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Talvez conviesse recomeçar tudo [...], reinterrogar o solo,
o subsolo, os rios-e porque não? � o sol. [...] A discussão
do mundo colonial pelo colonizado não é um confronto
racional de pontos de vista. Não é um discurso univer-
sal, mas a afirmação desenfreada de uma singularidade
admitida como absoluta.

Frantz Fanon, 1968

Através da ironia antropofágica do poeta pernambucano Ascenso
Ferreira, Oropa, França e Bahia, vamos compor um breve mosaico de aná-
lises que nos aproximam do cenário político-ideológico da Educação no
Brasil, de modo especial na Bahia do século XIX.

Sabemos o quanto é difícil e desafiador realizarmos uma análise so-
bre uma instituição cuja imagem é imaculada por várias gerações de edu-
cadores e historiadores. Essa leitura sintomal levou-nos a examinar as

formas de resistência da população de origem africana e seus modos de
sociabilidade, face a um contexto histórico distinto e adverso à sua exis-
tência � o colonial mercantil-escravista europeu, que se alastrou por vári-

os continentes, impondo à força o recalque a distintos povos.

Realizamos então uma leitura sintomal sobre a criação da Escola
Normal na Bahia, assumida como meta política pelo estamento dirigente
da província da Bahia.

Para nos aproximarmos das principais questões sobre a Escola Nor-

mal na Bahia do século XIX, é necessário refletir sobre algumas questões:
em que consistia a implantação de uma Escola Normal no contexto de
uma territorialidade basicamente africano-brasileira? Qual a arkhé polí-
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tico-ideológica dessa escola voltada para a formação de professores pri-
mários? Qual a bacia semântica que a influenciava? Que ética e estética
orientaram o cotidiano curricular dessa escola? Qual a territorialidade

que estruturou e marcou a formação dos seus professores? A que popula-
ção de crianças e jovens esses professores primários atenderam? Que va-
lores, visão de mundo, códigos e formas de comunicação e perspectivas

existenciais sobredeterminaram a estruturação da identidade infantil e
jovem da Bahia majoritariamente africana que gradualmente teve acesso
à escola primária? Quais os desdobramentos contemporâneos nos cursos

de formação de professores?

Essas questões trazem para a cena do mosaico de ideias que estamos
compondo o contexto europeu do século XIX, época em que os países

imperialistas impõem seus valores etnocêntrico-evolucionistas às suas
colônias.

A meta é normalizar os corpos �rebeldes�, �delinquentes�, �selva-
gens�, �pagãos�, para atender às conquistas de mercado, à demanda da

produção, ao comércio, à indústria e à ética de acúmulo de bens e rique-
zas, máxima da ordem capitalista-industrial.

Isso significa que:

No ato de reelaboração da temporalidade alheia,
redefinem-se valores e hábitos em função de parâmetros
ético-políticos compatíveis com a ideologia da
neocolonização, ou seja, com um Igual administrável pela
lógica do Ocidente (SODRÉ, 1999, p. 69).

Estamos no século das luzes! Na Europa consolidam-se e cada vez

mais são aprimoradas as instituições correcionais do Estado
caracterizadamente colonialista e imperialista.

Nessas instituições há o apelo aos métodos coercitivos e punitivos, a
legislação penal e a repressão à delinquência em prol dos �direitos públi-

cos e privados�. Não é mais preciso a violência física, o �suplício do cor-
po�, o pelourinho: criam-se as penitenciárias; não é preciso acorrentar os
loucos: criam-se os hospitais psiquiátricos; as crianças órfãs e abandona-

das são encaminhadas para a instituição escolar.
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Toda essa trama ideológica eurocêntrica visa promover uma atuali-
zação da estrutura colonial � o neocolonialismo, que implanta gradual-
mente nos diversos Estados de base mercantil-escravista, a ética penal

que

[...] obedecendo aos princípios do respeito à pessoa e
liberdade humanas, revela a preocupação da autoridade
judicial em considerar com polidez e senso mais huma-
nitário... Aparentemente alega-se não tanto o castigo dos
delinqüentes mas sua recuperação, a fim de integrá-los
�dóceis e úteis� na sociedade. [...] Não se punem crimes;
pretende readaptar delinqüentes (FOUCAULT, 1986,
p. 266).

O que está em jogo, e que Foucault explora com sabedoria nas suas
obras, é que todas as instituições européias, reproduzidas em países com

tentáculos neocoloniais como o Brasil, procurarão zelar pelos dispositi-
vos de normalização, que precisam cada vez mais da eficácia e consolida-
ção de toda a extensão dos efeitos de poder que apresentam.

Em meados do século XIX, as redes disciplinares crescem, multipli-

cam-se seus intercâmbios com o aparelho penal e ampliam-se seus pode-
res. À proporção que a medicina, a psiquiatria, a educação e o �trabalho
social� começam a participar dos poderes de controle e de sanção, come-

çam a �[...] se medicalizar, psicologizar, se pedagogizar� (FOUCAULT,
1986, p. 267).

É sintomática para a nossa abordagem a ilustração de Foucault so-
bre um correspondente que em 1836 escreveu a La Phalange:

Moralistas, filósofos, legisladores e todos os gabais a ci-
vilização, aí tendes a planta de vossa cidade de Paris
bem ordenada: planta aperfeiçoada, onde todas as coi-
sas semelhantes estão reunidas. No centro, e num pri-
meiro círculo: hospitais para todas as doenças, asilos para
todas as misérias, hospícios, prisões, locais de trabalhos
forçados de homens, de mulheres e de crianças. Em tor-
no do primeiro círculo, quartéis, tribunais, delegacias de
polícia, moradia dos beleguins, local dos cadafalsos, ha-
bitação dos carrascos e de seus ajudantes. Nos quatro
cantos, câmara dos deputados, câmara dos pares, Insti-
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tuto e palácio do rei. Fora o que alimenta o círculo cen-
tral, o comércio com suas fraudes e bancarrotas; a in-
dústria e suas lutas furiosas; a imprensa e seus sofismas;
as casas de jogo; a prostituição, o povo que morre de
fome ou chafurda na orgia, sempre atento à voz do Gê-
nio das revoluções; os ricos sem coração... Enfim a guer-
ra encarniçada de todos contra todos (FOUCAULT,
1986, p. 268).

A Europa, Paris e por consequência gradualmente a Bahia, impri-

mem uma geopolítica imaginária nas cidades, cujos princípios ético-esté-
ticos são o cárcere, a homogeneidade, a disciplina.

Observem que não há o �centro do poder�. Ele se pulveriza e se
irradia nas combinações de diversos elementos: instituições com a arqui-

tetura fechada de muros e cores pálidas e cinzentas; normas, regras, pre-
ceitos e discursos jurídicos que estabelecem leis, códigos e pedagogias �
tudo estrategicamente distribuído numa espacialidade e temporalidade

que se destina a aliviar, socorrer, curar, disciplinar, docilizar, normalizar
os corpos �rebeldes�, �delinquentes�, �selvagens�, �pagãos� para atender
à ética do acúmulo do capital e a conquista de mercados.

Essa estetização do nomos europeu, que já analisamos sobre o

reencantamento do mundo, vai sobredeterminar o viver cotidiano de
muitos povos, inclusive aqueles submetidos às relações de prolongação
colonial, como o Brasil.

