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A REVISTA NOVA ESCOLA: UM PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO EM ANDAMENTO (1986-2000)
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Este trabalho Este artigo é resultado da dissertação intitulada: “Nova Escola: um projeto político-pedagógico em andamento (1986-2000), defendida em fevereiro de 2001,  na FE/UFG. tem como objetivo discutir a relação entre o construtivismo e a política educacional expressa nas páginas da revista Nova Escola Nova Escola é editada em São Paulo pela Fundação Victor Civita, do Grupo Abril. Trata-se de publicação mensal, que até o ano de 1997 circulou em nove edições anuais e que a partir de 1998 tem circulado em dez edições por ano. Sobre a história do Grupo Abril ver a obra A revista no Brasil (2000), da Ed. Abril.  bem como identificar as possíveis marcas que permitem identificar o periódico como objeto cultural, instituidor de práticas e posturas político-pedagógicas entre o professorado brasileiro desde a sua criação, em março de 1986, até 2000. 
A definição dessa temática partiu de uma pesquisa sobre o construtivismo pedagógico no Brasil, da qual a autora participou na condição de bolsista de Iniciação Científica do CNPq (1996-1999) “O construtivismo como princípio pedagógico: a problemática da relação psicologia e educação”, desenvolvida no período compreendido entre 1995 a 1999 e coordenada por Marília Gouvea de Miranda, com financiamento do CNPq.. Lendo os artigos publicados em periódicos brasileiros, os científicos e os genéricos dedicados aos professores, constatou-se que a revista Nova Escola se destacava pelo tom apologético adotado ao referir-se ao construtivismo, preconizando-o como uma alternativa para a superação dos problemas escolares. 
Como se sabe, Nova Escola, é uma publicação regular editada pela Fundação Victor Civita, desde 1986, subsidiada através de parcerias com o governo federal, o que tem permitido sua distribuição gratuita às escolas públicas brasileiras. Ao longo de todos esses anos vem se constituindo como um importante veículo de divulgação de idéias e práticas pedagógicas junto aos professores, justificando, assim, o interesse em estudar o significado e as implicações das concepções construtivistas disseminadas através de suas páginas.
	Inicialmente foi dado prosseguimento ao estudo dos artigos de Nova Escola, tal qual vinha sendo realizado na pesquisa anterior, adotando-se, como critério para a seleção dos artigos, que os mesmos abordassem o construtivismo como temática principal ou secundária e/ou que se referissem a autores reconhecidamente construtivistas Foram selecionados e analisados 109 artigos mediante o preenchimento de uma planilha de análise e documentação contemplando questões relacionadas à caracterização do construtivismo e aquelas que apontassem possíveis nexos entre o referencial psicológico e a política educacional..
A leitura desses artigos evidenciou uma relação entre a divulgação das idéias construtivistas e as políticas educacionais em curso no país, sugerindo uma espécie de sintonia do periódico com relação à ordem política e econômica vigente. Essa constatação provocou um novo movimento com relação ao recorte temático inicialmente proposto, passando a revista Nova Escola a ganhar cada vez mais centralidade na pesquisa. A revista deixou de ser apenas uma fonte bibliográfica pela qual era possível localizar artigos sobre construtivismo uma vez que passou a ser incorporada ao objeto estudado. Tal movimento exigiu a revisão da literatura sobre a pesquisa em periódico bem como a revisão da literatura sobre outros estudos a respeito de Nova Escola.
Em relação à literatura sobre a pesquisa em periódico, chama a atenção a fertilidade dos estudos dos periódicos para a apreensão da dinâmica do campo educacional. Catani (1996) demonstra as potencialidades do periódico educacional “como fonte para o estudo da constituição e da dinâmica do campo educacional numa perspectiva histórica” (Catani, 1996, p.115). 
No que tange à metodologia do estudo sobre o periódico, a autora destaca que a pesquisa sobre a imprensa periódica educacional pode ser norteada por duas diretrizes. A primeira diz respeito à constituição de repertórios analíticos “destinados a informar sobre o conteúdo dos periódicos, classificando-os, registrando seu ciclo de vida, predominâncias ou recorrências temáticas e informações sobre produtores, colaboradores e leitores, entre outros dados” (Catani, 1996, p.118). 
A segunda diretriz refere-se ao

(...) estudo específico e ‘interno’ ao próprio periódico e sua produção, a partir do qual é possível reconstruir, num momento dado, estágios de funcionamento e estruturação do campo educacional, movimentos de grupos de professores, disputas e atuações. (Catani, 1996, p.118) 

