam editoras, autores e até currículos mesmo antes da comercialização
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destes e a sua disposição ao aluno e professor. Estes fatos levam a que se levantem as

seguintes questões:

Quem deverá decidir a adoção de determinado manual escolar para uso em sala

de aula? Apenas o ministério, professores, pais ou mesmo alunos?

O controle destes assuntos pode ser exercido de diferentes maneiras. Muitos

críticos dos procedimentos centralizados de adoção do Estado argumentam que desta

forma existe obstrução a implementação de novas ideias e métodos inovadores.

Já no passado as ideias de adoção regional ou local receberam apoio crescente,

principalmente das associações de professores. Este método oferece aos professores

mais liberdade para levar em consideração suas necessidades especiais, moldados para

cada caso e ambiente, e torna o mercado mais flexível.

Logo, no que diz respeito à implementação da pesquisa de manuais, é necessário

saber quem ter em contar, quem está interessado em novos métodos e conteúdos e quem

é responsável e capaz de iniciar mudanças no material educacional e nos métodos de

ensino utilizados

Outro ponto a mencionar é o fato de que certas interpretações de eventos

históricos sejam explicitamente prescritas por decisões políticas. Sabe-se agora desse

particular exemplo também sobre a produção de manuais escolares em Angola (Rémond,

2006;Lecour-Grandmaison, 2006).

A juntar a este fato, e também associado a eventos históricos, certas cerimônias

oficiais de comemoração podem restringir a liberdade de interpretação de certos fatos.

As comissões envolvidas devem estar cientes que a “política da lembrança” é um

instrumento poderoso na moldagem a visão das pessoas e dos alunos sobre o passado.

Na atualidade, os manuais escolares são geralmente complementados por um

guia do professor que sugere planos de aula concretos, diferentes interpretações das
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fontes encontradas no livro, que poderá tornar a intenção dos autores mais clara.

Embora possam ser obtidos resultados úteis a partir de um exame dos manuais do

professor, as duas análises devem ser mantidas separadas: os alunos devem entender os

textos sem precisar consultar o guia do professor. No caso do texto pode ser impreciso

ou tendencioso é considerada uma falha que não pode ser negligenciada simplesmente

porque o professor recebe mais informações e um tratamento mais detalhado do tópico

(Pingel, 2009).

2.5.3. Aspectos principais a ter em conta na análise de um manual escolar

Vários são os aspectos que o agente educativo, o professor, deve estar atento e

preparado no desempenho das suas funções destacando-se, relativamente aos manuais

escolares. Enumeram-se alguns aspectos que devem ser salvaguardados na sua análise:

 Devem ser realistas e conter informações atualizadas, que apresentem mais

opções de investigação, dando assas a outros trajetos, estimulando o trabalho

autónomo, sentido critico e ainda estimulando a procura de outras fontes de

conhecimento;

 Ter como principal intenção a de seguir o programa oficial, contendo informação

objetiva e importante;

 Serem úteis para o trabalho do docente e discente, estimulando a aprendizagem,

criatividade e imaginação e motivando para o conhecimento;

 Adotarem uma linguagem e terminologia adequada à faixa etária dos alunos em

questão;

 Contenham ilustrações adequadas às matérias em questão e sobretudo que

retratem a realidade;

 Incluam textos bem selecionados e bem distribuídos, assim como imagens e

legendas adequadas, em concordância científica com o texto base;
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 Compostos por informação pertinente, que contribua para o trabalho de pesquisa,

com critérios e rigor científico (Casto et al., 1999).

Definição da amostra a analisar

Para se efetuar uma análise pertinente é necessário decidir o número e o tipo de

livros a serem examinados. Muitas estatísticas oficiais estão limitadas a determinados

países e alturas. Para se descobrir quais livros são mais utilizados, deve ter se em

atenção a experiência dos professores com vários anos de ensino. Por vezes, as

associações de professores realizam pesquisas associadas; estas poderão pelo menos dar

uma ideia aos investigadores dos livros mais utilizados.

No presente estudo serão analisados materiais escolares que compuseram a

estrutura curricular angolana no período colonial de 1960 a 1964, tendo em vista

construir um suporte teórico para postular uma crítica da educação como instrumento do

colonialismo.

Muitas situações podem demonstrar que as edições utilizadas nem sempre são as

mais recentes. Muito depende dos meios financeiros disponíveis para escolas,

agrupamentos e até agregados familiares; pode também ser o caso de professores que

gostam de trabalhar com o mesmo livro durante quase toda a sua carreira ou pelo menos

durante um longo período de tempo. Portanto, os best-sellers do ano passado não são

necessariamente os livros mais usados nas escolas. (Pingel, 2009)

Que métodos devem ser aplicados?

O objetivo deste trabalho e potencialmente de qualquer projeto com as mesmas

intenções de levantamento objetivo, deve determinar se escolhem os livros que
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atualmente são utilizados ou também se incluem edições desatualizadas ou até livros

novos com menos sucesso no mercado. Conforme o objetivo traçado, decisões têm de

ser tomadas.

Quando este passa por investigar como é que a apresentação de tópicos mudou

ao longo do tempo ou se a imagem da história, geografia e/ou sistema político de uma

sociedade permaneceu estável, deve optar-se por uma análise vertical. Se o objetivo

passa pela avaliação de ideias e novas abordagens, é recomendável uma análise

horizontal, cobrindo a maior área possível num determinado espaço de tempo, por

exemplo.

Todos estes possíveis critérios de seleção são supérfluos se o governo em

questão prescrever apenas um ou um número muito limitado de livros por ano e assunto.

No entanto, é mais provável que os investigadores sejam confrontados com uma

tendência crescente de diversificação em vários níveis.

No caso particular da Europa, embora não exclusivamente, as edições gerais são

frequentemente complementadas pelas regionais, que prestam mais atenção às

características específicas de uma população étnica ou culturalmente mista. Por razões

práticas, as questões regionais geralmente não são incluídas nas amostras. Neste

trabalho a intenção é precisamente a contraria, avaliar uma amostra de “regionalidade”.

A análise de questões regionais é crucial para fornecer informações interessantes sobre a

variedade cultural e o pluralismo de um determinado país (Pingel, 2009).