Sobre isso uma ilustração necessária: a declaração de Carvalho e
Melo na Assembléia Constituinte (1823 apud CHIZZOTTI, 1975,
p. 146):

[...] sendo verdade incontestável que é o meio de di-
fundir as luzes e instrução, e produzir por meio delas a
moralidade necessária para formar dignos cidadãos de
um Estado livre, um sistema de educação muito mais
necessário se fazia no Brasil, onde por um desleixo
indesculpável tem havido tão pouco cuidado desta ma-
téria que ainda poucos anos não conhecia nas cidades
opulentas e civilizadas o estabelecimento de professo-
res régios para as cadeiras dos princípios elementares
que preparam os homens para os estudos das ciências
maiores.
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Esses valores ideológicos europeus instalam-se no Brasil por meio
de medidas jurídico-políticas, a exemplo daquelas relativas à instrução
pública, como o Ato Adicional de 1834, do Governo Imperial, que dele-

gava às províncias a responsabilidade pela organização do ensino primá-
rio e secundário.

A iniciativa do governo imperial e das províncias tinha como motiva-

ção a implantação da ordem econômico-social fundada na produtividade
do trabalho livre. Nesse período a sociedade escravista brasileira enfrenta
mudanças radicais no âmbito econômico, político, social, demográfico e

cultural, fomentadas e exigidas pela universalização tecnológico-industrial
irradiada gradativamente pelo imperialismo europeu.

Toda a tessitura jurídico-política da instrução pública adotada no
Brasil imperial é eminentemente francesa, e como não poderia deixar de

ser, a máxima da organização dessa instrução seria: liberté, fraternité e
egalité.

O Estado imperial recorre ao campo semântico francês para legislar
e instituir a estrutura e funcionamento da instrução pública, a exemplo

dos termos: primário, secundário, seminário, liceus, escola normal e ins-
petor.

É assim que o Brasil recorre

[...] à legislação do ensino na França para escolas que
aqui, nem existiam ou criando, por decreto, escolas que
a França possuía. A história das disposições legais que
tentaram construir a instrução pública no Brasil, duran-
te o império, não pode ser entendida sem a leitura para-
lela da legislação sobre o ensino francês (CARVALHO;
MELO, 1823 apud CHIZZOTTI, 1975, p. 50).

Apesar da supremacia dos valores e linguagens francesas, identifica-

mos também a influência anglo-saxônica e ibérica.

O estamento dirigente brasileiro andava às voltas com as pressões
inglesas que exigiam o fim do tráfico escravista para arrefecer a vinda de
africanos, que como vimos, estabeleciam um processo de neoafricanização

das Américas.
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Predominava o complexo das insurgências negras e a perspectiva de
tomada de poder pelos africanos e seus descendentes na expectativa de
instituir uma nova ordem civilizatória eminentemente africana, face ao

contexto perverso de expansão do capitalismo industrial.

Essas ameaças de tomada de poder pelos africanos colocam o
estamento dirigente, constituído por uma burguesia mulata, de pronti-

dão para tentar de todas as maneiras preservar os vínculos de prolonga-
ção colonial e de embranquecimento do País.

As elites dirigentes são influenciadas por intelectuais e ideólogos
provenientes dos grandes centros urbanos da Europa, que passam a ori-

entar, produzir e influenciar modos existenciais urbanos que irão deter-
minar o tipo de �cidadão� a formar, e nesse projeto sócio-político, a edu-
cação escolar formal será um dos tentáculos mais eficazes.

A Escola Normal será uma das muitas estratégias de perpetuação da

ética patrimonialista ibérica e de suas relações de prolongação neocolonial-
imperialista, e exercerá na Bahia o papel fundamental de fincar e
institucionalizar os valores ético-estéticos de referência capitalista-indus-

trial  no cotidiano baiano e de instituir uma pedagogia do
embranquecimento.

Colaborou com entusiasmo a inteligentsia baiana, que apelando para
os discursos e narrativas positivista-evolucionistas da �ordem e progres-

so� impostos pela burguesia internacional capitalista, propôs a formação
de pessoas para o magistério, aptas a executar com afinco o disciplinamento
e docilização dos corpos das futuras gerações para o novo projeto urbano-

industrial de mundo.

Na lógica das chefarias da época, para o africano-brasileiro tornar-
se cidadão, este teria que passar por classificações ou hierarquizações
antagônicas: africano, escravo, ingênuos, liberto, livre, mulato, cidadão.

Nesse cenário, os descendentes de africanos, a partir da Lei do Ven-
tre Livre, em 1871, recebem a classificação de �ingênuos� e só serão for-
malmente admitidos nas escolas públicas a partir de 1878, depois de

muitas consultas feitas pelos professores indagando se as crianças filhas
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de escravos teriam também o direito à instrução. Sobre os �libertos� na
Bahia, só após a abolição é que irão ter, com dificuldades, instrução �
restrita às escolas noturnas.

Aqui está o diferencial das nossas análises sobre a Escola Normal,
ou seja, ousar, a refletir sobre a institucionalização da Escola Normal na
Bahia, dando relevo a questões ainda não exploradas: 1) como ela funcio-

nava face ao complexo de resistências implantadas nas Américas pelos
africanos e seus descendentes? 2) qual sua referência de estrutura e fun-
cionamento, que apelava para a educação escolar fundamentada numa

pedagogia do recalque? 3) que dinâmicas foram estabelecidas tornando-a
um dos principais canais de formação de pessoas que colaborariam para
incluir o Brasil na nova ordem político-econômica neocolonial? A preten-

são da Razão de Estado, portanto, era primar por uma formação de pro-
fessores primários �normalistas� fundamentados numa pedagogia que
viabilizasse a expansão da ordem capitalista-industrial.

ALGUNS PRINCÍPIOS ÉTICO-ESTÉTICOS DA ESCOLA
NORMAL DA BAHIA

Dedicaremo-nos a analisar algumas meticulosidades jurídico-políti-
cas que estruturaram a existência da Escola Normal e suas motivações.

Sobre isso não cansamos de rever a declaração no livro de Alípio França
que homenageia o centenário da Escola Normal da Bahia, em 1936. É
sintomática ao contexto da época a comparação ao que ele chama de

Gênesis da Escola Normal no Brasil:

Os primeiros alvores da nossa Pátria, o berço da civiliza-
ção brasileira foi a Bahia, cujo renome nos fastos glorio-
sos da formação da nossa nacionalidade, jamais ninguém
poderá negar, e a tradição já lhe cingiu, com os louros
ensangüentados da nossa independência, a aureola de
Atenas brasileira. Assim, não é sem foros de veracidade
que já se tem dito que das Províncias, foi a Bahia que
criou e manteve a primeira Escola Normal [...] (FRAN-
ÇA, 1936, p. 3).
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Insistimos em dizer que, enquanto no centenário da Escola Normal,
a inteligentsia baiana exalta Atenas como a nossa referência de identidade
nacional, atualizando o desejo secular do estamento dirigente de

embranquecer o Brasil, na mesma época, numa comunidade africano-bra-
sileira, uma liderança exponencial nas Américas, Mãe Aninha Iyá Oba Biyi,
afirmava com vigor: �A Bahia é uma Roma Negra� (LUZ, 2000, p. 45).

A Escola Normal institui-se então num território profundamente
marcado por vertentes civilizatórias que procurarão expandir-se e afirmar
seu patrimônio cultural face a grandes conflitos e tensões.