Este estudo vincula-se à segunda diretriz conforme  estabelecido  por Catani,    uma    vez  que    Nova Escola  é     apreendida   de    um    ponto    de    vista    interno,   como   objeto   cultural  investido  de    materialidade,  não constituindo-se, portanto, como mera divulgadora de práticas pedagógicas exemplares. 
Quanto aos estudos sobre Nova Escola, iluminam a temática ora proposta o trabalho de Vieira (1995) que caracterizou o discurso construtivista produzido pelo periódico, desde 1986 até a primeira publicação de 1995 e o trabalho de Pedroso (1999) que analisou as primeiras 30 publicações de Nova Escola discutindo as políticas educacionais implementadas pelo governo federal no período denominado de Nova República, 1986-1989. Pode-se afirmar que a partir de diferentes referenciais teórico-metodológicos ambas as autoras demonstraram Nova Escola como “material ideológico” eficaz para a manutenção da ordem social vigente, conforme a concepção gramsciana.
Sob tal ótica, o periódico, analisado em perspectiva crítica, sintoniza-se à história do exercício de hegemonia Segundo Gruppi (1986) “A palavra ‘hegemonia’ vem de um verbo grego que significa dirigir, guiar, conduzir. Gramsci usa esse termo não só no sentido tradicional que salienta principalmente a dominação, mas no sentido originário da etimologia grega (‘direção, ‘guia’). Gramsci toma esse termo de Lênin, que o usou em 1905 justamente para indicar a função dirigente da classe operária na revolução democrático-burguesa”. (p.78)  de determinadas classes sociais que têm se utilizado de diferentes estratégias para conservar, legitimar e ampliar o seu lastro de poder. 
Para Gruppi (1986), os interesses contraditórios das classes que constituem o bloco histórico Segundo Gramsci, “a estrutura e as superestruturas formam um ‘bloco histórico’, isto é, o conjunto complexo – contraditório e discordante – das superestruturas é o reflexo do conjunto das relações sociais de produção”. (Gramsci, 1995, p.52) Em outros termos, a formação do bloco histórico não se dá de forma mecânica, mas sim através da unificação de diferentes classes e/ou segmentos de classe em torno da classe dirigente. são unificados por meio da ideologia. Para Gramsci, ideologia Não se pretende aqui discutir a diferença que Gramsci faz entre as ideologias historicamente orgânicas e as ideologias arbitrárias, metafísicas, desejadas, pois, embora Gramsci tenha se interessado pelas primeiras, ele afirma que as últimas” não são completamente inúteis, já que funcionam como o êrro (sic!) que se contrapõe à verdade e a afirma” (Gramsci, 1995, p.62-63). Sobre essa questão ver Löwy (1998,  p.134-138). significa “um determinado ‘sistema de idéias’ [que] deve ser examinado historicamente, já que logicamente o processo é fácil de ser analisado e compreendido”. (Gramsci, 1995 , p.62) Assim, opondo-se à concepção de ideologia segundo a visão idealista, ou seja, enquanto “ciências das idéias” ou “estudo da origem das idéias”, Gramsci põe a ideologia no plano das superestruturas que pode ser assim compreendida:

A ideologia é o que mantém coeso o bloco histórico, que solda entre si seus elementos, que permite manter unidas classes sociais diferentes e com interesses até opostos, antagônicos. A ideologia é o grande cimento de todo bloco histórico, faz parte de sua edificação. (Gruppi, 1986, p.82)
Segundo Portelli (1984), o próprio Gramsci apontou para a importância dos meios de difusão da ideologia, denominados “materiais ideológicos” quando, ao estudar a Igreja enquanto “bloco de poder”, enfatizou a importância das publicações católicas para a construção de sua hegemonia. Dentre as citações de Gramsci sobre a questão, relacionadas por Portelli, transcreve-se a seguinte por sintetizar o sentido dos “materiais ideológicos” eclesiásticos para a universalização da visão de mundo católica: 

Não se poderia explicar a posição conservada pela Igreja na sociedade moderna se não se conhecessem os esforços diários e pacientes que ela realiza para o desenvolvimento contínuo de sua própria seção da estrutura material da ideologia. (Gramsci, Passato e Presnte, p.172, apud Portelli, 1984, p.145)

A articulação entre o construtivismo e a política educacional pode ser caracterizada desde a última década do século passado como um processo de reforma educacional em curso em diversos países do mundo, incluindo o Brasil. Conforme Savianni (1999), a sociedade capitalista caracteriza-se pela propriedade privada dos meios de comunicação, a “apropriação privada dos bens produzidos coletivamente” tendo como elemento regulador o Estado que favorece “os interesses privados sobre os interesse da coletividade”. Devido ao “caráter anti-social da ‘política econômica’” que contraditoriamente desestabiliza a ordem capitalista o governo produz as políticas sociais destinadas à “saúde, previdência e assistência social, cultura, comunicações e educação”. Savianni (1999, p.1-2). A reforma do Estado brasileiro que se explicita no Brasil a partir da era FHC caracteriza-se pela minimização do Estado no âmbito das políticas sociais adotando-se como referência básica o livre mercado A esse respeito ver também Vieira (2000).. (Azevedo, 1997, p.9-17)
Popkewitz analisa as reformas educacionais construtivistas em países tão diversos como Estados Unidos, Suécia, África do Sul e Rússia. Para o autor, o construtivismo “retransforma” professores e alunos em “indivíduos solucionadores de problemas, fortalecidos, (...) autônomos e pessoalmente flexíveis, que agem em contextos que não têm nenhum conjunto claro de fronteiras ou respostas simples”. (Popkewitz, 1998, p.116) O papel que cabe ao professor como implementador da reforma é claramente explicitado: “As estratégias construtivistas pretendem capacitar os professores para que tenham as disposições e capacidades ‘corretas’ para efetuar a reforma escolar”. (Idem, p.119)
Conforme Popkewitz, a “pedagogia construtivista” naturaliza os processos de ensino, ou seja, obscurece “as bases históricas e sociais do conhecimento” promovendo inclusões e exclusões conforme seus próprios padrões de regulação articulados aos padrões de controle do Estado. Desse modo, as reformas educacionais construtivistas, amalgamadas por relações de poder, ao contrário do que propõem, contribuem para a ênfase “na estabilidade, na harmonia e na continuidade dos acordos institucionais existentes – não na mudança”. (Popkewitz, 1997, p.25) 
Sacristán (1998) estuda a reforma educacional espanhola tendo o construtivismo como referencial pedagógico.  Para o autor, seguindo a compreensão de Popkewitz, o referencial construtivista secundariza a dimensão social nas práticas escolares, além de produzir o “esquecimento” das teorias que até então haviam sido importantes à compreensão da dinâmica escolar. Para o autor, a reforma educacional espanhola “pretende fazer dos professores experts em construtivismo psicológico [e] pretende alterar os métodos pedagógicos...” (Idem, p.94).  Sacristán afirma que tal fato não é restrito à Espanha e nem recente nas políticas educacionais de outros países. 
Miranda (1997, 2000), analisando a reforma educacional em curso na América Latina e particularmente no Brasil, considera que a idéia de um “novo paradigma do conhecimento” aproxima-se do construtivismo ou, como denomina a autora, das “pedagogias psicológicas”, sobretudo pela concepção de inteligência requerida pelo mundo do trabalho na atualidade, predominantemente adaptativa, segundo a orientação piagetiana. 
Para atender às novas demandas do mundo do trabalho, a escola contemporânea preconiza uma nova forma de aprendizagem: construtiva, ativa, interativa em oposição à aprendizagem tradicional: mecânica, passiva, contemplativa. Vincula-se educação ao desenvolvimento humano em que o conhecimento sob o enfoque instrumental passa a ser nuclear na escola. A partir dessa compreensão, enfatiza-se a dimensão psicopedagógica da aprendizagem “e a crença de que é possível mudar a educação de um país a partir de uma nova concepção de aprendizagem (construtivista, por exemplo)...” (Miranda, 1997, p.46) o que leva, em corolário, a incorporação do construtivismo à retórica reformista contemporânea.
Duarte (2000) analisou os sentidos do lema “aprender a aprender” incorporado às pedagogias contemporâneas hegemônicas, abordando o construtivismo sob suas diferentes filiações, interfaces e modismos. Aponta como equívocos das pedagogias vinculadas ao “aprender a aprender” quatro aspectos denominados pelo autor de posicionamentos valorativos contidos no referido lema: o primeiro diz respeito ao estabelecimento de uma hierarquia em que a aprendizagem individual é mais desejável do que a aprendizagem resultante da transmissão do conhecimento por outro indivíduo; o segundo refere-se ao fato de ser mais importante o aluno construir seu próprio método de conhecimento do que aprender o conhecimento produzido socialmente; o terceiro diz respeito à necessidade de o processo educativo ser impulsionado pelos interesses e necessidade da própria criança e o quarto vincula-se à necessidade da educação preparar o indivíduo para uma sociedade que está em permanente mudança, ou seja, trata-se da dimensão adaptativa das “pedagogias do aprender a aprender”. Para o autor, tais pedagogias são acríticas, a-históricas, em que os professores comprometidos com tais abordagens, contribuem para a formação de indivíduos conformados às demandas da sociedade capitalista. 
A tentativa deste trabalho é identificar os indícios que caracterizem Nova Escola como objeto material, configurador do campo educacional brasileiro bem como apreender a articulação entre o construtivismo e a política educacional em que o primeiro ajusta-se ao segundo conferindo-lhe sustentabilidade científica à luz da psicologia. 

