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EDITORIAL 

FAED: 
AUTONOMIA E 

CIDADANIA 

"Estamos acostumados à 
imperfeição, embora a cada aurora 
tenhamos a ilusão de que vamos 
vencô-Ia" 

(Fernando Gabeira. 1991 ) 

Os aniversários provocam um misto 
de nostalgia e esperança. A história do 
aniversariante ilumina-lhe o presente 
lança luzes sobre o futuro. 

Neste agosto, o Centro de 
Ciências da Educação (FAED) está 
comemorando seus 32 anos de 
fundação . A FAED é filha do 
PLAMEG, o " Plano de Metas do 
Govemo Estadual ", concebido e 
executado pelo Governo Celso 
Ramos (1961/1965). Inicialmente 
foi composto pelo Centro de 
Estudos e Pesquisas Educacionais 
(CEPE) e pelo Curso de Pedagogia, 
umbilicalmente ligados à Secretaria 
da Educação e Cultura do Estado. 
Sua Inspiração desenvo1vimentista 
privilegiou a pesquisa e o ensino de 
Pedagogia (.). 

Em seguida, a F AED criou os cursos 
de Educação Artística, Biblioteconomia 
e Estudos Sociais. A partir do final dos 
anos 80, além dos cursos de Pedagogia e 
Biblioteconomia, foram implantados os 
de Geografia e História, contribuindo 
para a configuração de uma unidade 
universitária plural . Porém, tem como 
compromisso político-pedagógico 
comum, a construção da cidadania, por 
meio da produção e socialização do 
conhecimento. 

Nos últimos anos, em nível interno, 
vem consolidando um salutar processo de 
autonomia, em que os departamentos e 
oolegiados são instigados a ocupar seu 
efetivo lugar. O desmembramento dos 
Colegiados de Geografia e História é o 
fato mais importante desta política. E, se 
as decisões são colegiadas, as 
responsabilidades são ooletivas. 

Nos anos 90, a FAED é desafiada 
por uma sociedade mais complexa e 
frenética, que solicita criticas robustas e 
alternativas variáveis, no campo 
educacional. Que o inicio do semestre e 
nosso aniversário renovem nossas 
esperanças. 

(.) SCHIMITZ, Sérgio. A gênese 
da Faculdade de Educação. UniywMn 
e D nn!!!lvi!!!!!!!to. Florianópolis, v. 2, 
a. 3, p. 77-14, D . 94. 

A Semana da FAED 
Veja a programação deste evento pedagógico - cultural, na página 3. Em especial 

confira a conferência" Educação e Neoliberalismo " com o Prof. Dr. Pablo ｇ･ｮｴｩｬｾ＠ no 
dia 21/08/95, às 9:30 horas, no TAC. 

DIREÇÃO PRIORIZA CAPACITAÇÃO 
EM INFORMÁTICA ( pg. 4 ) 

Servidores da FAED em capacitação. 

, 
HISTORIA • • 
reconhecintento do 
curso e aprovação de 
novo ClIITÍc1llo (pg. 2) 

UTOPIA: Um projeto possível '1estio C)&-'!)(, 

. , .. 

ALDB 
ent 

debate 
(pg.2) 

Compromisso 
pedagógico da 

FAED: 
W A FAJ:D ...... CIOi&jii .. 

lIlÍIIO poHtice.. iI-. ao ... 
ceuo de coutnaçAo da dd ... 
Dia, coDtribailldo .,.. MIe _ 

te par •• prod1IçAo e IM' r 

çio do coaltecia.to. nl8dl • 
do com ama educaçAo" ..... '
Decellid.del d. lodeda.e 
catariDeaaeW

• 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



2 

A DIREÇÃO 

INFORMA 

• o nosso Curso de História foi 
reconhecido pelo Conselho Estadual de 
Educação. no dia 04/07/95. O relator do 
processo fOI o ilustre Prof. Antônio 
Nicolló Grillo. que primou pela 
competêncIa e objetividade. 