É curioso que a criação da Escola Normal na Bahia ocorra um ano

após a Insurreição Malê, caracterizada como a maior rebelião urbana de
base africana na história das Américas. Foi tão importante essa Insurrei-
ção que durante duas décadas influenciou outras sublevações de africa-

nos e seus descendentes, deixando o estamento dirigente das províncias
do Império em pânico permanente.

A pretensão do estamento dirigente, nesse contexto de resistência e
rebeldia à estrutura neocolonial pela população africano-brasileira, era

formar gerações que pudessem adquirir uma

[...] mente e corpo disciplinado capaz de responder ao
mundo dos sinais, que determina o comportamento em
cada instituição, constitui o indivíduo normal, o que está
ajustado à norma. [...] O normal se estabelece como prin-
cípio de coerção no ensino, com a instauração de uma
educação estandartizada e a criação das escolas normais
(LUZ, 1995, p. 301).

A Escola Normal, caracterizadamente etnocêntrica-evolucionista, foi
implantada no Brasil e com �pleno êxito na Bahia� para formar professo-

res primários que adquirissem a competência técnico-pedagógica coloni-
al-imperialista. É através dessa geração de professores �normalistas� que
o sistema colonial irá investir na instauração de mudanças estratégicas

pertinentes às novas composições político-econômicas.

O poeta Antônio Gonçalves Dias, após participar de uma Comissão
do Governo Imperial para inspecionar a instrução pública em diversas
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províncias, apresentou relatório ao Presidente da Província da Bahia em
1852, destacando:

de uma Escola Normal terei de me ocupar, pois nenhu-
ma outra existe nas Províncias por mim visitadas. É a da
Bahia, cuja criação data de 14 de abril de 1836. [...] Se,
porém, em relação ao adiantamento na Instrução as ti-
véssemos de classificar, estaria em primeiro lugar a Bahia;
mas apressemo-nos em acrescentar, que se aqui se acha
este ramo mais bem administrado do que em outras par-
tes, quaisquer que sejam as causas, que para isso contri-
buíram, está contudo mais abaixo do que de tal provín-
cia fora de esperar-se (FRANÇA, 1936, p. 5, grifos nos-
sos).

FFFFFachada da Escola Norachada da Escola Norachada da Escola Norachada da Escola Norachada da Escola Normalmalmalmalmal

Fonte: França (1936).

De acordo com França (1936, p. 5-7) eis aqui uma curiosidade que
nos mobiliza: o que Antônio Gonçalves Dias chama de �quaisquer que
sejam as causas�? Compreender o que subjaz nessa afirmativa exige, como

afirmamos no início, uma leitura sintomal.
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A Bahia tem a sua singularidade determinada pela pujança da civili-
zação africana, que singrava o cotidiano sociocultural e político-econô-
mico da Província. A predominância de uma população majoritariamente

de descendência africana, que insistentemente realiza insurgências visan-
do a tomada do poder e a instauração de uma territorialidade de base
africana, constituirá sem sombra de dúvidas uma terrível ameaça à elite

dirigente.

Na década de 1830, as duas maiores cidades do Brasil
(Salvador e Rio de Janeiro) e suas zonas rurais, bem como
outros locais do império, foram caracterizadas pela ins-
tabilidade social causada pela depressão econômica, re-
voltas provinciais, rebeliões e violência de escravos, fu-
gas, existência de quilombos e a repressão efetuada pe-
las elites brancas (GRADEN, 1996, p. 118).

Em territórios profundamente influenciados por valores africanos,
e no caso da Bahia, cuja territorialidade sempre esteve determinada por

comunalidades africanas e comunidades-Estado como os quilombos, ins-
tituir uma Escola Normal correspondia não só à normatização da nova
ordem político-econômica capitalista em ascensão, mas sobretudo, a ar-

refecer o processo radical de africanização das Américas.

As comunidades-Estado negras espalhadas pelas Améri-
cas constituem uma formação social paralela, cujos va-
lores se caracterizam por uma continuidade transatlân-
tica da tradição africana que se antagoniza com a estru-
tura e os valores impositivos coloniais-imperialistas (LUZ,
1995, p. 385).

É nessa territorialidade neo-africana, temida pelo estamento diri-
gente, que se institui a Escola Normal na Bahia, que traz no seu bojo

como ideal de �eu�, identidade e nacionalidade, o branco europeu.

O movimento de criação das escolas normais inseria-se,
segundo alguns dirigentes provinciais, numa espécie de
cruzada pelo bem comum da sociedade. Elas formariam
aqueles homens a quem caberia, por missão, elevar o
nível intelectual e moral da população, unificando pa-
drões culturais e de convivência social [...]. A instrução
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concebida como um espaço importante para a difusão
dos princípios de �ordem� e �civilização� que regiam o
ideal conservador [...] (VILLELA, 2000, p. 104).

A educação seria um dos tentáculos mais significativos para a

otimização desses valores característicos dessa conjuntura econômica
mundial em transformação, e o estamento dirigente percebe a necessida-
de de utilizá-la, para estabelecer no seio das gerações que nascem nesse

momento histórico � de passagem do sistema econômico de exploração
colonial escravista para o neocolonial e/ou imperialista � o recalque ne-
cessário à pujança dos valores civilizatórios africanos.

São constantes as manifestações da elite dirigente sobre a urgente

necessidade de combater a criminalidade crescente nas províncias
deflagradas pelos chamados �incultos� ou �bárbaros do sertão�.
A criminalidade nessas análises estava associada à falta de instrução. Na

época, o lema adotado em prol da escolarização era: �abrir escolas para
fechar prisões�. Uma contradição profunda, já que o projeto de escola
caracterizava-se por submeter a população à ordem etnocêntrico-

evolucionista que inspirava as relações imperialistas da burguesia inter-
nacional com a burguesia local.

Nesse contexto o escravo não era considerado humano e havia

[...] uma massa de homens livres e pobres que, por não
possuírem mais nada além de sua liberdade e a força de
seu trabalho, era destituída de direitos [...]. Cidadãos de
fato, nessa sociedade, eram apenas aqueles que além de
gozarem o direito de liberdade, associavam a ela o fato
de possuírem o atributo da propriedade de terras e gen-
tes (VILLELA, 2000, p. 109).

É triste o relato encontrado no livro de viagens do casal Louis e

Elizabeth Agassiz, em meados do século XIX ao Brasil. Um olhar
preconceituoso e extremamente perverso está contido no trecho que des-
tacamos a seguir:

Além do vício dos métodos de ensino, há também uma
ausência de educação doméstica profundamente entris-
tecedora: é a conseqüência do contato incessante com
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os criados pretos e mais ainda com os negrinhos que
existem sempre em quantidade nas casas. Que a baixeza
habitual e os vícios dos pretos sejam ou não efeito da
escravidão, inegável é que existem; e é estranho ver pes-
soas, aliás cuidadosas e escrupulosas em tudo o que se
refere aos filhos, deixarem-nos constantemente na com-
panhia de seus escravos, vigiados pelos mais velhos e
brincando com os moços. Isso prova quanto o hábito
nos torna cegos mesmo para os perigos mais evidentes,
um estrangeiro vê logo os perniciosos resultados desses
contatos com a grosseria e o vício; os pais não o perce-
bem. Na capital, perigos já são menores, pois todos os
que conheceram o Rio de Janeiro há quarenta anos são
acordes em proclamar que notáveis melhoras se deram
nos costumes sociais. Não devo esquecer de dizer que a
mais alta autoridade se pronunciou em favor da educa-
ção liberal das mulheres. Todos sabem que a instrução
das princesas imperiais não foi apenas superintendida,
mas mesmo, em parte, ministrada pessoalmente por seu
pai (AGASSIZ, 1975, p. 77).