O Projeto Nova Escola No primeiro capítulo da dissertação que deu origem ao trabalho ora apresentado expôs-se a análise referente aos editoriais, sumários, seções, expedientes, anúncios publicitários, preço, numeração das páginas e dimensão da revista e, ainda, como os temas da política educacional e do construtivismo movimentam-se ao longo das edições. e sua inserção na política educacional federal

Nova Escola, ao que parece, é a revista de maior penetração entre o professorado brasileiro. Segundo dados da Fundação Victor Civita “é a segunda maior revista do país, atrás somente de VEJA” Disponível  em http://www.uol.com.br/fvc/novaescola.htm>. Acesso em 18 nov. 2000. Apresenta-se em seu primeiro editorial com objetivo de melhorar e desempenho do professor, valorizá-lo, resgatar seus prestígio e liderança junto à comunidade, integrá-lo às mudanças em curso no país e promover a troca de experiências entre os professores brasileiros. 
A expressiva tiragem do periódico e seu alto poder de penetração entre o professorado podem ser compreendidos a partir do convênio entre a Fundação Victor Civita e o MEC em que o governo federal destina verbas ao “projeto Nova Escola”. Este aspecto pode ser constatado, por exemplo, quando se comparam os dados sobre a tiragem da revista entre 1986 a 2000 e verifica-se que justamente no período em que o subsídio oficial foi retirado durante o governo Collor a tiragem decresce drasticamente. Sobre a tiragem de Nova Escola entre os anos de 1986 a 200, ver tabela 1 (Anexo 1). . Costa (1998) em trabalho realizado sobre o periódico, explicita a importância do convênio da Fundação Victor Civita com o MEC para sua aceitação e inserção entre os professores brasileiros:

Durante os primeiros cinco anos de sua criação, um convênio entre a Fundação Victor Civita e o Ministério da Educação (FAE) sustentava um contrato de assinatura de 300.000 exemplares, arcando com cerca de 70% de seu custo, para que ela fosse repassada gratuitamente às escolas públicas de todo o território nacional. Grande parte da distribuição do periódico ocorria através deste convênio e o restante via banca de revistas e assinaturas. A partir de 1991, durante o governo Collor, o subsídio financeiro estatal foi retirado, dificultando a aquisição da Revista pelas escolas. A partir de fins de 1992, FAE e Fundação Victor Civita voltaram a assinar um acordo, agora restrito ao envio de apenas um exemplar de Nova Escola às escolas urbanas...  (Costa, 1998, p.1)

A inserção de Nova Escola ao ideário político-pedagógico dos governos federais ao longo das edições compõe sua linha editorial Se houve distanciamento da revista em relação ao governo federal, tal pode ter ocorrido no governo de Fernando Collor de Mello que interrompeu o convênio que o governo mantinha com a Fundação.  Nesse período é veiculado maior número de matérias sobre os movimentos grevistas dos professores, os artigos críticos sobe o analfabetismo no Brasil, uma série de artigos sobre o “descaso” com a pré-escola brasileira, dentre outras. . O então Ministro da Educação do Carlos Chiarelli O Ministro seria exonerado em 1991 “por denúncia de corrupção, acusado de usar recursos do Ministério para financiar as candidaturas de um bando de políticos aliados”. (Nova Escola, n° 90, p. 37, dez. 1995) em entrevista à revista (Nova Escola, nº40, p.18-21, 1990), expõe o sentido da política educacional adotada, já anunciando categorias fundamentais da reforma educacional que seria explicitada no governo de Fernando Henrique. 
Sobre a Alfabetização, o Ministro afirma sua intenção de cobrar royalties dos empresários para a luta contra o analfabetismo: “Acho que o governo tem autoridade moral e política de reivindicar a participação do empresariado, no momento em que demonstra a intenção de sacrificar-se, enxugando a máquina administrativa e saneando a economia”. (idem, p.19) O Ministro é claro quanto à atuação do MEC no novo governo:

Centralizar é um retrocesso educacional. Seria um continuísmo do que acontecia no MEC. Estamos em ritmo de Brasil novo. Descentralizar, cobrar, avaliar. Essa é nossa função. Nós estamos propondo isso e daremos condições para que o outro possa fazer, respeitando as peculiaridades regionais e locais. Até a capacitação que faremos será de comum acordo com os Estados e municípios. Assumiremos o papel  de coordenadores do trabalho, mas jamais de centralizadores. Também vamos colocar as delegacias do MEC no seu devido papel para descentralizar. (idem, p.21)

Collor deixa o governo devido ao processo de impeachment assumindo a presidência o vice, Itamar Franco, cuja política educacional segue em larga medida as diretrizes estabelecidas pelo antecessor, conforme as palavras do Ministro da Educação e do Desporto Murílio Hingel: 
Passou o tempo em que a prioridade era construir escolas. A prioridade hoje é a qualidade da Educação: a capacitação do professor, supervisão, livro didático, merenda e o estímulo à pré-escola, onde a criança desenvolve o sentido psicomotor, fundamental para a aprendizagem (...)
O MEC é a cabeça pensante do sistema educacional. O executor tem de estar nos Estados e municípios, e é aí que se deverá fazer Educação, de acordo com a realidade local. Assim poderemos tanto promover ciência e pesquisa como atender às populações marginalizadas (Nova Escola, n°65, p.17-18, 1993)
 
A partir do governo de Fernando Henrique Cardoso a revista passa a divulgar as medidas do MEC que sob a ótica do periódico  revolucionaria a educação brasileira. De fato, todas as publicações do periódico até agosto de 1995 veiculam entrevistas com os representantes do governo e em todas elas anunciam-se as medidas a ser implementadas durante a gestão FHC sempre de forma apologética, como se uma revolução educacional O termo não é citado ao acaso, pois foi utilizado por Fernando Henrique na edição especial - 2000 da revista Isto É quando o ministro Paulo Renato é eleito “O Brasileiro do Ano”: “Ele [Paulo Renato] está fazendo uma revolução silenciosa no Brasil. A revolução pela educação, que promove a verdadeira inclusão social”. (O Brasileiro do Ano. Isto É, p.32-33, Edição especial – 2000) O termo é também título de uma artigo de Nova Escola que demonstra a atuação  considerada “revolucionária” dos municípios na educação básica: “A revolução silenciosa”. (NE, n° 73, p.10-19, mar. 1994) estivesse em curso no país. Dentre as medidas anunciadas destaca-se a prioridade com a melhoria da educação básica. Para que esta ocorra anunciam-se medidas relacionadas à elaboração das diretrizes curriculares mínimas, à avaliação da produtividade escolar, à capacitação dos professores especialmente por meio do ensino à distância, o gerenciamento dos recursos financeiros pela própria escola, dentre outras medidas. 
 Após a eleição do novo presidente, veicula-se na capa de Nova Escola, edição de dezembro de 1994, a seguinte manchete: “O professor-presidente revela como vai sacudir o ensino básico”  Sobre as medidas anunciadas pelo presidente eleito ver o Quadro 1(Anexo 2).. Na primeira edição de 1997, Nova Escola traz em editorial uma ode ao ministro Paulo Renato Souza:

Uma novidade atrás da outra. Entre chegar ao Senado e receber a canetada final do presidente da República, o projeto da Lei de Diretrizes e Bases (LDB) passou por muitas mudanças. Boa parte foi negociada pelo Ministério da Educação e do  Desporto (MEC), em mais uma evidência da habilidade política do ministro Paulo Renato Souza. Antes, ele já obtivera a aprovação da Emenda Constitucional 14, uma revolução fiscal para o ensino fundamental. “A lista de iniciativas do MEC é de tirar o fôlego”, resume nosso redator-chefe, Leonardo Mourão (...) Em seus contatos com o MEC para escrever a reportagem sobre a LDB desta edição, ele também conferiu o panorama das iniciativas que estão prestes a se consumar. O Censo Escolar de 1996, ferramenta para o diagnóstico de carências escolares, acha-se em fase de finalização. Duzentos mil computadores devem chegar brevemente à rede pública. E um plano nacional de carreiras e salários para professores está para sair. Haja fôlego para acompanhar. (João Vitor Strauss, Editorial, n° 100, mar. 1997, grifos do autor)

Outro aspecto relevante para a caracterização da sintonia do periódico ao governo atual é constatado na análise do expediente de Nova Escola, em que se destaca a presença de Guiomar Namo de Mello que a partir de 1997 assume o cargo de diretora executiva da Fundação Victor Civita. Atualmente além de ocupar tal cargo, Guiomar Namo de Mello é membro do Conselho Nacional de Educação (CNE) atuando ativamente para a consolidação da política educacional do governo Fernando Henrique Cardoso Ilustra-se a atuação de Guiomar Namo de Mello no CNE a partir de sua participação na produção de dois documentos importantes para a configuração da educação brasileira. A primeira diz respeito à sua atuação como relatora do processo nº 23001.000309/97-46, Parecer na Câmara de Educação Básica nº 15/98 que resultou  nas Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio, aprovado em 2 de junho de 1998. Este documento foi aprovado pelo CNE em 8 de maio de 2001. A segunda participação refere-se às “Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica, em nível superior, curso de licenciatura, de graduação plena”, Parecer n.º: CNE/CP 009/2001, cujas idéias norteadoras em larga medida reportam-se aos escritos da autora, especialmente o documento Formação Inicial de Professores para a educação básica: uma (re)visão radical (Mello, 1999). Disponível em http//www.educação.ufpr.br. Acesso em 25 jun. 2001.. Sob a bandeira do PSDB que pretende fazer uma “Revolução Educacional na perspectiva da Social Democracia”, a autora advoga uma “Revolução” que “deverá ser construída em cima de um mote, slogan ou palavra de ordem ‘mais cidadania, melhor governo, menos Estado’”. (Mello, 1993, p.25) Nesse sentido, são reveladoras as palavras da autora:

A escola pública de qualidade para todos, objeto de minha ação e reflexão, vício e paixão, não será estatal porque será realmente pública e portanto não monopolizada, conforme eu imaginava há pouco mais de uma década, por este Estado que temos hoje no Brasil nem por nenhum outro Estado. Finalmente, a competência técnica e o compromisso político, a eficiência e a loucura se conciliaram dentro de mim, permitindo-me superar a alienação, quando descobri que a escola de qualidade será viva e real no dia em que for efetivamente apropriada pela sociedade como um todo e deixar de ser presa fácil dos políticos de plantão e suas insaciáveis clientelas, dos partidos e suas ideologia intransigentes e redentoras, das corporações e seus interesses estreitos e imediatistas, dos intelectuais e educadores e seus modismos doutrinários e pedagógicos. (Mello, 1998, p.25)


Assim, a partir de 1997 é que se tornaram predominantes na revista os temas que em sentido amplo, apontam para os novos sentidos dos conceitos de público e privado com destaque para as parcerias escolas-empresas, além da administração das escolas aos moldes empresariais, segundo os cânones da qualidade total. Obviamente não se pode creditar apenas à Guiomar Namo de Mello a predominância de tais temáticas na revista. No entanto, é preciso reconhecer que o ideário político-pedagógico defendido pela autora passou a ser divulgado de forma ostensiva no periódico Em 1997, por exemplo, o tema da gestão escolar foi abordado em cinco de um total de nove edições publicadas anualmente, o que não havia ocorrido com tal ênfase até então,  contemplando diversos pontos como a flexibilidade curricular, a atuação de empresas de consultoria junto às escolas públicas, como a de uma instituição holandesa que estava à época assessorando as escolas estaduais paulistas a inovar a forma de gestão.   a partir do referido ano. 
 
Nova Escola e as reformas educacionais construtivistas  implementadas pelas Secretarias Municipais e Estaduais da Educação  (1986-1994)

Ao final da década de 80 do século passado, Nova Escola constatava que uma “reforma silenciosa” estava em curso no país. “Uma corajosa e incomum reforma” que na maioria das vezes surgia de iniciativas individuais ou da decisão de pequenos grupos. Tratava-se da atuação “revolucionária” de professores do então ensino de 1o. Grau que à revelia do governo federal pretendiam modificar a realidade educacional brasileira.(Nova Escola, nº2, abr. p.10, 1986) 
Para a apreensão do sentido da “reforma silenciosa” descrita em Nova Escola, é necessário voltar-se ao contexto político-econômico em que as relações sociais se produziam em tempos de redemocratização, de planos econômicos, de movimentos sociais intensos e, talvez, mais importante, em tempos de lutas coletivas em que os trabalhadores, organizados em sindicatos, vislumbravam possibilidades de avanços sociais concretos. 
Nova Escola emergiu nesse contexto e obviamente não podia “esquecê-lo”. Contaminada pelos “bons ares da abertura”, em suas primeiras publicações expôs a luta dos professores por melhores salários, melhores condições de trabalho e a valorização profissional incluindo o compromisso com a escola pública gratuita, de qualidade Até o início dos anos 90, as reivindicações dos professores eram mais presentes na revista, o que deixou de ocorrer especialmente a partir de 1995 com o início da era FHC e as implicações então decorrentes que culminaram com o enfraquecimento dos movimentos sociais incluindo aqui o movimento dos professores.. Havia, portanto, um elo importante entre as mudanças sociais mais amplas em curso no Brasil, a abertura democrática em tempos de Nova República e a chamada “reforma silenciosa” descrita na revista.
Estavam postos na “reforma silenciosa” os temas que seriam dominantes na reforma educacional explicitada a partir de meados dos anos de 1990, como: a flexibilidade curricular, a autonomia da escola, o respeito ao ritmo de aprendizagem do aluno, ou seja, o centro do processo ensino-aprendizagem deslocar-se-ia do ensino para a aprendizagem, ou do professor para o aluno e a avaliação processual. Estes temas deixariam de ser “silenciosos” quando passassem a integrar as políticas públicas educacionais levadas a cabo pelo governo Fernando Henrique Cardoso A “reforma silenciosa” é explicitada no artigo intitulado “A reforma silenciosa: como nosso professores estão mudando o 1º Grau” (Nova Escola, nº2, p.10-17, abr. 1986). Relatam-se experiências político-pedagógicas implementadas nos Estados do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Pará, Mato Grosso do Sul, Pernambuco e Ceará..
A estratégia de atuação das Secretarias Estaduais e Municipais da Educação para a implantação e difusão do construtivismo nas escolas de 1o. grau no país, conforme apresentada em Nova Escola, foi a capacitação de professores. Em artigo intitulado “Uma revolução na ótica do que é ensinar e aprender”(Nova Escola, n.28, p.12-18, 1989) é apresentado o processo de capacitação dos professores em diversos Estados: 
Rio Grande do Sul: caracteriza-se a atuação do Geempa Grupo de Estudos sobre Educação, Metodologia de Pesquisa e Ação.  que desde 1982 formava capacitadores oferecendo cursos, publicações e treinamentos a professores inclusive de outros Estados. A Secretaria Estadual da Educação adotou oficialmente o construtivismo em fevereiro de 1988 quando foi criado o Laboratório de Alfabetização que também mantinha parceria com universidades, além do apoio do Geempa. O objetivo, à época, era levar o construtivismo, gradativamente, a toda a rede. Para tanto organizou-se fóruns de alfabetização, cursos para alfabetizadores e supervisores “das 38 Delegacias de Ensino”. O objetivo da Secretaria Estadual da Educação é apreendido no relato de uma professora do Departamento de Ensino da Secretaria: “Queremos que a teoria construtivista atinja a toda a rede, mas não como uma imposição. Vamos articular o que já existe e aprofundar as experiências, porque esse é um processo científico e não pode ser apenas um modismo”. (idem, p.14)
São Paulo: a Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas, CENP, da Secretaria Estadual da Educação promoveu em maio de 1985 um encontro de alfabetizadores em que se discutiu pela primeira vez os pressupostos teóricos de Emilia Ferreiro no campo da alfabetização. Além dos encontros e seminários, a CENP passou a divulgar textos e experiências significativas sobre o construtivismo, tanto da capital quanto do interior. Na capacitação dos professores teve papel importante as Delegacias de Ensino de todo o Estado, que além promover debates sobre as experiências construtivistas em andamento ainda elaborou diversos documentos relatando as experiências. O curso de 90 horas “Por uma alfabetização sem fracasso” foi, à época, marco importante para a implantação do construtivismo na rede pública estadual da educação À frente do curso estava Telma Weisz, importante divulgadora do construtivismo e recorrentemente citada em diversos artigos da revista.. 
Minas Gerais: nenhuma das Secretarias da Educação adotou o construtivismo. Apenas o Projeto Construir, da Secretaria de Estado da Educação, havia assumido a “linha de Emilia Ferreiro” com o trabalho com crianças de classes especiais. Outras experiências construtivistas estavam em andamento em algumas regionais. Uma equipe da  Secretaria Municipal da Educação de Belo Horizonte estudava o construtivismo desde 1986 e trabalhava “junto a professores em cursos de reciclagem. Grupos de estudo e intercâmbio de experiências”. (idem, p.16) 
Bahia: a Secretaria Municipal da Educação de Salvador  adotou a capacitação permanente dos professores baseada na teoria de Emilia Ferreiro. O projeto de capacitação permanente iniciou-se em 1986 e englobava todos os professores de “1a a 4a. séries das 204 escolas da rede”.(idem, p.16)
Pernambuco: o construtivismo foi implantado na rede pública estadual graças à parceria do governo do Estado com a Universidade Federal do Pernambuco (UFPE). Além dos técnicos da própria Secretaria, alunos oriundos do mestrado em psicologia cognitiva da UFPE integravam os núcleos de capacitação. Os capacitadores se reuniam tanto na capital quanto no interior avaliando as experiências construtivistas em andamento, promovendo estudos e reflexões sobre o desenvolvimento do trabalho.
Tem-se na atuação das Secretarias Estaduais e Municipais da Educação importante via de implantação do construtivismo nas redes estadual e municipal de todo o país Sobre a implantação do construtivismo nas redes públicas estadual e municipal ver Quadro 2 (Anexo 2). Entretanto, esta preocupação legítima pela melhoria da escola pública alicerçada no construtivismo foi subsumida pela “onda construtivista” que invadiu as escolas do país esvaziando aquele conteúdo até certo ponto inovador do construtivismo, no caso, a democratização das relações na escola, a valorização da cultura do aluno como ponto de partida da alfabetização, por exemplo. 
Assim, em perspectiva crítica  verifica-se que o construtivismo foi se impondo aos professores por meio de projetos político-pedagógicos implementados em sentido vertical, de “cima para baixo”, sem o envolvimento docente, atendendo muito mais às prescrições do que viria a ser o modismo construtivista. Nesse sentido é que Nova Escola cumpre função preponderante especialmente no período compreendido entre 1990 a 1994, quando houve no periódico a divulgação maciça das experiências construtivistas exitosas. Essas experiências foram divulgadas de forma prescritiva, como modelos a serem seguidos, omitindo a necessidade de se levar em conta as peculiaridades locais, secundarizando as medidas subjacentes que de fato são mais determinantes que o próprio construtivismo para o êxito dos projetos político-pedagógicos implantados A esse respeito ver o relato político-pedagógico da gestão petista de Icapuí (Nova Escola, nº73, p.12-15, mar. 1994). .

