
ESTARA MORTA A ESCOLA NORMAL PUBUCA?

Rosa Fuka*

Um dialnoke de aula num Curso Adicional de uma Escola Normal do
Rio de Janeiro.

Alguem toea 0 sinal para 0 inicio das aulas (0 responsavel nflo
aparecera) com algum atraso. Paraalguns professoreseparaamaioriadas
alunas, queaparentam nfloterpressa, contudo, ainda 'e cedo'. As salas de
aula permanecem quase vazias neste primeiro tempo de aula do curso
notumo, enquanto as poucas a1unas e os professores presentes 'batem
papo' aguardando a chegada dos retardatarios para entflo iniciarem as
aulas.

Estabelece-se ai, entre osprofessorese as a1unas, umacumplicidade
'nflo-dka', cUja analise pode se tomar bastante esclarecedora Observa-se
que, confiantes na permissividade que parece reinar na instkui<;f1o, as
alunas escolhem como preferidas as aulas dos professores que, de certa
forma, atentem auma necessidade resu~ante darela<;flo alunas/escola: as

.. Mestre em EduC8lj80 Musical palo Centro de P6s-Gradu8q80, Pesqulsa e Extensao do
Conservat6rlo Brasilelro de Musica; ProP-. de Hist6rla da Educa~o Musical no Curso de
Mestrado do Conservat6rlo Brasileiro de Musica.
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aulas do chamado 'professor bonzinho·. A escofa, por sua vez, tambl!m
elege como prediletas aquelas a1unas que pouco questionam e que, por
isso mesmo, sao benquistas: 'as alunas boazinhas'. A inst~uic;ao produz
um compromisso entre os dois grupos - discente e docente - de quem se
esperaria, em ultima instfmcia, a responsabilidade pelo dinamismo institu
cional. Cria-se uma estratagia de manutenc;ao do mesmo e de dnicuttac;ao
de mudanc;as, na medida em que se compromete a possibilidade de uma
evoluc;ao a partir do contraste interno a realidade. A instituic;ao tende a se
amortecer sob 0 comando dos 'bonzinhos·.

Em tal relac;ao, os interesses vottam-se menos para uma troca de
ensinamentos e de viv€mcias, que poderiam ajudar a futura professora a
desenvolver0 seu aspeetode professorcrttico, emais paraum aejestramen
to reprodutor do instituldo. Eesta relac;f1o pedag6gica que vem mantendo
o 'status quo' da Escola Normal, pois 0 'professor bonzinho' serve como
modelo exemplar para as alunas que seguindo os seus passos tambl!m se
enquadrarflo como 'professores bonzinhos'. Emutto comum ouvir-se de
algum professorem um conselhode classe (momento ondeo desempenho
pedag6gico das alunas a avaliado) que uma determinada a1una tem sarios
problemas de aprendizagem - relacionados aescr~a ou ao entendimento
de algum teXlo, por exemplo - mas 'devemos aprova-Ia, pois 'co~adinha',

ela a tao obediente e 'boazinha' ....
Esta s~uac;ao aparentemente caricata, considerando-se que a aluna

em questao a uma futura alfabetizadora, se const~ui, contudo, em uma
realidade no dia-a-dia das nossas Escolas Normais, e passou mesmo a ser
considerada, pelas alunas, como um direito ja adquirido. De fato, elas
exigem de forma 'nao-d~a', e, geralmente, conseguem, este tipo de
protec;ao institucional, que acaba por permitir serem aprovadas e ata
diplomadas alunas naocapac~adas.Pode-seafirmarque ha, na inst~uic;ao,

uma preocupac;ao latente em incentivar atitudes que levam a aluna e 0

professor a uma nao reflexao a respeito destas praticas pedag6gico
inst~ucionais, produtoras de ·bonzinhos·. Para se entender melhor 0

relacionamento existente entre os 'bonzinhos', tem-se que enfatizar a nao
existencia, porpartedainstituic;ao, deumamaconscienciadaquestao, pois
o seu 'dito'- consciente da escola - a que 'estamos preparando adequada
mente 0 futuro professor". Este discurso poram, destoa da pratica
institucional, indicando 0 carllter inconsciente do 'acordo-nao-d~o'que
une os ·bonzinhos·. C~ando Lapassade (1983) torna-se adequado falar de
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uma 'pedagogia burocratica' que e justamente a que estamos anallsando
e que vem garamindo a manuten9ao do sistema escolar.