Assim, o conteúdo oferecido nas escolas pelo Estado através das

normalistas será hierarquizado conforme o público a quem será oferecido
o ensino. A população africano-brasileira, por exemplo, era proibida de
freqüentar as escolas primárias, inclusive a Escola Normal, mesmo sendo

liberta. Segundo Villela, havia um temor de que essa população pudesse
se organizar se dominasse a leitura e a escrita.

Mas isso nos leva a um questionamento: a população africano-brasi-
leira sempre esteve organizada, desde que os primeiros africanos vieram

para as Américas, pois não dependiam da escrita para estruturarem
insurgências que desestabilizavam a ordem escravista.

Dentro dessa perspectiva da civilização da escrita, os povos da Áfri-
ca e América são vistos como incapazes de civilização, ficam relegados e

recalcados ao racionalismo colonial, que vê na escrita um código univer-
sal e absoluto, para a dinâmica civilizatória da máxima positivista da
ordem e progresso.

Além disso, reside nessa ideologia do recalque a denegação de outros
códigos e formas de comunicação que transcendem a escrita e que não se
baseiam nela para relacionar-se com o mundo e com os outros. Esses códi-



||||| 335

gos de comunicação são elaborados por culturas e tradições milenares que
afirmam e expandem seus processos e/ou continuum civilizatórios.

Uma coisa não podemos perder de vista: a ideologia da escrita funci-

ona, ou melhor, é utilizada na política terapêutica do Estado como um
instrumento de docilização e disciplinamento da formação social brasi-
leira. Comprova essa assertiva o período que destacamos � até a instaura-

ção da República �, em que a escrita aparece como uma das vias para a
�cidadania normal� e civilizadora.

Sobre isso ainda, Ruy Barbosa expressava a sua temeridade quanto
à �rebelião� e à �desorganização social�, exemplificada por ele pelo caso

do Haiti, ex-colônia francesa. Para Ruy Barbosa, foram os ideais da Revo-
lução Francesa (Liberdade, Igualdade e Fraternidade) que alimentaram a
independência do Haiti. Ledo engano!

Não foram os valores da burguesia francesa, e nem tão pouco os

seus ideais de cidadania e civilização (reduzidos à leitura e à escrita do
embranquecimento), que consolidam a independência do Haiti, muito
pelo contrário. Foram os valores civilizatórios africano-brasileiros que

ergueram a independência através da liderança de Dessalines. Essas lutas
e conquistas certamente não se basearam nos códigos da comunicação
escrita, que exige um corpo adaptado e submisso a uma disciplina inces-

sante, individualizando-o, docilizando-o e adestrando-o em função de um
tempo e de um espaço fincado em paradigmas produtivista-industriais,
organizadores do sistema social da modernidade e de um Estado

Terapêutico.

Foram as lutas e conquistas fomentadas através de códigos de comu-
nicação ancorados nas culturas de participação, expressões de elabora-
ções milenares que se desdobraram nas Américas como formas político-

mítico-religiosas próprias, originais e estruturadoras de linguagens, que
asseguraram a independência do Haiti.

Nas culturas de participação, a apreensão do conhecimento e das
informações do código grupal só tem significado quando incorporados de

modo ativo, dinâmico, no nível das relações interpessoais concretas.
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Todo conhecimento apreendido nas culturas de participação está sem-
pre envolto numa determinada referência de sociabilidade das comunida-
des africanas, através do processo de continuidade transatlântica da tradi-

ção, da arkhé que estabelece os valores originais que dinamizam as lutas de
afirmação existencial e reposição do patrimônio simbólico africano.

Mas voltemos aos esforços da elite dirigente para corresponder à

nova ordem econômica. A educação baiana compreenderá tanto os filhos
da burguesia, que deverão ser �educados� para expandir os laços com o
capitalismo e imperialismo, como também será voltada a inibir a afirma-

ção do continuum civilizatório africano e garantir o gradual branquea-
mento do Brasil. Quanto aos filhos de descendentes de africanos � que
como vimos, concentravam em suas mãos toda a dinâmica da economia

baiana �, ficarão submetidos durante séculos às políticas educacionais de
cunho terapêutico do Estado neocolonial.

Em 1871, Gonçalves Dias, em relatório, afirmava ao Presidente da
Província:

Folgo em dizer que a Escola Normal da Bahia, não
obstante os seus defeitos com que tem luctado, tem sido
de algum proveito, pois a ella se deve serem os seus pro-
fessores primários geralmente melhores do que nas ou-
tras Províncias. [...] A Lei de 14 de abril de 1836, que
instituiu na Província o curso normal com professores
mandados à Europa estudar especialmente as matérias
que compõem, é fato memorável nos anais provinciais.
Às escolas normais deve-se indubitavelmente o progres-
so que tem recebido, entre nós, a Instrução Pública pri-
mária e o papel que lhes está reservado no futuro há de
ser ditado pelos frutos que forem produzindo. Seu pes-
soal é competente e habilitado e sua organização é pro-
curada e estudada por outras províncias [...] (FRANÇA,
1936, p. 5-6).

A ética patrimonialista influenciou sobremaneira as políticas educa-

cionais voltadas para atender à perpetuação da �moralis beneficencia� do
estamento dirigente. Está claro que o estamento dirigente, para não per-
der seus benefícios acumulados desde a colônia, reelaborou com eficácia

estratégias políticas de perpetuação dos seus interesses.
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Como ilustração dessa �moralis beneficencia� no contexto baiano é
interessante fazermos uma incursão histórica pondo em destaque a figu-
ra do presidente da província da Bahia de 1848 a 1852, Francisco Gon-

çalves Martins, que na época participou do processo de consolidação da
Escola Normal.

Observem a dinâmica da ética patrimonialista no comportamento

político de Francisco Gonçalves Martins que o leva à ascensão. Como
presidente, Martins ficou conhecido por sua capacidade de reprimir as
insurgências em efervescência na Bahia. Foi chefe de polícia de Salvador

na década de 1830 e acompanhou e supervisionou as buscas e aplicação
das novas leis provinciais, aprovadas em função da Revolta dos Malês.

Quando em 1848, assumiu a presidência da província,
sua visão ainda estava profundamente marcada pela
ameaça de rebelião escrava. [...] Francisco Gonçalves
Martins foi acusado de corrupção e de implicação pes-
soal no tráfico de escravos, o que minou a credibilidade
de suas declarações públicas de apoio ao fim do tráfico e
à emancipação. [...] Martins hesitava em se afastar de
negócios que lhe propiciaram enriquecer e lhe deram
poder político. É muito provável que o seu desejo de
afastar do porto escravos e libertos tivesse mais a ver
com a proteção dos interesses dos senhores de escravos
de salvador e do Recôncavo (incluindo ele próprio) do
que com uma atitude decididamente humanitária [...]
(GRADEN, 1996, p. 128).

O período de implantação da Escola Normal na Província da Bahia
foi de 1836 a 1860. Em 14 de abril de 1836, a Assembléia Legislativa

decretou a lei nº 37, sancionada pelo então presidente da Província da
Bahia Francisco de Souza Paraíso.