A análise

Após a seleção da amostra e se definirem alguns critérios deve considerar se as

finalidades e objetivos do trabalho. Os investigadores devem decidir quais métodos

devem ser aplicados. No ponto seguinte foram traçadas algumas linhas orientadoras do

ponto de vista do professor.
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Podemos considerar dois tipos distintos de análise:

 uma análise didática que lida com a abordagem metodológica do tópico e

explora a pedagogia por trás do texto

 uma análise de conteúdo que examina o próprio texto: o que o texto faz diga-nos,

está de acordo com a pesquisa acadêmica, cobre suficientemente o tópico em questão?

(Pingel, 2009).
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Capítulo 3- Os manuais escolares portugueses em África nos anos 60:

educar para dominar

Ao longo dos capítulos anteriores foi realizada uma revisão da teoria que

envolve não só os manuais escolares, mas também a sua envolvente natureza, algumas

ideologias, a sua qualidade e utilização em ambiente escolar. Desta forma nos permitido

fundamentar de forma mais clara o procedimento metodológico ao qual a investigação

do presente trabalho se enquadra.

Diferentes métodos poderiam ser seguidos, variando em função dos objetivos

traçados com a premissa deste trabalho, a contextualização do material bem como a

disponibilidade do material relativo ao espaço temporal em questão. O presente capítulo

apresenta as opções seguidas conforme a metodologia escolhida na realização deste

estudo empírico, tendo em consideração normas de avaliação discutidas em capítulos

anteriores, as ideologias educativas mencionadas e os papeis específicos dos manuais

escolares. É feita uma análise qualitativa dos manuais selecionados bem como uma

descrição detalhada do processo de seleção.

3.1. Tipo de pesquisa

O presente trabalho tem como premissa uma pesquisa inicialmente quantitativa,

dada a quantidade bastante limitada de manuais disponíveis para avaliação.

Posteriormente qualitativa optando por uma análise mais aprofundada dos manuais

selecionados e a razão pelo qual o foram uma vez que um dos seus objetivos

estabelecidos é medir o nível de qualidade de ensino oferecida por estes dadas as

circunstâncias. Terá então de ser avaliada e evidenciada a qualidade do manual escolar e

o seu conteúdo.
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O Portal das Memórias de África e do Oriente (disponível em :< http://memoria-

africa.ua.pt/ >) proporciona-nos a oportunidade de visitar exemplares de, entre muitas

outras coleções, manuais escolares de língua portuguesa utilizados no ensino do período

colonial em África. Esta biblioteca digital pretende ser um passo em frente

relativamente ao anterior catálogo, passando desta forma a disponibilizar algumas obras

também em formato digital. (http://memoria-africa.ua.pt/)

Este passo tecnológico tem várias implicações, nomeadamente a cedência das

obras e dos consequentes direitos de autor, uma redução óbvia das implicações

relacionadas com a disponibilidade física destas e a consequente melhoria no tempo e

qualidade de acesso a estas obras por parte dos utilizadores. Desta forma e por acesso à

seção de “Livros Escolares” procedeu-se à seleção e análise de alguns dos manuais

utilizados neste período.

Esta coleção engloba um conjunto de manuais escolares destinados ao ensino

das populações nativas africanas, os primeiros em toda a história da colonização

portuguesa. A grande maioria foi elaborada por uma equipa de pedagogos, liderada por

António Almeida Abrantes, na altura Inspetor Escolar da Direção do ensino em Angola.

Segundo o Ministro das Finanças do governo angolano na altura, este plano de ensino

gerou uma “explosão escolar” na então década de 60. Esta coleção terá sido

provavelmente o mais determinante fator de expansão da língua portuguesa em Angola

hoje reconhecida como "língua de dimensão nacional" e "fator da identidade nacional"

palavras do Presidente da República angolano na cerimónia de comemoração dos 30

anos de independência.

3.2. Quadro metodológico: técnicas de recolha de dados e de análise de manuais

a) Seleção da amostra em estudo

No que toca à amostra, e segundo Roesch (1999), esta é o subconjunto

representativo da área de interesse do que pesquisa. Tendo em conta o presente trabalho

http://memoria-africa.ua.pt/
http://memoria-africa.ua.pt/
http://memoria-africa.ua.pt/
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a pesquisa qualitativa será não probabilística, ou seja, não apresentar uma

fundamentação baseada em estatística.

A amostra não probabilística que irá resultar desta pesquisa é por julgamento,

desta forma será selecionado um conjunto de manuais que se adequem às disciplinas de

Português, História e Geografia. Pelo fato deste estudo incluir estas três diferentes áreas

de estudo será selecionada uma população pelo critério não probabilístico de

conveniência que, conforme Malhotra (2001), a amostra por conveniência ocorre

aquando a seleção é feita por parte do pesquisador, tendo em conta os fatores relevantes

para o enquadramento no tema.

Visto o universo de manuais disponíveis se centrar nos ensinos rudimentares e

de nível básico fica muitas vezes difícil existir uma forma justa de os separar entre as

três diferentes áreas propostas. A maior parte destes manuais centra-se no ensino da

leitura passando por temas como o cotidiano ou práticas religiosas e culturais.

b) Técnica de seleção e análise de manuais

De acordo com a fomentação não probabilística de seleção da amostra foram

aplicados os seguintes critérios para a seleção de manuais:

 Selecionar os manuais que se encontrem envolvidos no ensino da língua

portuguesa;

 Selecionar os manuais que insiram o aluno no estudo da Geografia;

 Selecionar os manuais que incluam segmentos em que é retratada a

história de um país ou nação;

 Excluir os cadernos de Divulgação Didática que apenas englobem

instruções para os educadores;

 Incluir os cadernos de fichas associados a cada um dos manuais já

selecionados de entre as três áreas a ter em consideração;
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 Selecionar os manuais exclusivamente direcionados para o sistema de

ensino africano;

A análise dos manuais disponíveis na amostra passa por uma análise do

conteúdo destes. Trata-se de uma técnica que tem como função complementar a

investigação qualitativa, ou seja, é utilizada para confirmar ou desmentir a premissa que

estes foram utilizados propositadamente para uma influência da educação colonial.