Nova Escola e a reforma educacional construtivista (1986-1994)

A apreensão do construtivismo no âmbito federal que se materializa nos Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental (PCNs) Para uma visão crítica da predominância do referencial psicológico construtivista nos PCNs ver Moreira (1999, 1997) e para uma resposta às críticas sobre o psicologismo construtivista no referido documento ver a entrevista que a equipe coordenadora  concede à revista Pátio (nº 0, fev./abr. 1997) expõe um movimento importante da revista em relação àqueles relatos pedagógicos em que as implicações políticas imbricavam-se à dimensão propriamente pedagógica do construtivismo. De fato, este imbricamento é uma continuidade fundante da dimensão política do construtivismo em Nova Escola na medida em que os PCNs  também expressam este aspecto. Por outro lado, este movimento expõe também uma descontinuidade igualmente importante: se, àquela época, as experiências político-pedagógicas emergiam em contexto sócio-político profícuo no campo dos movimentos sociais em esferas locais, durante o governo Fernando Henrique, Nova Escola relata experiências político-pedagógicas bem-sucedidas em sentido inverso: são relatos em que o construtivismo continua a referenciar a política educacional em que o foco não mais se dá nas iniciativas das Secretarias Estaduais ou Municipais da Educação e/ou por iniciativas pessoais dos professores. O foco volta-se às iniciativas do MEC, que graças ao Fundef A apologia ao Fundef é central em Nova Escola que divulga na maioria da edições artigos em que são relatadas experiências bem-sucedidas a partir da aplicação dos recursos dele provenientes. As denúncias sobre o desvio do verbas são veiculadas em pequenas notas na seção “Fique sabendo” de várias edições do ano 2000 como a que se segue: “Fraudes no Rio. Prefeituras de todas as cidade do Rio de Janeiro estão na mira do Tribunal de Contas do Estado. Estima-se que a maioria dos municípios esteja desviando o dinheiro do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério (Fundef). A prefeitura de São Gonçalo será a primeira a enfrentar um processo”. (NE, nº 131, p.39, abr. 2000, grifos do autor) 
  estaria alocando mais recursos aos municípios, permitindo que a prioridade à qualidade da educação, mote do ministro, efetivasse.  
Expor os  PCNs a partir de Nova Escola implica expor, em larga medida, o ideário construtivista que o permeia. O documento foi anunciado em artigo veiculado em Nova Escola ainda em 1995, no primeiro ano do governo Fernando Henrique. Na primeira edição de março de 1996, sob o título “Currículo um pacote de novidades”(Nova Escola, n° 91,p.49-51,1996)  o documento foi de fato apresentado aos professores como uma proposta de currículo mínimo para o ensino básico, de 1a a 4a séries.  “Defendidas em 421 páginas, as sugestões foram escritas ao longo de 1995, a pedido do MEC, por uma equipe de 42 especialistas, a maioria ligada à respeitada Fundação Carlos Chagas, de São Paulo”. (idem, p.49). Para a revista