Dentre as providências que a Lei estabelecia, destacamos, de acordo
com França (1936, p. 7-10) para análise e ilustração:

Artigo 1º � Haverá na Capital desta Província uma Es-
cola Normal, onde se habilitem as pessoas que se desti-
narem ao magistério da Instrução primária.

Artigo 2º � Esta Escola compreenderá duas Cadeiras, uma
de Ensino Mútuo, na qual se ensinará praticamente o
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método do Ensino Mutuo; outra em que se tratará da
leitura, da Caligrafia, Aritmética, desenho
Linear�princípios da Religião Cristã, Gramática Filosófi-
ca da língua Portuguesa, com exercícios de análise, e
imitação dos nossos Clássicos [...].

Artigo 4º � Para prover a primeira cadeira, fica autoriza-
do o Presidente da província a mandar à França dous
indivíduos, que saibam o Francês, escolhidos em con-
curso, a fim de que aprendam perfeitamente, na Escola
Normal de paris, o método teorizo, e pratico do Ensino
mutuo, recomendando-os à Missão Brasileira naquela
Corte, para que sejam considerados como alunos Fran-
ceses [...].

Artigo 6º � A Cadeira Complementar será dada em Con-
curso ao candidato, que, provando haver freqüentado
com proveito as Aulas de Francês, Latim, Retórica, Filo-
sofia Racional e Moral, e Geometria, se mostrar mais
habilitado para este magistério [...].

Artigo 9º � Esta Escola estará debaixo de uma imediata
inspeção, e será obrigada a dar-lhe conta todos os meses
do adiantamento e conduta de seus ouvintes.

Artigo 10º � Para ser admitido à matrícula na Escola
Normal, requer-se ser maior de 16 anos, Ter sido apro-
vado em alguma Aula de Instrução Primária pública, ou
particular, e dar provas de bom comportamento, na con-
formidade das Leis e estilo.

Podemos identificar a França como centro fomentador e inspirador
da estrutura e funcionamento da Escola Normal da Bahia, e da formação
da sua equipe docente.

Outro aspecto relevante já aprofundado por nós em trabalhos ante-

riores é a comunicação escrita como alavanca eficaz e necessária aos apa-
ratos institucionais do Estado. As disciplinas e os conteúdos exigidos na
Lei nº 37 de 1836, para o treinamento dos professores designados a ensi-

nar na Escola Normal, encontra na comunicação escrita a dinâmica ne-
cessária à expansão da pedagogia terapêutica do embranquecimento.

A escrita constitui-se historicamente como meio de comunicação
dominante, característico dos arquivos da Razão de Estado, do poder

político imperialista. A comunicação escrita, desde a Antigüidade, apare-
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ce como um dos pilares de sustentação da forma imperialista de comuni-
cação no Ocidente.

Há outro aspecto, porém, que deve ser salientado em relação à edu-
cação escolar: a sua linguagem da homogeneidade e ênfase a obediência
absoluta cria um espaço analítico assentado na comunicação escrita, que
serve neste âmbito como instrumento de recalque à alteridade própria,
pois aqueles que freqüentarão a escola, mesmo pertencendo a culturas
que possuam outras formas de comunicação que transcendem a escrita,
ficarão submetidos a esta, e aos seus valores correspondentes.

É preciso que se diga que a escola é a institucionalização da forma
escrita de comunicação, além de ser o espaço em que circulam e se divul-
gam os valores e visão de mundo eurocêntrico. A prática pedagógica ins-
tituída nas escolas legitima a escrita, impondo-a como forma de comuni-
cação universal, e a partir dessa �verdade� denega, deforma, desqualifica
e alija as outras formas de comunicação que emergem das demais tradi-
ções civilizatórias.

Ergue-se aí, uma pedagogia do embranquecimento, que através da
comunicação escrita exigirá um corpo adaptado aos valores ocidentais,
submisso a uma disciplina incessante, individualizando-o, docilizando-o
e adestrando-o em função de um espaço e tempo, fincado em paradigmas
positivistas, produtivistas e ascéticos, organizadores do sistema social da
modernidade.

A Bahia, detentora do legado civilizatório africano, que apresenta
uma riqueza fabulosa de formas e códigos de comunicação, nesse contex-
to homogeneizador, unívoco e terapêutico da escrita, ficará submetida a
uma verdadeira ditadura do paradigma existencial eurocêntrico.

É interessante observarmos que a comunicação escrita realiza a si-

mulação da realidade, representando-a de forma metonímica. A repre-
sentação das relações de vida expressa por esse código de comunicação,
no contexto da sociedade industrial, ocupa a cena predominante das rela-

ções sociais, levando dessa forma ao recalque existencial da riquíssima
variedade de mundos sócio-culturais distintos. A parte substitui o todo,
reprimindo-o, deformando-o, denegando-o, fazendo com que a totalida-
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de da instituição escolar caracterize-se por práticas cotidianas de afirma-
ção e reafirmação da simulação da sociedade.

A palavra impressa escrita é o principal instrumento da civilização

de bases eurocêntricas que irá fundar a modernidade, estabelecer a visão
de mundo totalitária e unidimensional, o modo de ser e existir da cultura
ocidental, que transforma os sujeitos em indivíduos. Assim esses indiví-

duos providenciam extensões e prolongamentos do corpo, ou especializa
uma parte dele, em função da tecnologia do alfabeto fonético, que tem
como princípios a abstração e a repetição. Esse indivíduo disciplina-se

para existir em espaços fechados, já que a escrita é um modo de fechar
visualmente sentidos e espaços não visuais.

Cabe aqui ressaltar que quando nos referimos à comunicação escri-
ta, não estamos nos dedicando à crítica da técnica que leva à sua aquisi-

ção, porém estamos nos dedicando a criticar os valores existenciais exigi-
dos pela escrita, ou melhor, o recalque à identidade própria. Não é à toa
que o livro didático, como um dos aparatos da comunicação escrita, sirva

como base de apoio para inculcar a ideologia do recalque.

Para otimizar a execução da programação da Escola Normal foram
adotados como primeiros livros didáticos: Manual de Ensino Mútuo e Si-
multâneo, traduzido por João Alves Portella; Gramática Filosófica da Língua
Portuguesa, de Jerônimo Soares Barbosa; Aritmética, de Besout; Curso Nor-
mal do Barão Degerando; Desenho Linear, de L. B. Francoeurt; Catecismo
da Doutrina Cristã, de Montepellier; Caligrafia, de Joaquim José Ventura;

Dicionário da Língua Portuguesa, de Moraes. Toda a bacia semântica teóri-
co-metodológica desses livros didáticos respondia ao solo societal europeu.

Sobre o método do Ensino Mútuo, destaque do artigo 2º, analisan-
do a linguagem ética e estética proposta, identificamos o sonho de cons-

tituir através do Ensino Mútuo uma sociedade perfeita, com valores
europeizantes ícones da �ordem e progresso�. A Bahia implanta uma po-
lítica educacional que é extensão do claustro, do convento, da prisão.

A disciplina do corpo infantil baiano é a meta da pedagogia do recalque e
do embranquecimento da Escola Normal, envolvendo de imediato os fi-
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lhos da burguesia, como futuro envolveria os descendentes de africanos
cuja existência estava profundamente influenciada pelo pulsar do ritmo
do cosmo africano-brasileiro e sua sociabilidade.