• O novo currículo do Curso de 
História fOI aprovado pelo CONSEPE. no 
dia 26/07/95 e está sendo implantado 
neste semestre. O processo f1wu ráp1da e 
regularmente. nas instâncias superiores da 
UDESC. devido ao eficiente 
encaminhamento da Pró-Reitora de 
Ensino. Prof' a Sandra Makowiecky 
Salles. ao eficaz relato do Prof. Nério 
Amboni e à rápida e meticulosa instrução 
da técnica Maria Aparecida Cândido 
Rabelo. a Cida 

• A Aula-Magna da UDESC. 
intitulada" A Dimensão Educacional do 
MERCOSUL ". ocorrerá dia 17/08/95. às 
I O horas. no Auditório do Tribunal de 
Contas do Estado. 

• A FAED já está ligada à 
INTERNET. Maiores informações com a 
Prof' Mariane Alves Dal Santo (NUIE). 

• O Centro de Artes inaugurou no dia 
01/08/95. o Bloco da Música. As 
instalações são bonitas e funcionais . 
Parabéns. 

• Neste mês inicia-se a abertura dos 
processos de " Promoção de Referência 
Docente ". Maiores informações com a 
Presidente da Comissão. Prol" Sônia Melo. 
ou com a Direção Geral. 

• F oi aprovado. na Assembléia 
Legislativa, o pagamento de gratificação 
de titulação. para os servidores de nível 
superior da UDESC. a saber: 15% para 
especialista, 20"10 para mestre e 25% para 
doutor. A DG já enviou à Reitoria a 
documentação dos professores e 
funcionários. 

• O nosso Curso de Geografia foi 
reconhecido defin itivamente. com a 
publicação da Portaria nO 878. de 21/07/ 
95. do ministro Paulo Renato de Souza. 
no Diário Oficial da União. em 24/07/95. 

Expediente 
I\..eJ'UO de Ciências da Educação ruo 
Diretoria Geral: Maria da Graça 

IDiret.:II' Assistente de Ensino: Norberto 

IDiretor Assistente de PMquisa e 
IExteruiâo: IODe Ribeiro Valle 

• Jornal da FAJ:O" é uma publicação 
I JJIImlial do Centro de Ciência da Educa

da UOESC - Rua Sadanha Marinho, 
196 - Centro - Florianópolis-SC - CEP 
ＸＸ Ｎ Ｐｬｾｓｏ＠ FoneIPax: (048) 222-S3S6 

1Eq11lipe de Elaboraçio: Norberto 
OallabJi.da (coordenador). AIzem.i 
ｉｍ｡｣ＺｬｬｬｾｯＬ＠ Ao Maria Rocha Juliaao, 

Jolé de Souza, ｆ･ｲ｡｡ｄｾ＠
MOlmrll. Jairo Cardoso e M'n:i. 

JORNAL da FAED 
r 

PANO 
·0 folder do Núcleo Tecnológico 

u""'u<u ( NT! ), divulgado no início do 

Viviane Poyer estão mais uma vez de 

·A LDB em debate: A Lei de Diretrizes e 
tlases da Educação Nacional - LDB, em forma 
de projeto, foi aprovada pela Câmara Federal 
em 1993. Encaminhada ao Senado, na forma 
de substitutivo, do Senador Cid Sabóia, foi 
aprovada em 1994. Em 1995, este substitutivo 

apresentado à Comissão de Constituição 
Justiça, juntamente com outro substitutivo 
autoria do Senador Darcy Ribeiro. 

NÚCLEO 

TECNOLÓGICO 

INSTRUCIONAL 
(NTI) 

·Nesse momento, em que estão sendo 
dois projetos que poderão 

ｾｾｾｾ］ＭＺｾｾｾＺｾｾｾｬｾ＠ o destino da educação brasileira, a 
ｊＬｊｌ ＮｾＢＬＬ Ｍｆａｅｄ Ｌ＠ através do DEEE, 

lorlomovlerá um Seminário para discussão e 
I .......... ''''' dos referidos projetos, contando com 

presença de educadores que fazem parte 
da Comissão de Acompanhamento da LDB 

I-----....L..---Jnn Senado. 