Diversos autores intitulam este tipo de procedimento como uma triangulação

documental, o que passa então por uma confrontação dos dados obtidos com as

hipóteses que validam o que faz um bom manual escolar. A análise de documentos é

uma técnica central nas pesquisas das áreas das ciências humanas e sociais. Contudo é

bom relembrar as suas, não só, qualidades, mas também limitações:

 A informação já existe no portal que disponibiliza os manuais;

 Possibilita a comparação destes com manuais existentes na altura bem

como os mais atuais;

 Possibilita um fácil acesso de material que em diferentes circunstâncias

seria de muito difícil acesso.

No entanto este trabalho dispõe de algumas limitações:

 Não há a garantia que o universo disponível garanta a totalidade de

manuais utilizados na altura, levantando a possibilidade de deixar de fora

algum tipo de dados que se provariam relevantes para uma análise

qualitativa e quantitativa;

 Pode muitas vezes conter informação não desejável e inutilizável para o

decorrer da pesquisa;

 Reunir os dados e efetuar uma análise minuciosa dos manuais leva

imenso tempo e é um trabalho de insistência.
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a) Perguntas para a análise de manuais

 Q1 – O manual tem como principal intenção a de seguir o programa

oficial contendo informação objetiva?

 Q2 – O manual é estimulante tanto para o docente como para o discente,

estimulando a aprendizagem, criatividade e imaginação?

 Q3 – O manual adota uma linguagem e terminologia adequada à faixa

etária dos alunos em questão?

 Q4 – O manual adota uma linguagem e terminologia adequada ao meio

ambiente e social dos alunos em questão?

 Q5 – O manual adota uma linguagem e terminologia de cariz religioso ou

histórico coerente com o meio ambiente e social em questão?

3.3. Quadro empírico: os manuais de Português e de História-Geografia

Este tópico apresenta a coletânea de manuais escolares que foram pesquisados e

selecionados para compor este estudo.

Quadro 1 - Manuais Analisados.

Área

de estudo do

manual

Título do

Manual

Autor Ano Observação

Língua

Portuguesa

Iniciação

da Leitura Caderno

nº1

PORTUGAL.

Governo Geral de Angola

1962 Prevalência ao

modo como se utiliza os

métodos, através de

procedimentos adequados à

mentalidade infantil

facilitando o processo de

aprendizagem. A Criança

tem de compreender o que

lê e escreve “Ler é

Vamos

aprender a ler:

Iniciação da leitura:

2º caderno

PORTUGAL -

Governo Geral de Angola

1962
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Interpretar”. Consideram o

essencial a motivação e

condições propicias assim

como os conhecimentos do

professor. Evidenciam a

parco acesso ao

conhecimento dos

professores à época assim

como acesso a documentos

e suporte. Refuta a

aprendizagem por

memorização e

automatismo referindo que

por vezes as leias que

regem os professores não

facilitam tal procedimento.

Apresenta estratégia como

jogos, desenhos, histórias

teatros. Segundo o autor os

processos podem beneficiar

qualquer método. Implica

uma orientação pedagógica

usada á época nos países

civilizados. Os termos

usados são adequados na

generalidade á linguagem

usada como o uso de

palavras ajustadas como

exemplo de “cacimba”

assim como os animais os

frutos locais. É feita através

das ilustrações uma

associação de relação

amistosa entre colonizados

e colonizadores.

Contribuindo para uma

aceitação pela vicissitude
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subjacente à colonização.

A religião católica

é sempre apresentada como

orientação.

Livro do

terceiro ano: ensino

primário rural

PORTUGAL.

Governo Geral de

Angola; desenhos de J. F.

de Matos Gomes

1963 Caderno com

imagens e enquadramento

alusivo à realidade do

contexto local e cultural.

Como sendo orientações e

sensibilização para adoção

de hábitos, religião,

princípios de saúde. Com

predominância do

colonizador, pois os

manuais apresentam o

escudo e da bandeira assim

como mensagens como é

possível ver na pag. 87.

Livro de

leitura: primeira

classe

Amélia de

Morais Wilson, Ralph L.

Wilson,

1954 Manual com

ilustração e referência a

textos morais.

Livro de

leitura: 2ª classe

Alcino Blanco,

et. al

1974 Uso de ilustrações

alusivas. Referencia á

religião ocidental

reforçando a orientação que

é pretendida para a

população por imposição da

identidade dos

colonizadores. Referência

ou associação política de

uma abordagem de

obrigatoriedade e lealdade à

pátria. Reforço de

ensinamentos relativos a

saúde e hábitos.

Livro de

leitura da Terceira

PORTUGAL 1965 ---
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Classe

Livro de

leitura da: 4ª classe

[Por Portugal Ditosa

Pátria]

Olga Barros,

Maria Luísa Cardoso

Silva

1970 Manual com forte

referência á soberania

colonial através da imagem

da bandeira e de todo o

discurso político

subjacente.

Livro de

leitura: 4ª classe

Alcino Blanco,

et. al.

1974 Manual incluindo

vertente artística e musical

bem como a literatura.

Livro de

leitura da 2ª

classe[Já Sei Ler]

PORTUGAL

1968 ---

Iniciação

de Leitura

Ralph L. Wilson 1951 Manual com uso a

dialeto local no final do

manual. Referencia forte á

religião e a obrigações à

pátria.

Livro de

leitura para a 4ª

classe[Caminhos

Portugueses]

PORTUGAL

1971

Apresentação de

um manual centrado na

soberania dos

colonizadores nas suas

conquistas e realidades.