Trata-se de uma proposta democrática. Ninguém terá de aceitá-la. Mas o sucesso junto às 27 secretarias estaduais de Educação do País é quase certo. Afinal, é a primeira vez que uma proposta de currículo para o ensino básico é apresentada pelo MEC e há uma grande carência por diretrizes nessa área. Sem uma orientação clara, a maioria das secretarias se inspira no que fazem as dos Estados mais desenvolvidos. (idem, p.49)

De acordo com o ministro Paulo Renato Souza, quando a proposta chegasse às escolas o que se daria a partir de junho daquele ano, os professores teriam de “fazer um esforço de reciclagem. Afinal, eles terão pela frente mais seis temas para serem apresentados em sala de aula”. (idem, p.49) Estes temas visam fortalecer a escola “como agência privilegiada de formação para a cidadania”[na medida em que sua] função é colocar os jovens no mundo do trabalho, da cultura, das relações sociais e políticas”. (idem, p.51) Os temas Ética, Saúde, Orientação Sexual, Meio Ambiente, Pluralidade Cultural e Estudos econômicos “deverão ser tratados, recomenda-se, como assuntos ‘transversais’. Ou seja, deve-se falar deles a qualquer momento, mesmo em aulas de outras disciplinas”. (idem, p.51)

Na edição de dezembro do mesmo ano, os PCNs são apologeticamente abordados. Mais uma vez ressalta-se a sua não obrigatoriedade (!) mas  a secretária da SEF, Iara Prado, destaca: 

(...) embora os parâmetros não sejam obrigatórios, o MEC agirá para facilitar sua implantação. A TV Escola, por exemplo, seguirá o projeto. ‘Também apoiaremos os Estados que necessitarem, usando nossas várias linhas de financiamento para capacitação de professores’, afirma. O ministério atuará, ainda, junto aos Conselhos Estaduais de Educação e universidades para incluir o estudo do novo currículo nos cursos de Magistérios e licenciaturas”. (NE, n° 99, p.49, dez. 1996)

Nesse artigo são apresentados dois relatos pedagógicos bem-sucedidos de dois municípios baianos que já estavam implementando os PCNs já demonstrando a redução dos índices de evasão e repetência. O município de Carazinho, inclusive, já adotava as medidas preconizadas no documento, mesmo “sem saber”, na área da Matemática. 
Durante os anos 1998 e 1999 Nova Escola divulga os PCNs para o ensino fundamental, de 1a a 4a e 5a a 8a. séries, sob a forma de fascículos, respectivamente. Em ambos o objetivo foi “Como pôr em prática o que o MEC propõe para o currículo do ensino fundamental” visando esclarecer: “o que são eles, o que ensinar com eles” uma vez que “A educação terá de adaptar-se às mudanças econômicas e sociais pelas quais passa o Brasil. Os [PCNs] trazem orientação e sugestões para você [professor] mudar sua prática na sala de aula”. (transcrições retiradas do primeiro fascículo, Língua Portuguesa, publicado em Nova Escola, n° 111, 1998)
Ressalta-se que durante o ano 2000, o construtivismo (PCNs) permanece nos vários artigos da revista e, especialmente, no “Caderno de Atividades”, seção que passa a concentrar todos os relatos de cunho pedagógico da revista, destinada a divulgar sugestões para o professor “usar em aula” [com] destaque para as disciplinas e séries. (Nova Escola, n° 130, Caderno de Atividades, 2000). Nestes, as experiências voltadas ao ideário construtivista são claramente explicitadas embora o termo construtivismo não seja mencionado. Entretanto, todos os relatos pedagógicos referenciam-se nos PCNs que constitui-se no novo boom do periódico. 
À guiza de conclusão, pode-se afirmar que Nova Escola constitui-se em importante cimento ideológico que contribui para unificar os interesses contraditórios das classes e/ou grupos que nas condições históricas dadas constituem o bloco de poder dominante.Tem-se, assim, um periódico que expressa modos de sentir e agir prenhes de interesses particulares que se pretendem universais. Em uma sociedade em que tudo que é sólido desmancha no ar, o projeto Nova Escola parece cumprir sua função com maestria, pois tende a dissolver os problemas da educação brasileira em uma visão harmoniosa de escola, em que professores, alunos, comunidade e governo trabalham em nome de uma mesma crença e um mesmo objetivo, sintetizados no mote do próprio Victor Civita ao criar sua revista: um povo educado é um povo forte. E um povo rico, pois sabe produzir e prosperar para a produção e reprodução da sociedade capitalista burguesa. Desse modo, pode-se afirmar que o projeto Nova escola é parte do projeto político-pedagógico em andamento: um projeto fundado na retórica reformista contemporânea alicerçado no “novo paradigma do conhecimento”, que dentre outras designações, pode ser denominado construtivismo.  
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Anexo 1

Tabela 1 – Tiragem da revista Nova Escola no período compreendido entre 1986 a 2000.