·0 Seminário, sob a coordenação das professoras Zenir Koch e 
Sueli Gadotti Rodrigues, acontecerá no dia 16 de agosto próximo, a 

I ""riu' das 14:00 horas, no Auditório do Tribunal de Contas do Estado. 

o() xvm Simpósio Nacional de História "História e Identidades" , 
IprlOmiJVlC10 pela ANPUH, realizado em Recife, entre 23 e 28 de julho 

, contou com significativa participação de alunos e professores da 

·0 ilustre colega Prof Renato Wenzel participou do V Congresso 
IM.UIDClpaI de Educação, em Lages, entre 10 e 14 de julho, na condição 
de conferencista, ao lado de Paulo Freire, Moacir Gadotti, Paolo 

v""ua, entre outros. 

·A Prof" Dra Maria das Dores Daros, nossa colega por vários 
está nos deixando para assumir a docência na UFSC . 

ILlllnt!ntunc)s a saída desta competente colega e a perda de mais uma 
1J,J".u .... ,u. da UDESC. 

, 
CASA DAS COPIAS 

ALZI:MI MACHADO 
I:LADJO J . DI: SOUZA 

ATt QUE ENFIM ! 

A p.rtir de notlci. veicul.d. nOIte 
Menúrio na qui 10 quOltion.va • Dirotoria 
do DAOM. em IWI Iinh. de Ｎ｟ｾＮ＠ fomo. 
proourado. pelo Ac.dêmioo Samuel Santana 
( DiIetor do DAOM ). que OIltJegou uma Nota 
Oficial do Diret6rio, que publicada na Integl'a, 
• oeguir; 

A p.rtir duto d.t.. o Dir.tório 
Acadêmico pais •• ter maia um meio do 
divulpçio de ...... atividade •• , como ó final 
de oem.otn. gostari.mo. de .lCpor o que já 
fizemo. e o que pretendemos realizar na 
próxima fOle . 

O DAOM .SÚ organizllDdo. jun_te 
oom • Comiosio •• S.mana da FAED. e_do 
rellpOllúvel pela molllD de vídeo. divulpçio. 
apr ..... tayJo da orqu.stra de 'iÍoIino •• f ... 
de encerramento. 

Já estio à diipooiçio de todo. o. ai ....... 
o. uniform •• par •• prática duportiv. bem 
oomo bolas de vôlei. buquote. futebol 1Iliço. 
futebol de oalJo • hadebol, '--do llllic:it.r 
com antecedência, juto lO DAOM, q •• 
também cODleguiu, junto à DiIeçlo, • 
inatalaçio de chuveiro •. 

Durante o .omelUe p .... do 
.coordenamo ••• quipe da FAED no. JOIO' 
Eatudanti .. que foram rulizad ... em J _.,;,ne. 
Também goltalÍ.lmo. de Í1Ú0DIIIl que e_ 
fooh.mdo o IOI11Mtre oom o .... cIo pooilivo em 
caixa e para que 1"' ........ otimizar .-Itadoo 
,0 Diretório quer ro,ulariz.ar, n •• formal 
previotu da lá. o ..... que lho fai do ..... 
.qu. iIlc:JlIi bu • xerox. 

No _dameD.to do JIIOCOUO. já ruIizog 
peoqai .. par. t.r .oçio daa Ix:igiaciu doo 
ala...a.ol , quanto ao 1110 correto da. 
depeadiaci •• comlric.i • . O rl.ult.do da 
pelqui .. foi acaminhado .. I raopoaúvoia 
poIoo ootabeJOCÍIII8Ilto. o também fixaolD •• 
mural do DAOM I !lU ..a.. do nIa. C_ 
ainda rostam dÍl'iÍdaa ... 010 ....... fixadol 
novam_ DO mural do DAOM, , Wapwllidll 
I.mbrar que • pelqai .. oeMri do .... )11ft 
.. mudançao ｾ､ｩ､ｵ＠ noe Iocoia. 

Agr.docomol • col.boraçlo o ativa 
p.rticip.çlo da Dirotoria. pela at .. çlo • 
pronto .teadimeato à. r.iviadlc.çl.1 do 
Diretório. 