O princípio ético-estético do Ensino Mútuo, também conhecido como
Método Lancaster, sugere uma organização para a escola primária em
que alunos considerados mais preparados, segundo uma hierarquização

etária ou emocional, fiscalizam, controlam e ensinam. O tempo escolar
estará todo preenchido por alunos que fiscalizam, aprendem e ensinam.

A disciplina produz, a partir dos corpos que controla,
quatro tipos de individualidade, dotada de quatro ca-
racterísticas: é celular (pelo jogo de repartição espacial),
é orgânica (pela codificação das atividades), é genética
(pela acumulação do tempo), é combinatória (pela com-
posição das forças). E para tanto, utiliza quatro grandes
técnicas: constrói quadros; prescreve manobras; impõe
exercícios; enfim, para realizar a combinação das forças,
organiza táticas. [...] Arquitetura, anatomia, mecânica,
economia do corpo disciplinar (FOUCAULT, 1986,
p. 150).

A escola se transforma num aparelho de aprender, e dentro dessa
tecnologia espaciotemporal hierarquizada de ensino, todos os alunos fi-

cam envolvidos mutuamente na engrenagem da disciplina escolar. Todos
escrevem, leem, contam respondendo de forma mútua aos respectivos
conteúdos, sob a vigilância de um inspetor.

Essa combinação cuidadosamente medida das forças
exige um sistema preciso de comando. Toda a atividade
do indivíduo disciplinar deve ser repartida e sustentada
por injunções cuja eficiência repousa na brevidade e na
clareza; a ordem não tem que ser explicada, nem mesmo
formulada; é necessário e suficiente que provoque o com-
portamento desejado. Do mestre de disciplina àquele que
lhe é sujeito, a relação é de sinalização: o que importa
não é compreender a injunção, mas perceber o sinal, re-
agir logo a ele, de acordo com o código mais ou menos
artificial estabelecido previamente. Colocar os corpos
num pequeno mundo de sinais a cada um dos quais está
ligada uma resposta obrigatória e só uma
[...](FOUCAULT, 1986, p. 149).
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Essa linguagem pedagógica foi adotada para a formação dos profes-
sores primários da Bahia. O Ensino Mútuo vai implantar na territorialidade
baiana uma linguagem ético-estética em que a primazia será dada a pou-

cas palavras, ao mínimo de explicação, ao ascetismo, a uma arquitetura
cinzenta e opaca, que estabeleça o silêncio total com a pretensão de ser
absoluto. A única maneira de interromper o silêncio seriam sinais como

sinetas, palmas, olhar do mestre, o tom de voz do mestre, enfim indica-
dores capazes de informar ao aluno a �técnica do comando e a moral da
obediência�. Nessa estratégia o aluno deveria incorporar e reconhecer

cada sinal e respondê-lo automaticamente, como observa Foucault (1986,
p. 150).

O primeiro e principal sinal é atrair de uma só vez todos
os olhares dos escolares para o mestre e fazê-los ficar
atentos ao que ele lhes quer comunicar. Assim, toda vez
que este quiser chamar a atenção das crianças e fazer
parar qualquer exercício, baterá uma vez. Um bom esco-
lar, toda vez que ouvir o ruído do sinal pensará ouvir a
voz do mestre ou antes a voz de Deus mesmo que o
chame pelo nome.

Apesar das críticas ao método lancasteriano, os professores eram

treinados para ministrar de modo metonímico o método. Não havia ne-
nhuma perspectiva de aprofundamento teórico-metodológico, mas se exigia
o domínio da formação moral e religiosa judaico-cristã.

Ora, é inquestionável a certeza de que nesta direção a Escola Nor-

mal da Bahia irá imprimir com todo zelo essa tecnologia do corpo disci-
plinado dentro das exigências do capitalismo urbano-industrial.

Para otimizar o Ensino Mútuo na Bahia, João Alves Portella e Manoel
Correia Garcia foram selecionados em concurso para ir a Paris aprender

sobre o método. Eles estudaram na Escola Normal de Paris o método
teórico e prático do Ensino Mútuo, e um de seus compromissos era fazer
a tradução do método do Ensino Mútuo. Além das despesas com os dois

professores na França, o presidente da província organizou recursos para
a construção de um prédio para a Escola Normal cuja arquitetura refletis-
se as necessidades do método a ser aplicado.
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De 1836 a 1842 foram criadas todas as condições jurídico-políticas
para o pleno funcionamento da Escola Normal, que passou a funcionar
com regularidade em 26 de março de 1842.

As análises metonímicas e simplistas, que há muito protagonizam a
reflexão sobre a Escola Normal na Bahia, obviamente não dão conta das
expectativas das questões que geramos, mas corroboram a hipótese de

que para entendermos o que somos hoje como educadores na Bahia, ou
para compreendermos as políticas de educação adotadas nesse território
caracterizadamente africano-brasileiro pelas chefarias do Estado, temos

que conhecer a arkhé político-ideológica da instituição que funda, expan-
de e atualiza sedutoramente os discursos teórico-metodológicos necessá-
rios à formação do professor.

Colocar ordem no mundo da desordem � �civilizar� para
melhor conhecer e controlar o povo. É nesse contexto
que reconhecem a necessidade de formar o professor
como agente capaz de reproduzir o tipo de conhecimen-
to que desejavam difundir � um conhecimento que não
se destinasse a subverter as condições materiais dessa
sociedade, mas que, ao contrário, a conservasse tal como
se apresentava (VILLELA, 2000, p. 104).

Procuramos destacar algumas meticulosidades jurídico-políticas que

estruturaram a Escola Normal da Bahia (considerando-a como extensão
da École Normale de Paris) e constatamos que sua principal motivação
era instituir uma pedagogia voltada para promover valores societais favo-

ráveis à expansão do mercado tecnocapitalista em ascensão.

Apesar da ideologia da cidadania de instituir Escolas Normais no Brasil,
essas instituições tiveram dificuldades para manterem-se atuantes: de um
lado, a fragilidade teórico-metodológica que constituía a formação de

�normalistas�, e de outro, o abandono progressivo das escolas primárias,
que se desdobrava na falta de instalações, recursos, falta de professores e
alunos, tamanha era a precariedade das políticas educacionais.

Mesmo com as dificuldades estruturais, a Escola Normal, alicerçada
nos valores eurocêntricos, exerceu na Bahia o papel fundamental de fin-
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car e institucionalizar os valores ético-estéticos de referência capitalista-
industrial no cotidiano baiano, como veremos adiante.

A SAGRADA OFICINA: A ARKHÉ2 DA ESCOLA NORMAL

Aqui passaremos a explorar o impacto dessa expansão tecnocapitalista
nas políticas de educação no Brasil e consequentemente na Bahia. A for-

mação de professores, especialmente para o primário, ganha a cena do
mundo urbano-industrial e a Escola Normal torna-se protagonista.

As Escolas Normais ganham novo fôlego no final do século XIX,
apresentando uma estrutura curricular com ênfase no ensino literário e

com influência norte-americana. Mesmo assim, as críticas à estrutura das
Escolas Normais prosseguem, inclusive Ruy Barbosa encaminha várias
propostas educacionais voltadas para a consolidação da �formação do

magistério� e ampliação da perspectiva do ensino primário.

Vale a pena destacar que a formação recebida pelos professores pri-
mários estava sempre restrita à mera instrumentação técnica. Era visível
a baixa qualidade do ensino recebido pelos professores primários, que

não tinham acesso a uma formação geral envolvendo outros �conheci-
mentos� e �habilidades�.