Falar, ler e

Escrever

Armando

Ribeiro, Padre

1967

Livro de

leitura para a 2ª

classe[O meu

companheiro]

A. Macedo, H. Pacheco,

J. Figueiredo

1972

Livro de

leitura para a 3ª

classe[Velas de

Cristo]

PORTUGAL 1971

Vamos

aprender a ler

Raul Ferrão 1968 Surge da

necessidade de criar um

instrumento de trabalho e

de instruir os professores

para lecionarem as zonas

rurais.

http://memoria-africa.ua.pt/Library/ShowImage.aspx?q=/Geral/L-00000024&p=1
http://memoria-africa.ua.pt/Library/ShowImage.aspx?q=/Geral/L-00000024&p=1
http://memoria-africa.ua.pt/Library/ShowImage.aspx?q=/Geral/L-00000024&p=1
http://memoria-africa.ua.pt/Library/ShowImage.aspx?q=/Geral/L-00000025&p=1
http://memoria-africa.ua.pt/Library/ShowImage.aspx?q=/Geral/L-00000025&p=1
http://memoria-africa.ua.pt/Library/ShowImage.aspx?q=/Geral/L-00000028&p=1
http://memoria-africa.ua.pt/Library/ShowImage.aspx?q=/Geral/L-00000028&p=1
http://memoria-africa.ua.pt/Library/ShowImage.aspx?q=/Geral/L-00000028&p=1
http://memoria-africa.ua.pt/Library/ShowImage.aspx?q=/Geral/L-00000031&p=1
http://memoria-africa.ua.pt/Library/ShowImage.aspx?q=/Geral/L-00000031&p=1
http://memoria-africa.ua.pt/Library/ShowImage.aspx?q=/Geral/L-00000032&p=1
http://memoria-africa.ua.pt/Library/ShowImage.aspx?q=/Geral/L-00000032&p=1
http://memoria-africa.ua.pt/Library/ShowImage.aspx?q=/Geral/L-00000032&p=1
http://memoria-africa.ua.pt/Library/ShowImage.aspx?q=/Geral/L-00000037&p=1
http://memoria-africa.ua.pt/Library/ShowImage.aspx?q=/Geral/L-00000037&p=1
http://memoria-africa.ua.pt/Library/ShowImage.aspx?q=/Geral/L-00000037&p=1
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Leituras

para a 3ª classe do

ensino

primário[Terra bem-

amada]

Jorge Belchior, Américo

Gonçalves

Manual com

referência ao hino de

Portugal a religião e á

possível implicação da

diferença de estatuto.

Livro de

língua portuguesa:

5ª classe, [Vamos

ler]

Jaime Mota,

Júlio Martins

1966 ---

Livro de

leituras para a 4ª

classe, [Portugal no

mundo]

Província de

Moçambique

1966

Cartilha

Normal Portuguesa

António Manuel

da Costa Teixeira 1902

O meu

primeiro livro de

leitura - 1ª classe

Governo da

Província da Guiné,

1972

História e

Geografia

Novo Atlas Escolar

Português,

[Histórico-

geográfico]

João Soares 1963 Revisão do mapa

de moçambique e

atualização e atualização

dos dados económicos

relativos a Portugal e

Ultramar. As invasões e

domínios territoriais

http://memoria-africa.ua.pt/Library/ShowImage.aspx?q=/Geral/L-00000039&p=1
http://memoria-africa.ua.pt/Library/ShowImage.aspx?q=/Geral/L-00000039&p=1
http://memoria-africa.ua.pt/Library/ShowImage.aspx?q=/Geral/L-00000039&p=1
http://memoria-africa.ua.pt/Library/ShowImage.aspx?q=/Geral/L-00000039&p=1
http://memoria-africa.ua.pt/Library/ShowImage.aspx?q=/Geral/L-00000041&p=1
http://memoria-africa.ua.pt/Library/ShowImage.aspx?q=/Geral/L-00000041&p=1
http://memoria-africa.ua.pt/Library/ShowImage.aspx?q=/Geral/L-00000041&p=1
http://memoria-africa.ua.pt/Library/ShowImage.aspx?q=/geral/NAEP&p=1
http://memoria-africa.ua.pt/Library/ShowImage.aspx?q=/geral/NAEP&p=1
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3.4. Análise e discussão sobre manuais escolares coloniais nos países

africanos de língua portuguesa

A educação em contexto colonial teve o expresso objetivo de instruir para

dominar. Dentro da concepção ideológica que norteava o domínio de Portugal sobre

países africanos, incluindo Angola, a educação era delimitada e servia também para

promover a assimilação cultural, que era orientada para que os africanos aprendessem

os costumes portugueses.

A aquisição do letramento foi imposta como condição sina quon para que os

africanos passassem a ser considerados assimilados. Esta política de ensino era dirigida

também ao trabalho para o estabelecimento de uma ordem colonial civilizadora.

Subalternizados pelos colonizadores, o povo de Angola não recebia uma real

instrução. A educação era dividida entre dois grupos distintos. Um grupo eram os

europeus e assimilados e o outro grupo eram os indígenas. A estes últimos a educação

se dava no campo e era destinada a criação de hábios de higiene e de laboração, tendo

em vista conduzí-los da vida selvagem para a civilizada, para que se tornasse últil para

os ideais de Portugal.

Deste modo, verifica-se que o projeto imperialista instituiu uma hegemonia

política, cultural e educacional. Neste sentido Trajano Filho e Dias (2015, p.3) explicam

que:

Os estudos históricos sobre a presença europeia em África, bem como
os eventos contemporâneos que recorrentemente descortinam aos
olhos do mundo as feridas abertas deixadas naquele continente pelos
projetos imperialistas, não permitem minimizar a violência explícita
das ações de subjugação política e de extração de recursos que
acompanharam o colonialismo.
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Os estudos históricos sobre a presença europeia em África, bem como os eventos

contemporâneos que recorrentemente descortinam aos olhos do mundo as feridas

abertas deixadas naquele continente pelos projetos imperialistas, não permitem

minimizar a violência explícita das ações de subjugação política e de extração de

recursos que acompanharam o colonialismo.

Até o início dos anos 60, nas colônias africanas os conteúdos trabalhados nas

escolas não apresentavam relatos da História da África e nem das colônias. Os

conteúdos escolares eram de origem lusitana e engrandeciam tudo que fosse relacionado

com Portugal. Deste modo, a História do povo africano foi negado a ele mesmo.

Em Angola, no ano de 1962 foi criado plano de governo para a Província, que

abrangia também plano de ensino destinado ao ensino rural. Este projeto adquiriu

grande relevância tendo sido criado posteriormente o “Plano de Ensino das Províncias

Ultramarinas” (1964). Neste mesmo ano, a educação promovida por ordens religiosas

nas colônias africanas foi extinta.