Ac.dêmico. 01. Hiltéria • 
Bibliotecooomia viajaram, .... di jwIM. 
para Recife e Rio do J ........ r I" I :oIÍ'VII r'. 
onde participaram de Eac.troo lipüe U 

IUU ireu d ...... ça •• IOb • ｾ＠ di 
Reitori • . Voltaram •• catacloL A 001 .... 
IOlicita qno ooja feito lIIIl ..... _ ..... 
que llio viajaam, com o objeliw .. ...
u Í1Úorm.ç600 amJiladu _ ."....., 

PI.úi. Fiul do xvm .... tn .. 
ｂｩ｢ｬｩｯｴｾｯｭｩ｡＠ .,.-ovoa, por" . .«« • 
• oaIic:itaçIo ela oi 1 pçio ela PAIID ...... 
Fioripa ooj. a ... do J Eao.tn '". t 
Sul de EotacIaúu ela Bibli_c j. ._ 
realizado •• _cio ela .. _bto. r. ' 
conw com ..... de UDESC .. ' ....... 
acadimiCOL 

FatáoticI a 0.109" ...... ... 
formud.1 da PAED. ｔ｟ｾ＠ ... CIC .. 
peq_o .... I ...m.hiL DI.VI,.. 
bom do.-zç ...... 0ndeIW. • " 
E, pua &cMr ___ .. -. I ...... 
beboricoa • "-90- pd wloJr, .. u.. ACoI __ ............ _ 

aoVOI cal.UOI •• .,... .......... i-
.tivam •• t. de viela ,.lftioa, ... ' I. 
ci.tífica do c_" Pb I' """1' 
ＮＬＮＮｾ､｡＠ a ｾ＠ I _ .. 'AIO_ .f_ ........ _ 

DELTA 
Atsndemos psdidos de livros eM ...... 

nacionais s estrangeiras, var.jo e GIt.c. ... 

Distribuidar '.na. 
Cansulte-nos. 

Loja Centro Educas" -WSC 
Fone/Fox (048) U4. •• 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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AP.$III'I'AÇÃD 

o objetivo da semana da PAED é 
comemorar o aruversáno de instalaç;1o do 
Centro de Ciências da Educação, que neste 
agosto, com e mora seus 32 anos 
Conjuntamente, festej amos o trigésimo 
aruversáno da UOESC. 

A semana d a PAED vem se 
consohdando como um momento 
pedagÓgico, político, cuJtural e lúdico 
Neste ano proporciona discussões sobre a 
educaç;1o nos anos 90, mesas redondas, 
ofiCinas , apresentações mUSICaiS e 
cênicas, exposições artísllcas e em 
particular a mauguração da Galena dos 
ex-diretores da FAED 

Para este evento , convidamos os 
nossos alunos, professores e funcionários, 
os colegas dos outros Centros da UOESC, 
bem como aqueles de outras instituições 
de Ensmo Superior de Santa Catarina e a 
Comunidade Catarinense. 

A Comissdo da &_a da FAED 

PROGRAMAÇÃO 
ATIVIDADES 

PERMANENTES 

• Exposição de Artes Plasticas com os 
art istas André ia Schwarz Lilyan 
Nascimento, Ricardo Ramos , 
Sheila Montano, Nara Milioli e Ciça da 
Silva. 
Dias: 21-25/08/95 
Local: Biblioteca da PAED 
Coord. : Prof. Osmar Pisani (PROCOM/ 
UOESC) 
Bernadete Luz <NTn 
GiseJa Eggert 

• Segunda Gincana da PAED 
Data: 18-20/08/95 
Local: PAED 
Coord. : DAOM 

• E .ção do " Jornal da PAED " 
Coord.:=na lzabel Galotti Ramos 

A1zemi Machado 

• Curso de Treinamento de 
ｾ･ｳ＠ em Museologia Escolar e 
Historia Oral 
Dias: 21-26108/95 
Horário: 8:10-12:00e 13:20-17:00 
horas 
Coord. : Prof Maria da Graça \ándresen 

Mirza Monguilhott 
Local: DAPE 

• A Sétima Arte em Preto e Branco 
(Mostra de Vídeo) 
Horário: 12:30 (diariamente) 
Coord. : Samuel Santana (DAOM) 

• Segunda Gincana da F AED 
Data: 18-20/08/95 
Coord: DAOM 

• Exposição e 'kndas ele Livros 
(Livraria Delta e Livros eLivros) 

DICA'S DESIGNER 
Voá .... 1""'-806. , __ ,oro o .. 