Mesmo com essa formação precária, continuava sendo autorizado a

esses professores abrirem suas �Casas de Mestres� � aliás, essa autoriza-
ção se estendia a qualquer �cidadão brasileiro ou estrangeiro�, com o in-
tuito de �popularizar o ensino� (segundo vários discursos da época) nas

vilas nos lugares mais distantes da Bahia.

Para se criar uma Casa de Mestre bastava que o interessado encami-
nhasse uma solicitação e uma descrição do seu funcionamento pedagógico

2 Princípio-começo-origem, e princípio-poder-comando. Não se trata apenas de referir-se a
antiguidade e/ ou anterioridade, mas o princípio inaugural, constitutivo, recriador de toda
experiência. É equivocado referir-se a arkhé como volta ao passado, ela inclui também,
o significado de futuro.
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etc. Tivemos acesso no Arquivo Nacional a uma autorização do governo a
uma solicitação de um cidadão para a criação de uma escola primária.

O documento informa que o governo imperial autoriza:

[...] a fundar por conta do Ministério do Império no
município neutro, dentro dos distritos e freguesias onde
houver uma maior população, a criação de trez ou qua-
tro escolas, ou as que forem indispensáveis para o Ensi-
no Primário [...].

Art. 1º- O método de ensino fica sendo unicamente o de
sua invenção, denominado ba ca da fa e os que são aná-
logos ao mesmo ensino primário pela rapidez como das
contabilidades-tabuada e os mais que em tempo com
documentos apresentará [...].

Art. 2º- A sala da escola deverá ter espaço suficiente para
acomodar pelo menos 50 alunos; a divisão das aulas será
representada por treze classes, a saber: explicação, con-
ta, manejo de todo o quadro, exercícios de leitura em
geral;

Art. 3º- Cada uma das classes do art. 2º deverá ser regida
por um dos discípulos do método cujo aproveitamento
o torne habilitado para explicar aos inferiores ou mais
adiantados ou completamente analfabetos [...].3

Com as políticas de �popularização do ensino� criam-se as condições
para que a Escola Normal (alicerçada inicialmente na matriz européia) exer-

ça na Bahia o papel fundamental de fincar e institucionalizar os valores éti-
co-estéticos de referência capitalista-industrial no cotidiano baiano, confor-
me as alianças que vão se estabelecendo entre o Brasil e os Estados Unidos.

É sintomático que o surgimento do termo currículo na literatura
educacional tenha nascido no início do século XX nos Estados Unidos,
centro da indústria automobilística, que passa a exigir políticas educacio-

nais que atendam às necessidades de mão-de-obra industrial especializa-
da e obediente para atender à engrenagem tecnoburocrática.

3 Documento manuscrito localizado numa pesquisa feita no Arquivo Nacional, no Rio de
Janeiro. O documento está, em parte, ilegível e não foi possível identificar essas treze classes
anunciadas.
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As teorias que irão embasar o cotidiano escolar passam a se inspirar
na temporalidade e espacialidade da fábrica. O fordismo e sua ascensão
(até hoje influenciando o modo de vida de muitos povos, a Bahia que o

diga) contaram com a cumplicidade da educação escolar, a qual se dedi-
cou à formação do homo industrialis.

É importante analisar os aspectos mencionados, considerando-os

como um conjunto complexo de estratégias referidas à ascese do espírito
do capitalismo, ethos do mundo moderno industrial. A Escola Normal
seria um espaço institucional privilegiado para a adoção de normas ne-

cessárias à construção de uma sociedade que otimizasse a produtividade
industrial e a quietude de uma organização asséptica da existência.

Corpo docente da Escola NorCorpo docente da Escola NorCorpo docente da Escola NorCorpo docente da Escola NorCorpo docente da Escola Normal, 1932mal, 1932mal, 1932mal, 1932mal, 1932

Fonte: França (1936, p. 29).

Uma ilustração significativa dessa arkhé da Escola Normal é seu

hino, composto nos anos 30 do século XX, que reflete a ideologia urbano-
industrial e puritana que influenciava o currículo escolar na época. Trans-
crevemos a seguir o hino.
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Hino da Escola NorHino da Escola NorHino da Escola NorHino da Escola NorHino da Escola Normal da Bahiamal da Bahiamal da Bahiamal da Bahiamal da Bahia     44444

Autor: Roberto Correia

Nesta escola. Sagrada oficina

Que aureos fructos, sem conta produz.

Aprendemos, á luz peregrina,

As carícias do olhar de Jesus.

A formar corações tão perfeitos.

Que um instante, um momento siquer.

Não se furtem de dar, satisfeitos.

O que a Patria. erigindo quizer

Nesta Escola, ao calor da sciencia

Conquistamos a laurea sem par

Dos que logram, por toda a existencia

O dever da instruir e educar!

Desta escola, no excelso agasalho.

Aprendemos, em sabias lições,

Os processos e as leis do trabalho

De formar e polir corações!

Corações que, florindo, na infância

Tomem tal compleição varonil.

Que envelheçam. Mantendo a constância

De servir e amar o Brasil!

Nesta escola. ao calor da sciencia

Conquistamos a laurea sem par

Dos que logram, por toda a existencia

O dever de instruir e educar!

(FRANÇA, 1936, grifos nossos)

4 Oficializado pelo decreto nº 9.782, de 26 de outubro de 1935.
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Corpo docente, discente e administrativoCorpo docente, discente e administrativoCorpo docente, discente e administrativoCorpo docente, discente e administrativoCorpo docente, discente e administrativo, na Escadaria da R, na Escadaria da R, na Escadaria da R, na Escadaria da R, na Escadaria da Ruauauauaua

do Pdo Pdo Pdo Pdo Paçoaçoaçoaçoaço, 1932., 1932., 1932., 1932., 1932.

Fonte: França (1936, p. 32).

Trazemos essa ilustração do hino para demonstrar o quanto não se
contempla em nenhum momento a diversidade cultural que caracteriza a
Bahia, onde eclodem distintas orientações religiosas para além da igreja
católica e protestante, a exemplo da religião tradicional africana.

Ora, isso nos conduz a destacar alguns aspectos: o primeiro é que a
organização das políticas educacionais, que constituíram o processo his-
tórico que caracterizou a instauração da República, tinha como objetivo
fundamental a criação do trabalhador �livre�, e isto significava a utiliza-
ção de métodos e linguagens pedagógicas, capazes de assegurar a
inculcação de valores e padrões de comportamento, que atendessem a
forma da produção capitalista nascente, na zona rural e especialmente
urbana; o segundo aspecto, refere-se à pedagogia do cárcere panóptico,
do claustro, que irão determinar a estrutura e funcionamento do sistema
escolar, procurando assegurar desta forma, a sujeição voluntária dos fu-
turos �cidadãos�, que em sua maioria constituía-se de descendência afri-
cana; o terceiro e último aspecto, é o exercício cotidiano no âmbito do
sistema de ensino, da pedagogia do embranquecimento, que visa o recalque
às presenças civilizatórias africanas.
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Estamos, portanto, diante de uma trama, em que um dos aspectos
citados, visam em última instância, a legitimação da Razão do Estado.
Nesse sentido, é importante analisar os aspectos mencionados, conside-

rando-os como um conjunto complexo de estratégias referidas a ascese do
espírito do capitalismo, ethos do mundo moderno industrial.

Além disso, a norma máxima da �ordem e progresso� determina os

valores éticos e estéticos que deveram circular na ambiência escolar.