Liberato (2014, p.8) relata que:

Em relação à política educativa, o governo de Angola assumiu, a
partir de 1961, a responsabilidade direta pela educação da população
em geral. Assistiu-se ao desenvolvimento da rede escolar primária nos
centros urbanos e em certas áreas rurais com a aprovação do Levar a
escola à sanzala: Plano de Ensino primário rural em Angola 1961-62,
da autoria do então secretário provincial da educação, Amadeu
Castilho Soares. Esse plano visava à expansão da escolarização e do
ensino da língua portuguesa em todo o território angolano, sobretudo
fora dos centros urbanos, onde o acesso estava limitado, servindo de
base para a uniformização institucional e curricular do sistema
educativo que culminou com a Reforma do Ensino Primário
Elementar nas Províncias Ultramarinas, realizada em 1964. Esta
instituíu o ensino primário como obrigatório e "gratuito para as
crianças dos 6 aos 12 anos"

Com a execução do Plano de Ensino, tornou-se possível a elaboração de

materiais didáticos que fossem mais para professores e também para alunos. Com isso,

aos poucos os materiais de origem portuguesa, foram sendo substituídos por conteúdos
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que tinham relação com o cotidiano dos alunos. Assim sendo, os manuais escolares

buscavam ser atrativos, por isso eram muito ilustrados para aproximar os alunos da sua

realidade.Estes manuais eram coloridos e apresentavam novas propostas didáticas.

Este esforço conjunto para efetivação de um plano de ensino para os angolanos a

partir de seu próprio contexto, fez com que, em 1962, estes novos manuais, produzidos

em Angola, fossem considerados um meio de promover a evolução do povo nativo ,

colocando Angola na vanguarda da educação no continente africano.

O manual intitulado “Iniciação da Leitura: caderno nº 1, volume I” (1962)

(Fig.1), foi primeiro de prática de iniciação à leitura, que foi elaborado por Antonio

Almeida Abrantes e sua equipe .Foi editado pela Livraria Lello e Cia. Ltda.

Imagem 1 - Iniciação da Leitura
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Este manual demonstra como se desenvolvia a educação de alunos de zonas

rurais constituído de crianças indígenas. A elaboração didática deste manual apresenta

diferenças substanciais dos materiais educacionais produzidos para Portugal.

Ao analisar a capa do livro, percebe-se que possui muitos elementos da realidade

dos povos indígenas que viviam nas zonas rurais de Angola.

No presente estudo se torna importante analisar este material, pois, por um lado

o manual produzido em Angola traz conteúdo simples com ilustrações que aproxima a

criança de seu contexto natural, contudo também carrega em seu cerne um projeto

colonizador civilizador, que usava a educação como meio de realizar a expansão da

Língua Portuguesa. Ao desenvolver uma identificação com Portugal, ajudava a

construir uma legitimidade dos territórios coloniais portugueses.

O projeto de ensino buscava a integração do povo africano com a sociedade

portuguesa. O manual “Didáctica das lições do 1º ano do ensino primário rural” (Figura

2) trazia em suas primeiras páginas como o professor deveria se comportar e também

que este deveria no desenvolvimento de sua profissão expressar amor por Portugal.

Num dos ensinamentos que constava no manual é que em cada dia de aula, ao iniciar e

terminar o professor deveria falar um provérbio português e que este deveria ser

repetido pelos alunos.
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Imagem 2 - Cadernos de divulgação didática.

Fonte: http://memoria-africa.ua.pt

O projeto educacional colonizador de Portugal em Angola incluía também que o

professor estimulasse as crianças a terem patriotismo. Uma das formas era cantar o hino

nacional português com intuito de desertar o espírito de respeito a Portugal.

Para além dos manuais escolares integram o número analisado os cadernos de

divulgação didática para os professores que eram instrumentos de auxílio, um recurso

pedagógico para quem lecionava de forma a estruturar e definir de que forma deveriam

orientar o que lecionavam. Este manuais eram a base para construção de um projeto de

nação português.

No Manual escolar intitulado “Didáctica das lições do 1º ano do ensino primário

rural” (Fig.2), destinado para crianças indígenas que habitavam em zonas rurais na

África, percebe-se que tanto os conteúdos escolares para os alunos e os apontamentos

http://memoria-africa.ua.pt/
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para os professores eram distintos daqueles que eram produzidos para a educação em

Portugal.

“Didáctica das lições do 1º ano do ensino primário rural” era destinado ao

ensino de crianças de 6 anos de idade que corresponde ao 1.º ano do 1.º Ciclo do Ensino

Básico. Este manual foi produzido em dois volumes.

O livro foi editado em preto e branco e utilizam-se letras variadas, quer em

tamanho quer em forma. São apresentadas mais figura do que escrita.

De acordo com Catarino e Costa (2017, p.34):

Os temas que se destacam ao longo do manual, a desenvolver com os
alunos, são: aritmética; atividades físicas; canto coral; desenho;
doutrina moral e cristã; jogos; lição de linguagem; modelação e
trabalhos manuais

O primeiro volume apresenta o decálogo do monitor, conforme se apresenta na

Figura 3.

Imagem 3 - Decágolo do monitor

Fonte: CATARINO;COSTA (2017)
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Ao analisar os 10 princípios do monitor, se observa que a educação nos molde

portugueses na colônia está voltado para a disciplina e docilização dos corpos, com a

finalidade de tirar a identidade, e para tornar os alunos africanos cada vez mais úteis ao

sistema colonial e cada vez mais obedientes.

Neste sentido Mendes (2014, p.54) expõe que:

Pensando no processo escolar, pode-se dizer que se retira da pessoa
sua história, suas experiências, e veste-lhe a roupagem de aluno. E,
para tornar o corpo deste educando submisso, os educadores fazem
uso do poder disciplinar. Podemos afirmar que há todo um poder que
investe sobre o corpo para produzir a “alma” moderna na qual o saber
e o poder se articulam resultando num sujeito objetivado por práticas
normalizadoras, corretivas, punitivas; em suma, uma alma conhecida
através de investimentos de saber/poder (vigilância e punição) sobre o
corpo.

Constata-se que processo de colonização do território angolano que foi

empreendido pela Coroa portuguesa teve por intuito perpetuar seu domínio em suas

possessões no além-mar.