ｾ＠
- ｾＮ｜ｽＨＬ｜＠

- • _A.'b'l 'IJi .. ＱｾＢＧＺ＠
l\r ,. (\0' 

C· 
Lay-Out - Jomais - Livros - Revistas 

_ DesSlhos - Logo-Marcas

Calendários - Agendas 
Penonalizadas - Anúncios - FoIder -
panfletos - Co!Mts Estiliz.ados ... 

A SEMANA DA FAED 
Dia 21106/9 5 

9:00b : 

ABERrURA DA SEMANA DA PAED 
Loca1 Teatro A/Viro de Cuvalbo (TAC) 
9:30 b : 

CONPERÊNCIA "EDUCACÃO E 
NEOLlBERALISMO" 
Prof Dr Pablo Gentili 
Coord. . Grupo de Sistematização do 
Projeto PedagÓgIco (GSPP) 
Local Teatro Álvaro de Carvalho (T AC) 
U :30 b : 
VÍDEO· O Encouraçado Potenk:m (URSS, 
1926). 
14 - 17:30 b : 
OFICINA: " CORPO E MOVIMENTO " 
Prof" Raquel Slebert 
Coords .. Prof" Adenulde Sartori 
Prof" Maria Tereza Amara1 
v.tgas: 20 
16:00 b : 

MESA-REDONDA: A VEZ E A VOZ 
DA ESCOLA PÚBLICA. 
Coord. : Prof" lone Ribeiro \hlle 
Maríza Monguilhott - 3' fase de História 
17:45-18:30 H: 
APRESENTAÇÃO MUSICAL: Wtllian 
Parias 
Coord. :Bemadete Luz (NTD 
20:30 b : 
VÍDEO - O Gralha Azul ( 20' ); 

- Teatro e Criança ( 20' ); 
DEBATE: Teatro para Cnanças e Teatro 
fei to por crianças. 
Coord. . Samuel Santana (DAOM) 

Dia 22108/95 

10:00 b: 
PERFORMANCE COM "ANDRÉIA 
OR11Z, RICARDO BURlGO E LILYAN 
NASCIMENTO" 
Coords.: Prof. Osmar Pisani (PROCOMl 
UOESC) 
Bemadete Luz 

U :30 b: 
VÍDEO: O Gabinete do Dr. Calegari 
(Alemanha, 1919). 

14 -17:30 b: 
Oficina: "NOSSO CORPO, ESTE 
DESCONHECIDO" 
Prof" Maria Luiza Guerra 
Prof. Antônio Fernando Guerra 
Coords.: Prof" Ademilde Sartori 
Prof" Maria Tereza Amara1 
Vagas: 20 

16:00 b: 
A DINÂMICA DA LEITURA 
Coord. : Prof" Gisela Eggert <NTn 

17:45 - 18:30 b: 
APRESENTAÇÃO MUSICAL 
Coord · Bernadete Luz (NTI) 

20:00 b: 

RECITAL DE MÚSICA DE cÂMARA 
(Professores e alunos do Dept° de MÚSica 
do CEART) 

Coord. ProC SérgiO Figueiredo (CEART) 

Dia 23/08/95 

10:00 b : 

RECITAL DE MÚSICA DE c ÂMARA 
( Professores e alunos do Dept0 de MÚSica 
do CEART ) 
Coord : Prof. SérgiO Plgueiredo 
(CEART) 

9 - 11 :30 b: 
OPICINA. " INTERNET " 

Prof" Rita Oennmg da Silva 
Coords.: Prof" AdemiIde Sarton 
Prof" Mariane Alves Dal Santo (NUIE) 
v.tgas: 1O 

U :30 b: 
VÍDEO: Dr. Pantástico ( EUA, 1964 ) 

14 - 16:30 b: 
OPICINA: " INTERNET " 
ProC ' RIta Oenning da Silva 
Coords Prof' Ademilde Sarton 
Prof' Manane Alves Dal Santo (NUlE) 
Vagas lO 