Alunas da Escola NorAlunas da Escola NorAlunas da Escola NorAlunas da Escola NorAlunas da Escola Normal na aula de Educação Física, 1932.mal na aula de Educação Física, 1932.mal na aula de Educação Física, 1932.mal na aula de Educação Física, 1932.mal na aula de Educação Física, 1932.

Fonte: França (1936, p. 101).

A educação escolar é o alvo dessas relações de prolongação
neocolonial, sufocando de modo perverso o direito à expressão civilizatória
de muitos territórios. O que constatamos é a saturação e implosão desse

modo de existência urbano-industrial, submetido à racionalidade da re-
tórica e jurídica da pedagogia escolar, dos meios de comunicação, dos
serviços públicos e privados enfim, de toda uma rotina burocrática que

impõe um modo de existência cuja

[...] estética saturada da ordem, progresso e individua-
lismo caracteriza-se [...] como uma espécie de estrutura
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monumental, um edifício de leis, decretos, diretivas, re-
gulamentos, construídos num espírito coerente, com a
permanência de um leitmotiv � como em uma obra de
arte (SODRÉ, 1992, p. 55).

Nesse labirinto ideológico, há um sistema de crenças, práticas e con-
ceitos que se interpenetram, constituindo dessa forma convicções éticas
e prescrições intolerantes que dão corpo à Razão de Estado e suas políti-
cas educacionais.

Contemporaneamente, essa mesma ética e estética adotada na Es-
cola Normal da Bahia influencia de forma crescente os cursos de �forma-
ção de professores�. O que temos assistido ao longo do tempo são tensões
e conflitos que se acirram cada vez mais entre as gerações que detêm
outras alteridades civilizatórias e que freqüentam a escola, pois estas não
encontram e não veem suas referências civilizatórias e desdobramentos
comunais legitimados no currículo escolar.

A perspectiva de valores instituídos pela pedagogia da �sagrada ofi-
cina� impõe uma estetização de linguagens alheias às formas de sociabi-
lidade das populações tradicionais.

Os princípios dessa pedagogia da �sagrada oficina� tendem a refor-
çar aspectos de uma �ordem e progresso� do racionalismo científico, refe-
rência equivocada de prosperidade, modernidade e produtividade econô-
mica, extensão dos grandes centros do capitalismo internacional.

As normalistas da época e as gerações que as sucedem, que irão lidar
com territorialidades plenas de outras referências civilizatórias, ficaram
submetidas a um cotidiano escolar que denega de modo perverso o uni-
verso socioexistencial da Bahia.

Nessa ilustração podemos observar ainda uma violência simbólica
que, de gota em gota, silenciosamente formava professores que estabele-
ceram entre as crianças e jovens a estruturação de suas identidades deter-
minadas pelo ideal de sujeito produtor e consumidor.

Não podemos perder de vista que:

[...] quando o ascetismo foi levado para fora dos mostei-
ros e transferido para a vida profissional, passando a
influenciar a moralidade secular, fê-lo contribuindo po-
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derosamente para a formação moderna econômica e téc-
nica ligada �a produção em série através da máquina,
que atualmente determina de maneira violenta o estilo
de vida de todo indivíduo nascido sob esse sistema, e
não apenas daqueles diretamente atingidos pela aquisi-
ção econômica, e, quem sabe o determinará até que a
última tonelada de combustível tiver sido gasta (LUZ,
1995 p. 285).

Sobre essa reação à norma contida nas metas da sagrada oficina,

que tem nos mobilizado como educadores, é necessário considerar que

[...] quando existe uma imposição absoluta, quando a vida
social como um todo é compartimentalizada pela norma,
que a ilegalidade em suas diversas modulações, pode ser
considerada como a expressão de um desejo de viver
irreprimível. [...] Estamos no plano da energia pura e re-
belde que tenta destruir a inércia e a quietude de uma
organização asséptica da existência, estamos no plano da
resistência, que sempre inquietante e que a uma moral
estreita e conformista opõe no sentido exato do termo,
uma ética almejada, ou seja, uma maneira de viver e de
dizer o coletivo. Nesse sentido a recusa a atomização que
essa energia, essa transgressão representa, pode ser anali-
sada, como a reinscrição de um simbolismo que busca
sua expressão (MAFFESOLI, 1982, p. 22).

Numa educação alimentada pelos valores da onipotência narcísica e
prometeica de mundo, voltada para o trabalho, a produção e consumo, a

formação do homo industrialis, constituiria as políticas de Educação na
Bahia. A Escola Normal, nesse contexto, iria fixar a linguagem e os valo-
res do seu currículo para atender as projeções ideológicas do mundo ur-

bano-industrial.

�TRISTE BAHIA! Ó QUÃO DESSEMELHANTE�5

Acho importante concluir enfatizando alguns aspectos que procura-
mos explorar neste texto e também já abordados em outros espaços de
reflexão acadêmica.

5 Expressão do poeta Gregório de Mattos (1636-1695).
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Nas Américas, o Brasil representa um dos principais pólos
irradiadores da civilização africana e, apesar das características dessa re-
alidade que constitui o patrimônio histórico-cultural da nação, o Estado

brasileiro, até hoje, não conseguiu absorver e integrar a sua diversidade
cultural, numa proposta de política educacional.

Aqui tenho que relembrar um artigo que repercutiu muito. O título

do artigo é Casa Grande, Senzala e Kilombos: qual é o Território do Cur-
rículo dos Cursos de Formação de Professores? Em 1998 realizei um estu-
do envolvendo futuras pedagogas baianas visando identificar se ao longo

de sua formação, haviam elaborado um discurso próprio ancorado à
territorialidade baiana (LUZ, 2001).

Apesar de suspeitarmos de antemão da não existência de uma ela-
boração teórico-metodológica original enriquecida pelo ethos envolvente,

ficamos perplexos ao constatarmos que os futuros pedagogos sabiam re-
petir de forma metonímica sem nenhuma emoção, teorias e jargões técni-
cos da territorialidade greco-romana, anglo-saxônica, germânica; e nada,

nada mesmo sabiam dizer ou expressar, sobre a nossa realidade de base
africana. E o pior, não tinham adquirido competências para extrair da
territorialidade baiana, elementos pedagógicos necessários ao fortaleci-

mento da identidade das crianças e jovens da Bahia inclusive de escolas
públicas.

Que educadores são esses? Até quando nossos filhos ficarão subme-
tidos a professores destituídos de uma compreensão dos povos cujas civi-

lizações fundam nossa territorialidade?

Aqui cabe a lembrança da música de Gilberto Gil e Gegê, TTTTTempoempoempoempoempo

RRRRReieieieiei que serve como um alerta aos currículos instituídos a partir da bacia
semântica �greco-romana� e sua extensão contemporânea: �[...] de um

momento para o outro poderá não mais fundar nem gregos nem baianos�.

Acreditamos que essa é a tendência histórico-política dos cursos de
formação de educadores, principalmente pelo impacto contemporâneo
da herança colonial que ainda estabelece os valores do currículo na for-

mação de educadores.
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Mas nosso otimismo nos coloca um desafio: implementar políticas
de Educação que aproximem os/as professores/as de referências teórico-
metodológicas que os façam identificar e assumir, com sabedoria, a rique-
za da diversidade cultural que caracteriza o Brasil contemporâneo e a
pujante presença das comunalidades africano-brasileira.
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