O processo de aculturação dos indígenas fez parte do projeto educacional de

dominação de Portugal em Angola por meio da educação era possível hábitos, costumes

e normas, que contribuíam para fortalecer o poder lusitano . Para tanto, era preciso fazer

com que os indígenas aprendessem os rudimentos da civilidade, sendo que a educação

foi um instrumento crucial para o empreendimento colonizador (Silva & Amorim,

2017).

Conforme Silva e Amorim (2017, p.15):
Nesse contexto, a educação pode ser entendida como o processo no
qual a humanidade, a partir da tradição acumulada, elabora a si mesma
em seus mais diversos aspectos. Assim, é possível distinguir três
pontos fundamentais: inculturação da tradição e dos costumes; a
instrução intelectual em sua dimensão formal-instrumental e concreta;
aprendizagem de ofícios.
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Relativamente a análise de manuais foram colocadas as questões sugeridas

anteriormente. A grande maioria destes, prima por uma principal intenção de seguir os

programas contendo informação objetiva, clara, e sendo estimulante, tanto para o

docente como para o discente.

É árdua a tarefa a que nos propusemos de responder objetivamente à avaliação

da adequação da linguagem à faixa etária em questão, não tendo denotada na apreciação

qualquer afastamento no que concerne á adequação da linguagem ou ao método

introdutório para o início de leitura ou escrita.

Não obstante reconhece-se parecer pertinente mencionar em particular as

questões relativas às perguntas 4 e 5, no que diz respeito à adequação da linguagem aos

meios sociais em questão e ao contexto em particular, salientando as orientações a

terminologias de cariz religioso e ilustrações que reflitam a realidade da população e

cultura local, respectivamente.

Ao longo de alguns manuais a referência ao domínio dos colonizadores é bem

clara e apresentada de forma dominante como o exemplo da adoção do hino Português,

do escudo nacional, e de determinadas conceções que embora práticas comuns dos

colonizadores eram á altura distantes, não fazendo parte da vivência e realidade da

colônia dos seus habitantes.

Sobre a política educacional de Portugal em Angola, Liberato (2014, p.7) afirma que:

A instrução em Angola era um meio de civilização dos angolanos,
utilizando para o efeito a língua portuguesa, ou seja, ficando proibido
o uso de qualquer língua africana naquele território. Havia separação
da educação ministrada aos africanos daquela ministrada aos
portugueses. Para o indígena, a instrução literária limitava-se somente
a falar, ler e escrever o português, as quatro operações aritméticas e o
conhecimento da moeda corrente de Angola. Simples palestras sobre
higiene das pessoas e das habitações, contra os vícios e práticas
nocivas, usos e costumes nefastos das vidas dos indígenas sobre a
história de Portugal e os benefícios da civilização portuguesa
adequadas às idades e ao desenvolvimento intelectual dos ouvintes,
serão frequentemente feitas.
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Na perspectiva crítica de Gérard e Roegiers (1998), os manuais escolares

possibilitam o acesso ao conhecimento de modo mais organizado e também estruturado

e permite que as desigualdades sociais pois, todos os alunos têm acesso a eles. Com

acesso a estes manuais os alunos podem acessar fontes de informação variadas que

estão dentro do seu contexto econômico, social e cultural.

Diante desta afirmativa, observa-se que o projeto imperialista português em

território africano, não visava a formação dos alunos, mas sim para construir para

perpetuação da hegemonia. Neste sentido, a educação esteve submissa aos interesses

econômicos e políticos de Portugal.

Neste sentido, Liberato (2014, p.3) expõe que:

Angola não seria mais a terra de deportados ou de selvagens, pois a
raça civilizada, munida de instrução, iria conseguir levar a cabo sua
missão de civilizar os africanos, por meio de um processo de
assimilação, que consistia em: Saber ler, escrever e falar português, ter
meios suficientes para sustentar a família, ter bom comportamento, ter
a necessária educação e hábitos individuais e sociais, de modo a poder
viver sob a lei pública e privada de Portugal e fazer um requerimento
à autoridade administrativa da área que o levará ao governador do
distrito para ser aprovado.

Na análise dos manuais escolares utilizados na África no período colonial

verifica-se a formação de um sistema excludente de ensino, cujo intuito era formar

servos obedientes à Coroa Portuguesa.

Na visão de Ribeiro (2015, p.12)

Os usos da educação como plataforma para a uniformização das
massas, no sentido de mantê-las em estado de total ignorância frente
ao sistema colonial, que lhes impunha formas degradantes de
sobrevivência. Negar o acesso a um ensino qualificado era, uma forma
de assegurar que os disputados postos de trabalho seriam ocupados
apenas por imigrantes portugueses, europeus e seus descendentes.
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É preciso salientar que a verdadeira função de um manual escolar é trabalhar

direcionado para as aprendizagens escolares, e tem direta influência ao nível dos alunos,

como é o caso na transmissão de conhecimentos, desenvolvimento de competências e

capacidades de aprendizagens.

Para além desta função tem também as funções de caráter profissional, relativas

à vida cotidiana e ao futuro dos alunos como cidadãos, onde se podem enquadrar as

funções de avaliações das aquisições social e cultural (Santoapud Rego et al., 2010)

Imagem 4 - Ilustração religiosa e patriótica manual.

Fonte : Livro do terceiro ano: ensino primário rural Portugal. Governo Geral de Angola;

desenhos de J. F. de Matos Gomes,1963

Assim, compreende-se que os manuais escolares são os únicos livros que,

inseridos numa sociedade com acesso a uma educação se encontram disponíveis

transversalmente a todos, independentemente do seu estatuto social e cultural,

socioeconómico, ou do local onde vive. Como consequência terá de existir especial

preocupação com uma igualdade de direitos no que respeita à educação.
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Segundo Rego et al. (2010), os manuais escolares têm vindo a assumir um papel

embora polémico, bastante importante ao mesmo tempo.

Imagem 5- Ilustração de manual patriótica colonizadores.

Fonte: Livro de leitura da: 4ª classe [Por Portugal Ditosa Pátria] Olga Barros,

Maria Luísa Cardoso Silva, 1970.

Nas análises sobre os manuais escolares no período colonial, verifica-se que de

forma implícita, ocorria o uso a um método autoritário de ensino, implicaria a

memorização dos conteúdos programáticos, dado que não produziam um conhecimento

positivo através de um saber e um saber-fazer, pois nada era semelhante, mas sim uma

transformação impositiva dos colonizadores para os colonizados neste caso africanos.