14 - 17:00 H: 
OFICINA DE NEUROLINGÜÍSTICA 
Prof. João Nicolau ele Carvalho 
Coords.: Ademilde Sartori 
Maria Tereza Amara1 
Vagas: (40) 

17:45 h: 

APRESENTAÇÃO MUSICAL: MPB 
( Alunos da 6' Fase do Curso ele Música 
do CEART 
Coord. : Prof. Sérgio Figueiredo (CEAKI') 

19:00 h: 
CONFERÊNCIA: A SOCIOLOGIA E A 
FORMACÃO DO EDUCADOR 
ProC" Dr'. Maria Alice Nogueira 
Coord. : Prof" Ione R. \álle 

20:30 b: 
Lancamento ele " Leituras &. Imagens" 
( Texto e Vídeo ) 
Coord. : Grupo ele Pesquisa em SoCIologia 
da Educação 

24/08/95 
10:00 h 

AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 
Grupo de Slstemahzação do Projeto 
PedagÓgIco (GSpp) e Prof ' Sandra M 
Salles (pRÓ-REITORA DE ENSINO) 
Coord Prof. Norberto DaUabnda 

U:30 b: 

VÍDEO LlMITE (Brasil, 1930) 

16:00 b: PEÇA " CLOWNS", com o 
Grupo Atormenta 

Coord. . Prof. Osmar PIsam (PROCOMl 
UOESC) 
Bernaclete Luz (NTI) 

17:45 b : APRESENTAÇÃO MUSICAL 
Coord. . Bemadete Luz (NTD 

20:30 b: VÍDEO 
- Manhã (Curta). 
- Debate: A Farra do Boi (Curta) 
- A Parra de Boi e a CuJtura Açoriana 
Coord. : Samuel Santana (DAOM) 

25/08/95 

10 :00 h: INAUGURAÇÃO DA 
GALERIA DOS EX-DIRETORES DA 
PAED 

Coord. ProC" Maria da Graça Soares 

12:30 b: víDEO Seduçio da Carne 
(Itália, 1954) 

20:30 b: FESTA DE ENCERRAMENTO 
Cem .. Bandas UOIGRUOIS, PARAWAY 
EARCADE. 
Coord DAOM 

Obs: I) As inscrições para as oficuw 
deverão ser feitas no Núcleo Tecnológlco 
Institucional da FAED 

2) As atividades em que o local aio 
estiver CItado, serão realizados na PAED 

COORDENAÇÃO GERAL. 
Prof. Norberto Da1labnda 
FODe (048) 222-5722 
PROMoçÃO Dueçio da PAED 
Diretório Acadêmico Oito de Maio 
(DAOM) 
APOIO Pró-ReJtoria Comuait'ria 
(PROCOM) 
RARO EPEI10 (VIDEQ'mCA) 
ANTÁRcnCA - DIS11t BEBIDAS 
DIGITAL MUSIC - LOCADORA CO. 
UTOPIA. UM PROJETO POSSíVEL 
Gestio 93-96 
SIXI 

ｾ＠ HCaiS6 
C6 I r a Plonanópolis 

CARTAS E ARTIGOS PARA 
SEREM PUBUCADOS NESTE 

(048)222-8925 
ORNAL, DEVEM SER 

CURSO DE FRANCÊS 
11'1"'(('" (I( (nl ( \H 1111(\ 111 1"'11 11\" I I 

ENVIADOS À EQUIPE DE 
ELABORAÇÃO 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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- 4------JORNAL da FAED 

SERVIDORES DA FAF:lJ VOLTAM PARA A ESCOLA 
Da ｅｩｵ［ｾ＠ de Elaboração 

Desde 5 de junho, os selVldores da 
F/.ED estão particIpando de cursos de 
informáttca, para ltdar com a rede de 
computadores IDStalada no Centro de 
Ciências da Educação. A Iniciativa de 
CapacItaçãO dos funcionános partiu da 
Professora Mana da Graça Soares, 
Duetora Geral, e fOI apotada pela Reitona 
da UDESC, que financiou o treinamento. 

