Memória Fórum das Licenciaturas do dia 13/12/18
A reunião do Fórum das Licenciaturas foi realizada no dia 13 de dezembro de 2018, às
15h no auditório da Pró-Reitoria de Atividades de Extensão - PRAE. O Fórum é amplamente
divulgado, inclusive no site da Universidade conforme postagem datada do dia 2/11/18 que
pode ser observada através do link http://www.ufrpe.br/br/content/f%C3%B3rum-daslicenciaturas-debate-sobre-escola-sem-partido
A profª.Socorro Valois fez a abertura do Fórum apresentando os pontos de pauta que
contou com alguns informes gerais. Entre esses informes a referida professora expôs para os
presentes a dinâmica do Fórum vivenciada durante o ano de 2018. Segundo a professora,
atendendo a pedidos de pessoas presentes em algumas sessões, o Fórum foi realizado durante o
ano de 2018 em horários e dias alternados da semana. O argumento que fundamentou tais
pedidos baseava-se na ausência a demandas de trabalho sempre no mesmo dia e horário. Porém,
além dessa mudança não ter contribuído para uma maior participação no Fórum, em termos
quantitativos, gerou críticas que ensejaram novos pedidos para que o Fórum voltasse a atuar
como nos anos de 2016 e 2017, ou seja, com um dia da semana e um horário, de preferência à
tarde, que fossem fixos, pois essa forma facilitaria a participação, diante de agendas tão densas
que todos e todas têm que administrar. Foi consensuado então, que o Fórum passaria a realizar
suas sessões à tarde num dia fixo da semana. Discutida essa questão, a Profª. Socorro apresentou
os dois palestrantes convidados pelo Fórum - O Professor Paulo Rúbem Santiago da UFPE e
ex-parlamentar com ampla experiência em Política Educacional e a Professora Analice Rocha
de Araújo, gestora da Escola José Maria e coordenadora do projeto didático intitulado “Adote
uma Memória, vivenciado na escola básica da rede estadual de ensino, no âmbito da área de
conhecimento em História.
O Professor Paulo Rúbem Santiago discorreu sobre o tema "Escola Sem Partido". O
debate sobre esse tema foi solicitado por membros do Fórum, docentes e discentes que
manifestaram suas inquietações a respeito da possibilidade de cerceamento da liberdade de
expor e construir o conhecimento de forma crítica nas salas de aula.
O professor Paulo Rubem Santiago ministrou a palestra de forma política, mas também
técnica, abordando questões ligadas ao Direito e à Pedagogia, especialmente no que se refere às
concepções pedagógicas que, inexoravelmente, circunscrevem a prática pedagógica planejada,
vivenciada e avaliada em sala de aula.
A professora Analice apresentou o projeto que tem como objetivo o estudo do governo
no período militar iniciado em 1964, a partir do estudo da vida de uma pessoa que se opôs ao
regime militar, cuja memória para análise é escolhida pelo aluno. A exposição do projeto
suscitou muito interesse entre os presentes, especialmente depois do pronunciamento de dois
alunos da UFRPE que foram alunos da professora Analice na educação básica e que
participaram ativamente do projeto. Os alunos Victor Hugo Ferreira Chagas e Vinícius Ramos
Félix de Souza falaram com detalhes da riqueza que essa experiência didática representou no
processo de aprendizagem em História.

Após a exposição houve amplo e rico debate sobre as questões explanadas. Além das
perguntas dirigidas aos palestrantes, houve uma pergunta dirigida à profa. Socorro Valois, sobre
o posicionamento da Universidade e da Reitoria frente à possibilidade de cerceamento da
liberdade de ensinar, aprender e formar cidadãos crítico.. A professora Valois respondeu que
falar por toda a universidade seria impossível, diante de um tecido sócio-político tão diverso.
Quanto à posição da Reitoria, a professora disse saber, pois havia participado do evento de
colação de grau na Unidade Acadêmica de Garanhuns, e nessa oportunidade a Reitora em seu
discurso manifestou com clareza e veemência seu repúdio a qualquer forma de cerceamento à
liberdade de ensinar, aprender e formar cidadãos críticos. A professora acrescentou ainda, que
esse posicionamento da reitoria, na pessoa da Reitora e do seu vice tem ocorrido reiterada vezes
nos diversos eventos públicos realizados na Universidade e em espaços públicos externos onde
a presença desses gestores seja requisitada e seus discursos realizados.
A professora Analice respondeu a diversas indagações que manifestavam interesse pelo
projeto apresentado, como uma inovação didática de amplo alcance no que se refere à
construção do conhecimento em História. O professor Paulo Rúbem também respondeu a mais
um amplo conjunto de perguntas e posicionamentos em relação ao que fora exposto.
Questionada se havia mais alguma pergunta e, tendo a plateia respondido que não havia,
o Fórum foi encerrado pela professora Socorro Valois que, anunciou o reinício das sessões do
Fórum das Licenciaturas no mês de abril do ano de 2019.
Seguem, na próxima página, alguns registros fotográficos desse Fórum.