Ao contrário do caráter autoritário e opressor da educação colonial, educação

como prática da liberdade possui caráter emancipatório e é capaz de forjar o processo

de luta para a imposição de seus saberes e de sua cultura.

No colonialismo, por meio dos manuais escolares, fica evidente que havia uma

inadequação do sistema de ensino, pois, estava somente direcionado aos interesses
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coloniais tendo em vista formar quadros para o trabalho, que cumpria o papel

hegemônico de afastar os angolanos de suas origens (Ribeiro, 2015).

Imagem 6 - Ilustração orgulho Português.
Fonte:Livro de leitura para a 4ª classe[Caminhos Portugueses] PORTUGAL1971.

Fazia-se jus às conceções antropológicas portuguesas sobre os angolanos, o

poder, e o ensino, a educação foi organizada de forma a ir ao encontro dessas

requisições, levando à necessidade e criação de dois subsistemas de ensino o que

coexistiam, aquele designado por oficial que era direcionado aos filhos dos colonos e

assimilados, e outro denominado de indígena realizado de acordo com a estrutura do

sistema e de domínio (Mazula, 1995).

http://memoria-africa.ua.pt/Library/ShowImage.aspx?q=/Geral/L-00000028&p=1
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Imagem 7 - Texto representativo da soberania em manuais.

Fonte: Livro de leitura para a 3ª classe, [Velas de Cristo] PORTUGAL, 1971, 96 pag.)

Como foi possível aferir na realização da revisão bibliográfica, no contexto de

Angola nos anos 60, possuía uma intenção de poder por parte de Portugal, nesse caso

específico do salazarismo, que levava a uma clara diminuição dos habitantes aos olhos
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do poder colonizador. Os eixos em que incidiam era variado desde a economia, a

ideologia, educação de forma a controlar pelo poder.

Imagem 8 - Hino Portugues manuais escolares.
Fonte:Leituras para a 3ª classe do ensino primário [Terra bem amada] Jorge Belchior, Américo Gonçalves)

Importa, porém, aqui, demonstrar como se desenvolveu e se configurou a

filosofia antropológica na política educativa de Portugal em relação à colônia de Angola,

com o objetivo era assegurar a hegemonia política e a direção cultural dos colonizadores

sobre “as sociedades ditas tradicionais ou primitivas” consideradas por estes

estagnadas. (Mazula, 1995).

Os manuais referem a importância da pátria, os descobrimentos de outros

continentes, a sua grandeza, a obediência que lhes é devida, também como a

importância das colónias para um desenvolvimento comum, elevando o ensino como

meio para atingir uma consciência e elemento fundamental da política de nacionalismo.

http://memoria-africa.ua.pt/Library/ShowImage.aspx?q=/Geral/L-00000039&p=1
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Imagem 9 - Ilustração da Guidinha e das 10 criadas.
Fonte: Leituras para a 3ª classe do ensino primário. Terra bem-amada. Jorge Belchior, Américo Gonçalves.

Como é possível aferir ao longo da análise dos manuais, é indissociável dos

mesmo a alusão á imposição de religião e de obediência á pátria colonizadora sendo

possível perceber a diferença entre o colonizado e o colonizador e a diferença de ambos

referentes aos estratos sociais, como é alusivo na figura 6.

Sobre o colonialismo Trajano Filho e Dias (2015, p.5) expressam que:

Os regimes coloniais representaram empreendimentos grandiosos
direcionados a instaurar uma visão de mundo singular, buscando
estratégias de imposição de um conjunto de categorias e valores que
classificavam as pessoas e as coisas, construindo hierarquias e
fornecendo, assim, as bases sobre as quais se sustentavam as práticas
de dominação.
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O protecionismo relativamente à intervenção no território pelos colonizadores

tem largo ênfase. O colonialismo e toda a intervenção realizada no Estado Novo são

destacados ao longo dos manuais como algo a valorizar pelos angolanos.

Segundo Liberato (2014, p.3):

Nos primeiros anos do Estado Novo, a política educativa na metrópole

conheceu muitas alterações, algumas das quais resultaram mesmo em

retrocessos. A escola foi transformada em veículo de transmissão da

ideologia salazarista, pelo que, "saber ler, escrever e contar bastava à

maioria dos portugueses" , impedindo assim o desenvolvimento de uma

massa crítica que poderia evoluir para uma oposição ao regime. Assim,

a escolaridade obrigatória foi fixada primeiro em quatro anos e, pouco

depois, em três anos, sendo que, aqueles que fossem reprovados mais

de três vezes seriam obrigados a abandonar a escola.
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Imagem 10 - Formatura, hino, bivaque nova mocidade.
Fonte: http://memoria-africa.ua.pt

As estratificação e desigualdade social foram produzidas historicamente

remontando à colonização e à forma como foi implementada a obrigatoriedade de

seguirem padrões dos colonizadores. Segundo Modlane (1995, p.24):

A maioria dos países africanos utiliza um sistema escolar que foi
concebido para satisfazer as necessidades da Europa do final do século
XIX. Chegou-se agora à conclusão, mesmo na Europa, que este
sistema está desactualizado e que seu conteúdo é praticamente
irrelevante.

Os manuais eram reveladores dessa distinção até porque apenas as cidades

detinham os professores com formação e em número reduzido o que não possibilitada a

http://memoria-africa.ua.pt/
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igualdade de oportunidades aos restantes e a pequena burguesia era quem detinha a

possibilidade de usufruir do ensino.

É possível salientar o seu papel económico, o cunho que é incitado no que

concerne á força do Império Colonial usando-o como uma bandeira da propaganda

nacionalista, sendo considerado, pela riqueza e extensão dos seus territórios, uma das

provas da grandeza de Portugal. (DGEBS/INCM,1994)
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Considerações Finais

Os manuais surgem nos diferentes momentos históricos como um instrumento

essencial no progresso e processo de ensino, bem como da aprendizagem tanto

intervindo nos professores como no aluno.

São estes instrumentos que permitem que parte das aprendizagens sejam

transmitidas e interiorizadas, dando pistas indicando caminhos e estratégias

direcionando os três diferentes e essenciais atores do contexto, o saber, o aluno e o

professor.