Segundo a Professora Graça, a 
pnncipal finalidade do investimento é 
atender ao aluno, através da 
Informatização da Secretaria, agIlizando 
a e)(pedição de Históricos Escolares, 
Certtdões e Programas de Disciplinas, 
bem como o aperfeiçoamento da rotina 
administrativa, eliminando gastos 
desnecessários com material de 
eJCpediente e desperdicio de tempo com 
pesquisas de dados acadêmicos e 
funcionaIS. AJguns professores também 
estão aprendendo as prImeiras noções de 
informática, poIS a adaptação à nova 
realtdade burocráttca deve acontecer em 
todos os níveIS 

Os cursos estão sendo nurustrados 
na PotencIal Informática, sob a 
coordenação do Diretor e Professor José 
Luiz Gutrnarães Neto, ele próprio servidor 
da UDESC, gozando licença sem 
remuneração. A primeira etapa do 
progr.una consistiu na familiarização com 
o ambiente "WmdoM". Posteriormente os 
funcionários conheceram o "Word 6. O", 
atualmente o mais acessível software para 
digitação de te)(tos . Setores mais 
específicos da F AED receberam 
treinamento para utilização do "E)(cel 
5.0" (planilhas) e do " Access 2.0" (banco 
de dados). Os alunos assistiram às aulas 
fora de seu horário de trabalho ou, quando 
não havia outra alternativa senão ocupar 
o expediente, eltigiu-se a compensação do 
tempo dispensado para o curso. 

José Luiz destacoú o interesse e a 
empolgação dos alunos no manuseio dos 
programas, o que é fundamental para uma 
rápida absorção do conteúdo. AJém disso, 
as aulas transcorreram num clima 
bastante familiar, prioridade da Potenctal 
Informática, que, ao invés de investir em 
propaganda, prefere proporcionar aos 

Prof. José Úlit. GuÍlrtlUIes Neto. dII Pole"cÚIJ I"fo17fflÍtictl 

clientes um atendimento personalizado. Durante todo o curso houve as tradiciOlllllS 
pausas para o cafezinho, nas quais os funC IOnáriOS conversavam sobre as vanl<lgens da 
informatizaçãQ da FAED. Vencidas todas as etapas, os alunos receberam certificadol, 
reconhecIdos pela Secretaria Estadual de Educação, e uma camiseta, como lembrança. 

PESSOAS INTELIGENTES TRABALHANDO COM MÁQUINAS OU MÁQUINAS INTELIGENTES 
SUBSTITUINDO O TRABALHO HUMANO ? 

Prol" Elisll Mil';" QutUtiero (DEEEJ 

A tecnologIa computacional 
aph cada, núcleo tecnológico do que hOJe 
se denomIna " novas tecnologIas" , é 

responsável por máqutnas sofisttcadas, 
utlltzando processos tndustn rus também 
sofIst Icados, que p roduzem grande 
quanudadelqualtdade de mercadonas com 
o emprego de um redUZido número de 
trabalhadores . Dentro desse quadro, 
questtona-se as lIIIplicaçôes destas "novas 
tecnologias" para a formação profissional. 

O avanço técnico-científico tem 
colocado novas necessidades para o 
sistema de formação p rofi ss ional e, 
conseqüentemente, para o sistema 
educacional como um todo: as práticas 
educativas são afetadas por essas novas 
práticas tecnológicas estas 
consubstanc iadas no processo de 
p rodução, onde provocam visívei s 
alterações: mudanças na organização do 
trabalho, descentralização e distensão dos 
niveis hierárquicos, novas exigências 
qualificacionais. 

Nos países desenvolvidos esta é urna 
realidade que tem suscitado estudos e 
revisões do si stema educacional , 
principalmente na AJemanha e na França, 
numa tentativa de universalizar a cultura 
informática e as novas necessidades 
educacionais objetivadas pelo mundo do 
trabalho. 

No Brasil, contrastando com todas as 
nossas dIficuldades de desenvolvimento 
sóclo-econômlco, de uma forma deSIgual, 
seleltva e heterogênea, a implantação 
dessas Inovações tecnológicas va I.. se 

tomando uma realIdade HOJe, nenhuma 
discussão sobre reformulaçães e mudanças 
no sIstema educacIonal brasIleIro, pede 
passar ao 1<ugo desses avanços tecnológtcos, 
que trazem conseqüências para todos os 
níveIs da atuação humana: SOClal, polillco 
e econônuco. 