Ano
N° de exemplares (em milhões)
1986
2,8
1987
2,9
1988
3,4
1989
3,7
1990
3,4
1991
1,0
1992
0,4
1993
2,1
1994
2,3
1995
3,2
1996
2,9
1997
4,3
1998
5,2
1999
5,2
2000
5,2
Total
48,0
Disponível em < http:// www.uol.com.br/fvc/imagens/FVC2000. pdf >
Acesso em 20 nov. 2001

Anexo 2

Quadro1 -  Implantação do construtivismo nas redes públicas estadual e municipal nos Estados de São Paulo, Espírito Santo, Distrito Federal, Ceará, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Pernambuco e Pará durante a década de 80.

Alguns aspectos da implantação do construtivismo no Brasil na década de 80
Ano
Localidade
Instituição
Estratégias de implantação
1981
DF
Fundação Educacional
Capacitação de professores em parceria com UNICAMP
1984
ES
SME / SEE
Capacitação de professores em parceria com UFES. Em 1990 havia 15 projetos sobre construtivismo em andamento.
1985
SP
CENP
Capacitação de professores através de cursos, produção de vídeos e textos. 
1987
CE
SEE
Capacitação de professores. 
1989
RJ
SEE / SME
Capacitação de professores em parceria com a UFRJ e UERJ.
-
MG
SEE / SME
Em ambas as secretarias não houve adesão ao construtivismo. Valorizou-se a pluralidade de idéias, embora em diversas Regionais houvesse experiências construtivistas em andamento.
-
RS
SEE / SME
Capacitação de professores em parcerias com universidades e com o GEEMPA.
-
PE
Não explicita a rede
Capacitação de professores em parceria com a UFPE.
-
PA
UFPA
Programa de Alfabetização de Jovens e Adultos (PROA)   
Fonte: Artigo intitulado “Dez anos de construtivismo no Brasil” (Nova Escola, nº48, p.10-18, 1991)
Anexo 3 – Quadro 2

Quadro1 - Política educacional do governo Fernando Henrique: as principais medidas segundo a ótica de Nova Escola

 Os pontos principais
Explicitando as medidas
Salário-educação
Os recursos chegam diretamente à escola quando esta cria a sua Unidade Executora (UE): “nome genérico para caixas escolares, associações de pais e mestres, entidades com autonomia para fazer gastos. É uma prova de confiança na competência das comunidades escolares”. (idem, p.10) Neste tópico a revista é imperativa: “Monte a sua UE. O MEC preparou um manual explicando como organizar uma Unidade Executora. Ligue de graça para o800-616161 e peça seu exemplar”. (idem, p.10, grifo do autor) Mesmo com a recomendação, apresenta-se no artigo um roteiro sobre como a escola deve proceder para criar a UE. 
Emenda 14
“A Emenda 14, esboçada pelo MEC, aprovada pelo Legislativo em setembro de 1996 e que passará a ter efeitos no início de 1998, é uma revolução fiscal em favor do ensino de primeiro grau. A massa de recursos é a mesma de antes. Sem criar novos impostos, a emenda equaciona, de modo flexível e eqüitativo, o financiamento desse setor (...) Em cada Estado, a emenda cria um fundo – já apelidado de Fundão -, que permite solucionar desequilíbrios entre localidade”. (idem, p.11) O Fundão determina o custo médio anual por aluno de 300 dólares além da aplicação de recursos no salário do professor: 60% dos recursos do fundão deverão ser destinados exclusivamente ao salário de professores na ativa”. (idem, p.11)
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB)
“sancionada em 20 de dezembro (...) sob o número 9 394, aplica-se a todos os níveis do sistema educacional. Contém disposições gerais. O texto fixa prazo de dez anos para algumas de suas disposições entrarem em vigor. Há artigos que dependem de regulamentação”. (idem, p.12) Destaques da LDB para a Educação Básica: 
	Ano letivo maior: 200 dias letivos com carga horária de oitocentas horas.

Recuperação e aceleração: recuperação obrigatória e classes de aceleração para os alunos repetentes são “apenas recomendadas”. (idem, p.12).
Aulas em período integral: “Até o dia 23 de dezembro de 2007, as escolas deverão oferecer aulas em período integral.”(idem, p.12)
Ensino fundamental em ciclos: não é de caráter obrigatório. Se adotados, pode-se aprova automaticamente os alunos.
Avaliação contínua: recomenda-se que se leve em conta não apenas os resultados das avaliações bimestrais do aluno “e sim seu desempenho global ao longo do ano”. (idem, p.12)
O que cabe a Estados e municípios: creches, pré-escolas e primeiro grau ficam a cargo dos municípios.
  O aspecto mais importante da LDB para o ministro Paulo Renato em relação à educação básica é a exigência de diplomas universitários para professores da pré-escola à quarta série do primeiro grau. 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN)
Faz-se a distinção entre Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), que não são obrigatórios, e as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN), de caráter obrigatório e “que em breve serão apresentados ao sistema de ensino pelo Conselho Nacional de Educação”. (idem, p. 13)
Sistema de Avaliação do Ensino Básico (Saeb)
“O interesse do MEC pela avaliação começou nos anos 80, observa Maria Inês Pestana, do Departamento de Avaliação da Educação Básica do ministério. ‘A partir de então, o Banco Mundial começou a condicionar seus empréstimos à organização de uma estrutura de avaliação’”. (idem, 15) Nova Escola reforça a importância do Saeb: “A educação brasileira se submeteu a um check-up completo. Os sintomas indicaram que a saúde do sistema educacional não anda lá essas coisas, mas o paciente ainda tem chances de escapar. Esse exame clínico se chama Saeb – Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica – e tem por objetivo coletar informações sobre a educação”. (idem, p.14) Em relação à publicação dos dados do Saeb de 1995, publicados em 1996, mais elogios ao MEC: “O Ministério acelera. Os resultados de 1995 foram publicados um ano depois. Parece natural, não? Mas, tratando-se de uma pesquisa realizada em todos os Estados, esse desempenho é um espanto de eficiência. O MEC é hoje um dos ministérios mais informatizados (...) A rapidez na circulação de informações é essencial para a gestão educacional competente”. (idem, p.15)
Fonte:  Quadro elaborado a partir do artigo veiculado na edição n° 102, p. 8-15, maio, 1997.