Atualmente os manuais sofreram grande evolução desde a época das colônias

permitindo a sua própria personalização enquanto ferramentas de apoio. No entanto,

como foi destacado ao longo do presente trabalho, esta não foi a realidade da época que

abordamos sendo á altura grande a dificuldade quer de acesso ao ensino como mesmo a

capacidade dos próprios professores em acederem aos mesmos.

A legislação era na altura um domínio limitativo dos próprios métodos possíveis

de adotar ditando orientações por vezes contraditórias. Ou seja, a lei prescrevia alguns

procedimentos, no entanto na sua maioria podiam não estar adequados á realidade

impedindo que fossem executados por grande parte de professores e escolas, uma vez

que o desconhecimento por parte dos professores quanto á existência de algumas

questões que ultrapassam a adoção dos métodos em detrimento da motivação e do

envolvimento que contam para um bom processo de aprendizagem.

O problema reside também na obtenção dos manuais relativamente a sua

cobertura e difusão dado o valor e acessibilidade reduzida. Os manuais mostraram-se

importantes para a consciencialização sobre a importância da formação contínua de

docentes neste ramo, uma vez que a informação aos professores era ainda diminuta dado

existirem alguns professores que ainda não se encontram devidamente informados sobre

o mecanismo do processo de apreciação de um manual.
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Quanto aos alunos, estes embora em em número reduzido, estavam por sua vez,

limitados a crer no que vêm e no que lhes é oferecido. Dai os autores como vimos no

trabalho referirem o privilégio á forma como transportam o conhecimento os

professores devem usar de estratégias para motivar, para tornar as aulas dinâmicas, com

condições.

Na época colonial os manuais escolares e o contexto político era indissociável.

Como refere Chitty, “Educar para a atividade política”, embora que não de forma

explicita e direta poderá encontrar-se associação no que diz respeito aos colonizadores e

sua supremacia. Dado o contexto os manuais apresentavam orientações comparativas ás

europeias dotadas pelos países desenvolvidos, podendo considerar-se desfasadas e

apresentando algumas delimitações, uma vez que se trata de contextos afetados por

guerra com pretensão de adoção de uma política global no que concerne á educação,

tornando isso como que uma manipulação corporativa.

Por outro lado, podemos entender como positivo no sentido em que o que é

sugerido é uma abertura e orientação relativa á aprendizagem e processo educativo de

um país colonizado com vista a um trabalho de sensibilização potenciando uma posição

estratégica para abordar uma política educativa mais ampla que molde as vidas das

futuras gerações.

Repensou-se o acesso á educação junto daqueles a quem foram comprometidos

com a opressão institucional e se traduz no rejuvenescimento de uma geração com

acesso á justiça social e direitos humanos bem como de prática pedagógica. Foi possível

com a abertura educativa potenciada também pela ajuda dos manuais a possibilidade de

ser colocado em prática a criatividade, compreensão, entendimento e reflecção

educacional que previa teoricamente a reflecção e discussão aberta, democrática e

inclusiva que á altura não era na prática permitida, mas que apenas assim se potenciaria

o crescimento pedagógico de gerações.

Se nos centrarmos no ponto de vista positivo de abordagem dos manuais

escolares considerando que o mesmo veio introduzir um dinamismo e oportunidade de

conhecimento tanto a professores como alunos conduzindo a aquisição de
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conhecimentos efetiva. Não obstante trata-se de uma situação incompleta por si só dado

o contexto e as várias premissas impostas pela supremacia e domínio colonial que

obrigava a uma idealização de uma sociedade ocidental o que nos remonta para o

regime imposto relativamente aos valores existentes culturais evidenciando a

desigualdade social significativa entre ambos que passava a ser aceite e naturalizada.

Os manuais e as orientações difundidas eram imbuídos quanto de uma

perversidade singular apresentando padrões de ocidentalização demasiado marcados

num contexto com outras fragilidades sob seu domínio.

Conforme referia Gilberto Freyre era perceptível a conduta com vista a uma

“reeuropeização” das colónias, através de um processo ou estratégia que apresentava

elementos de caráter imitativo que por outro lado apresentava elementos importantes de

real assimilação e aprendizagem. Segundo o autor, tal aprendizagem possibilitaria o

conhecimento da sua própria realidade. Pretendia-se com os manuais, e seguindo as

considerações de Freyre, uma lógica da assimilação imitativa de padrão referente aos

valores ocidentais que potenciaria na nova geração a substituição de uma sociedade

urbana com o princípio personalista hierarquizador na sociedade escravocrata colonial.

(Freyre, 1957)

Parte-se para uma intentada mudança de organização possibilitada por esta

reorganização e possível com o suporte dos vários mecanismos pedagógicos onde se

destacam os manuais com a intenção de reduzir ou eliminar as posições estratificadas de

oposição senhor/escravo, e regularização social subjacente á aprendizagem e

conhecimentos que a escola possibilita passando a determinar e valorizar a filiação do

indivíduo ou grupo aos novos valores ocidentais, valorizando-se o individualismo, o que

se torna uma evidencia com o inicio da possibilidade de alcançar projeção social por

meio do conhecimento e da aprendizagem, apenas conseguidos através da motivação,

oportunidades e responsabilidade individual.

As narrativas dos manuais transportam-nos para uma aceitação que será

pretendida de toda superioridade e soberania levada á força pelos colonizadores, quase

como se os colonizadores fossem algo semelhante á salvação. Não obstante remontando
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aos atuais manuais portugueses essa é ainda a definição que se retiram do que é

explanado em manuais atuais.

As imagens de escravos, negros e de meninas brancas eram recorrentes nos

manuais, assim como a ideia do bom colonizador, repondo a questão racial bem como

de poder sobre os locais. Desenvolveu-se segundo as autoras e investigadoras Marta

Araújo e Sílvia Maeso, do Centro de Estudos Sociais um tipo de "institucionalização do

silêncio", da "naturalização das relações de poder e violência" e da "trivialização" no

que se refere à escravatura no ensino.
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Fonte:

Portal das Memórias de África e do Oriente (disponível em :< http://memoria-

africa.ua.pt/ >)

http://memoria-africa.ua.pt/
http://memoria-africa.ua.pt/
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