As novas tecnologias, baseadas na 
informação, colocam a necessidade de 
represar a maneira de educar/qualificar 
profiss ionalmente os i ndivíduos . As 
empresas de tecnologia de ponta mudaram 
suas exigências quanto aos requisitos de 
escolaridade de seus trabal hadores. dado 
constatado em nossa pesquisa e em outras 
pesquisas empíricas, realizadas em dívefS05 
setores industriais. Para a maioria dos 
trabalhadores que atuam nesses setores é 
requerida uma boa dose de escolaridade 
geral, capac idade de compreender a 
produção em processo e de redesenhar sua 
atividade, com a medição de máquinas que 
respondam a símbolos verbais e numéricos. 
O treinamento realizado diretamente no 
posto de trabalho, com um tempo de 
duração mlDImo e e)(lgencias 
qualificacionais menores ainda, dá lugar a 
cursos com maiores conhecimentos e 
períodos de duração, exig i ndo dos 
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trabalhadores outro nivel de escolandade, 
Nesse contexto, a escola volta a ter 

um sentido, como medIadora na construção 
do conhectmento etentifico-tecnológtco de 
seus alunos Mas, para ISSO, é necessáno 
uma redefirução dos objettvos, conteúdos e 
métodos educaCIonaIs , passando pela 
" morte da escola de ltnha de montagem" 

A formulação de um curriculo que dê 
conta desses avanços tecnológICOS, 
permitindo uma maior apropriação do real 
e o respeito à maneira como se dá a 
construção do con hecimento no aluno, 
deverá levar em conta uma crescente 
redução do contraste entre educação 
intelectual e formação profissional, através 
da integração de programas. 

A aprendizagem devese desenvolver 
através de matérias mais teóricas e 
conceptuais, com conhecimentos de ciência 
básica, lógica matemática e cultura 
informática, dando uma maior importância 
à arte e à literatura, isto é, urna formação 
mais cultural e que permita ao aluno urna 
maior capacidade de abstração. Nesse 
sentido, os métodos educacionais deveriam 
voltar-se para o desenvolvimento da 
autonomia dos alunos, centrando-se, por 
e)(ernplo, nos projetos autônomos e nos 
grupos de estudos participativos. 

Queremos de ixar claro que não 
estamos nos reportando à velha discussão 
sobre a escola preparar o aluno para o 
mercado de trabalho ou não. Queremos, isso 

sim, enfattzar que o desenvolVImento 
tecnológtco, característtco das SOCIedades 
Indust ri a is contemporâneas, está 
provoca ndo tnúmeras mudanças no 
processo concreto de constlluição do 
conheclIllento dos SUjellOS envolV1dos na 
produção Mudanças estas que ultrapassam 
O mundo do trabalho, attngtndo todaI as 
esferas da V1da humana. Este contexto eJOge 
da escola um novo pOSICIonamento, 
enquanto espaço de construçio do 
conheCImento 

Os desafios que se colocam hoje J*a 
a educação e, mais especificamente, para 
a formação profiSSIOnal, são mÚIDerOl, 

mas torna-se claro que o enfrentameato 
dessas questões educaciODaiJ ｾ＠ muito 
pelo {re)conhecimeatodo sujeito que .... 
construindo o seu conheci_to. pela 
possibilidade deltas tranaformaç6el 
tecnológicas da pruelllle '- biá6rica, 
proporcionarem uma edocaçio pua O 

trabalho com outrui&"ilj aç •• liliiii'" 
uma humanizaçio da proclaçle. 
permitindo _ bameDI um clamillio .... 
racional do futuro e, "'IOeeqOeaM I. 
uma bllmanizaçlo da vida prne""" • 
não-profiuional. 

*T'rtÜHllllo bac __ •• Di rt'iF". 
Mntr.tlo "hoc ••••• ,r.""_ 
a" •• çatlo.: ...... tl •• __ 
_CflCi ___ • .,. Ir t • • UJIK; .. 
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