Em pesquisarecememente realizada naEscolaNormal publicado Rio
de Janeiro,' que investigou a fun9ao do canto escolar bem como 0 papel
que 0 professor de mUsica ai represemou e ainda representa, observamos
que, apesar da sua aparente permissividade, esta escola e uma instnui,.ao
eminentemente disciplinar que possui, contudo, uma manelra singular de
comandar a suacomunidade. Ecomo se a instnui,.ao se sentisse envergo
nhadade exercer 0 seu comrole, que procura escamotear, podendo-se ate
mesmo falar de um poder-pudor institucional pelo qual a escola comanda
o que produz.2 Por intermedio de uma infantiliza,.ao que impOe a sua
comunidade, a Insmui900 produz infancia.

Elegera Escola Normal como objeto de nosso estudo tornou possfvel,
pela sua especKicidade, entender as caracteristicas das instnuk;Oes esco
lares pUblicas em geral. Portamo, sempre que menclonarmos a Escola
Normal, estaremos, em verdade, nos referindo aescola publica como um
todo. A Importllncia da analise destaescola se explica pela posi,.ao que ela
ocupa no jogo circular da tradk;ao: escola formadora de professores que
recebe e retransmne 0 saber pedag6gico brasileiro.

Enquanto investigamos a musica da escola, constatamos que s6
poderfamos emende-Ia em maior profundidade, se tivessemos uma visao
mais ampla da instnui,.ao. 0 que nos instigava era conseguir compreender
os mecanismos de comrole instnucionais que nunca prescindiram da
musica. Em uma analise hist6rlca, constatamos ter a Escola Normal
executado aulas de musica desde a sua cria9aO no Pais em 1835. Eviden
cia-se, pois, que a hist6ria da escola esta interfigada ao seu fazer musical,
assim comoapresen9ado professorde musica. Afirmativaqueaponta para
o papel extremameme relevame sempre executado pela mUsica neste
contexto. Papel que foi se clarificando atraves da analise do poder-pudor
instnucional, postoque, cantando, a escola nao se seme mandando. Desta

1Tfar.....da~tJIIa'A Fu~cIaMiJsleA naE«:ola dtiForm~ de Prof..'Olft·que, f11'Wl1'1C1ada peIo IMtlMo Naclonal
de Estuc\ol;. Pesqulsl!l. Edueaclonals ~NEp) culmlnou na DIue~o de Mettrllldo "Cont&mporaneldade MuP;a1 na
EKoIa Nomwal: Coexlsttne::'-. d. V6rlo8 Tempos", defendlda no ConteIVat6rio Br••llelro de Mu.lca em Junl9O.

2 Follmpoftanle, nil formula-;lodest8lldeJu, alelturada obrade Michel FOUUoult, em especIal. 'aMgenlNJ6glca que
lMllnaugur. com Vlglar. Punl, (1967). onde a atltl'lljlo cia anAlite Ie YOIta par... Pf'tIcu 1nstltuc:lonQ u:prfttlval de
urn pod., dltclpllnar.
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maneira cresce a utiliza~o, por toda a escola, dos recursos musicals. A
institulc;ao possui um repert6rio de cantigas, que denomlna 'musiquinhas'
equen6s, peloseu carllterdlretivo, chamamos musiqulnhasdeoomando',
empregadas para Induzlr as atividades de um dia letivo. sao verdadeiros
comandos cantados que, associados aos diminutivos - fartamente utiliza
dos pela esoola ao falar da ou com a crian<;a -, se oonstituem nesta forma
de inlantiliza~o, cujos agentes sao aqueles que a instkuic;ao chama de
'a1una e professor bonzinhos'.

A analise que pode ser feka, quando nos aproxlmamos da Escola
Normal, revela uma oomplexidade estrutural somente visualizada por um
olhar 000 preconceituoso. E tado um jogo de forc;as que anima essa
instkuic;ao, como de resto a escola publica em geral, e que sa oculta sob
essa aparllncia de desfalecimento que caracteriza a sftuac;ao atual do
nosso ensino publico. Tais aspectos da institui~o escolar brasileira 
indispensavels para uma boa oompreensAo danossa realidade educacio
nal- nos parecem esquecidos napoI~ica quesa instaurourecentemente
acerca do ensino publioo brasileiro. Trata-sa de numerosos artigos, publi
cados pela imprensa, que, apesar de a1irmarem estar discutindo uma
poIkica educacional para 0 Pais, evidenciam, mukas vezes, um desconhe
cimento da institui~o esoolar como um todo, e da escola publica em
particular. Po~mica que, porvezes, chega aencarar aescolapublicacomo
umainstituic;ao que jll nao mals existe. 0 pr6prio MinlstrodaEducac;ao, em
artigo publicado no Jomal do Brasil (04/10/91) afirmou que 'no Brasil de
hoje, a maior parte das escolas publicas (...), pela sua ineficilmcia, estao
muito pr6ximas do vazio educativo e por isso quase equivalem aausllncia
deeduca~o'.

Preocupa-nos este olhar que enloca 0 objeto de forma tao negativa.
lnegavelmente,aescolapublica, em sintoniacomoPaiscomo umtodo, nao
vai bem. No entanto, para se opinar sobre este assunto, parece-nos
indispensavel um oonhecimento especffico mais profundo.

Como pesquisadora daEscola Normal pUblicaconhecemos de perto
as tremendas dfficuldades existentes quando sa tenta encontrar dados

3 Etta categorla de anil" empregwja pot n6s perlldu contade urn fen&neno elual em nonas InItltul¢M esc:oIares,
-eSqu1,. todo MY Mfltldo quando a~~ como 0 rnultado de urnpr~ hht6r1code.~ das pr6tIcas
pedag6gk:8.NapnquieaquerMI~""'lIicarTlc.que".dnenYoMmento~mentouummomentodelntttnM

tnlM~ • petti, do modemlsmo dos ana. 20. do HU oon.eqGente 0ffe0n11mO.
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sobre a institui9ao. Existe em torno da escola um sil~ncioquesecaracteriza
pela aus~nciade livros, teses, artigos e rellexOes a seu respeito. A Escola
Normal nao loi, portanto, ainda sulicientemente analisada, conhecendo-se
pouquissimo sobre a sua hist6ria. Sua mem6ria, pois, ainda nao loi
levantada, nem os parcos dados existentes - e que se encontram espalha
dos em varios arquivos - loram ainda suficientemente organizados. Como
entao declarar morta uma escolaque, apesar delormaranualmente muitos
prolessores que iraQ trabalhar com as crian9as brasileiras, ainda nao
conquistou um espa90 de destaque na vida educacional do Pais? Apesar
de a Escola Normal viver intensa e saudosamente na mem6riados que nela
estudaram e trabalharam, apresenta um exercicio que nos a contemporil
neo. A escola continua a produzir varias praticas que procuram
instrumentalizar a lutura prolessora. No que diz respetto as metodologias
musicais que emprega, tivemos oeasiao de analisa-Ias com maior prolun
didade em trabalho recente. (FUKS, 1991) Sabe-se que a hist6ria desta
instttui9aO reside justamente no ponto de encontro do nivel oral (as
mem6rias) com 0 escrtto (0 pouco que se escreveu) e que para resgata-Ia
a necessario ir-se juntando estes peda90S que tornarao possivel umavisao
maior. Contudo, a Escola Normal, que pode ser entendida como 0 modelo
exemplar da escola publica como um todo, e cuja trajet6ria de vida vem
sendo, de certa maneira, camuflada para 0 brasileiro, a considerada,
segundo palavras de uma atta autoridade, como inexistente. A escola
publica esta sendo "enterrada' por decreto !!!

Alegra-nos 0 lato de que ap6s 157 anos de vida no Brasil, durante os
quais os educadores parecem dela terse esquecido, a Escola Normal seja,
linalmente, objeto de debate. Entretanto, acompanhando 0 que tem surgi
do na discussao, observamos que se criou um certo tumulto, que, para um
olhar menos atento, poderia signilicar uma quebra do sil~ncio sempre
relacionado a esta institui9ao brasileira. 0 olhar do pesquisador, poram,
constata que, apesar da pol~mica, a escola publica, realmente, nao esta
sendo devidamente enlocada. A troea de artigos apequenou 0 nosso
universo educacional, restringindo-se, na maioria das vezes, a questao
levantada pelos que delendem os CIEPS/CIACS e por aqueles que,
alirmando preservarema escolapublicatradicional, somenteseopoem aos
primeiros. Visao dicotOmica que impede se vislumbre com maior clareza 0
complexo em que se constitui 0 nosso ensino publico. De um lado, estao
os que, apresentando propostas messiilnicas, acenam com "asalva9ao da

45



educa~ao brasileira". Do outro, os que a1irmam estas novas ideias serem
enganadoras e servirem de desculpa para se abandonar apr6pria sorte a
rede das escolas pUblicas ja existentes. Ambos, aparentam possuir plena
convic~aodaquilo que afirmam, 0 que faz com que observemos que nesta
luta tala-se em educa~ao, em crian~as e em professores sem um maior
conhecimento do assunto. Oisserta-se sobre uma provavel politica educa
cional que, para ser real, teria de estabelecer as conexoes existentes entre
o 10

, 'Z' e 3" graus do nosso sistema escolar.
Vale real~ar que a Escola Normal - escola tormadora de professores

- situa-se no chamado 'Z' grau e que os seus professores sao oriundos de
alguma universidade -3" grau. As normalistas, por suavez, darao aulas em
escolas pertencentes ao 1°grau. Observa-se, portanto, que oconhecimen
topedag6gicodoPais circulacontinuamente nostres (3) graus. Circularidade
que se concretiza na Escola Normal, lugar onde se comunicam os diferen
tes graus deensino, em um jogo especularmantenedordo instituido. Oesta
forma, enfatiza-se 0 papel desta escolacomo modelo exemplar (especular)
da realidade do sistema educacional publico do Brasil.

Partindo desta imagem, podemos considerar que, para se entender
a nossa educa~ao, dever-se-ia encara-Ia no contexto s6cio-cultural mais
amplo ao qual ela pertence. Os nossos educadores, porem, parecem se
esfor~arpor estre~arotemaao manta-Io dentrodavisao rigidadedois lados
que se opoem. Oposi~oquenao resiste a um exame mais apurado, ja que
ha uma certa identidade de pensamento entre os lados. Apesar de um se
apresentarcomosendo 0 novo, em contraste a um modelovelho, persistem
nele atitudes sabidamente nao bem sucedidas. Torna-se relevante obser
var que a certeza absoluta que permeia os discursos dos opositores e 0
isolamento que cada um deles se impoe, acaba por gerar seu inevitavel
enfraquecimento.

Em verdade, esta discussao que se trava publicamente, parece cair
na armadilha criada pela pr6pria realidade da escola publica. Em tal
confronto de certezas adversas acaba-se par esquecer do que se efetiva
na pratica cotidiana das escolas, como se a imagem infantil, que a escola
produz para si numa evidente estrategia de poder, fosse tomada ao pe da
letra pelos debatedores. Negligencia-se a realidade daescola, assim como
esquecemos com frequancia de escutar adequadamente a crian~a. A
convic~o que permeia os artigos analisados aponta para uma estabiliza
~ao da discussao em p610s que se opoem e que acabam por deixar intacta
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a realidade que os preocuparia. Em outras palavras, 0 "dko" destes
discursos fala de mudarn;as, 0 que conflka com 0 seu "nM-dko" que,
atraves de uma estrategia de rigidez e isolamento, as inviabiliza Os dois
grupos nAo deixam de reproduzir aquele mesmo jogo dos "bonzinhos".
Constata-se, pois, que a situa<;(io escolar descma no inicio do artigo e af
reproduzida, indicando a grande car~ncia que todos n6s educadores
temos de entender melhor os mecanismos de funcionamento das nossas
instkui"oos escolares.

Torna-se indispensavel afirmar que, enquanto seopoo ovelho modele
escolar (passado) ao novo (presente), perde-se a riqueza de uma analise
onde 0 passado deveria ser entendido nAo como um dep6sko inerte de
mem6rias, mas como fonte enriquecedora que continuamente interfere no
presente. Eatraves dadialetica passado/presente, deste ir evir de informa
"OOS que, acreditamos, possa ser esbo"ada uma real politica educacional,
onde se darla 0 realce necessario aforma"Ao do professor em qualquer
nivel - ponto nevralgico em nossa organiza<;(io educacional.

Concluindo, podemos afirmar que 0 olhar que enxerga a Escola
Normal publica como inerte e frulo deste sil~ncio preconceituoso que
sempre a cercou no Brasil. Olhar que a pr6pria instkui"Ao acabou por
introjetar, atuando cada vez mais como se ja estivesse realmente morta.
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