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EDITORIAL
EDITORIAL

A educação no Brasil está em perigo. Lamentavelmente estamos vivendo um devastador
cenário de incompetência dentro do MEC, diante de uma gestão bolsonarista contundentemente
ideológica de desmonte da educação, numa alta rotatividade de primeiro e segundo escalão, em
curtíssimos espaços de tempo, sem precedente na história do Brasil.
De uma tradição de especialistas em educação, que conheciam não apenas a legislação,
mas participaram de sua construção, o MEC se encontra hoje entregue à militares sem qualquer
relação com a educação, e com um especialista em mercado financeiro dirigindo este Ministério,
além de um estrangeiro-mor que não esquentou a cadeira ministerial devido as alucinações de um
patriotismo às avessas que confunde educação republicana com educação fascista.
Não sendo isto suficiente, a questão do momento no âmbito do MEC é acabar com os
cursos de filosofia e sociologia dentro das universidades públicas, sob o insustentável
argumento de que não são de interesse da sociedade e que os cursos que interessam diretamente
ao mercado devem ser priorizados; o que é de uma estupidez atroz.
Um país que só forma mão-de-obra sem a menor capacidade de reflexão, pode
sobreviver sem compreender as questões cruciais de nossos tempos? E como ficará a formação
dos(as) professores(as) que por sua vez formarão as nossa juventude? Que país é esse que
enfrentará o futuro com uma população alienada à mercê dos objetivos do capitalismo mundial,
que não tem nenhum compromisso com à vida humana, com à dignidade dos povos diversos,
com os direitos humanos e com o futuro sustentável das sociedades e da natureza dos países
periféricos?
Com esse cenário a nossa frente, a Educação republicana ou democrática, só pode ser
uma esperança de mudança, pois como dizia o Paulo Freire (1996) em Pedagogia da
Autonomia, “se a educação não pode tudo, alguma coisa fundamental ela pode”.
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É diante da nossa crença na educação, que publicamos o quinto número da Debates
Insubmissos, reforçando a necessidade da crítica, da produção acadêmica em diálogo com
questões sociais da pesquisa, das experiências na educação, que rompam com o conservadorismo
e com as imposições do mercado, com as experiências políticas dos que procuram desenvolver
um pensamento contemporâneo e livre de censura sobre os desafios do Brasil. Que ao contrário
do que esse governo propaga, a universidade pública não faz balburdia; faz ciência séria!
Nessa esteira, temos a Seção Artigos Livres com quatro artigos científicos. Dois
artigos tratam do cenário da produção do conhecimento, sendo um no campo da psicologia e o
um no campo das ciências sociais. Outro se refere aos encontros e desencontros da Escola e da
Família e o último traz uma reflexão histórica sobre as animações japonesas na Segunda Guerra
Mundial.
Desse modo, o primeiro artigo dessa seção, de Joaquim Filipe Peres de Castro
(Universidade Fernando Pessoa – Portugal), denominado “A literature review in the early the
American Journal of Psychology” pretendeu conhecer as principais tendências, evolução e o
fundo histórico do conceito da aculturação nesse prestigiado periódico científico. Segundo o
autor, a palavra aculturação não apareceu, mas as comparações entre culturas foram
fundamentais, e a evolução, o progresso, a competição e o domínio social do darwinismo social
foram características salientes.
O segundo artigo dessa Seção de Émerson Silva Santos de Ronaldo Laurentino de Sales
(UFCG), com o título “Produção do conhecimento em sexualidade e gênero nos Programas
de Pós-graduação em Ciências Sociais no Brasil: um estudo a partir das pesquisas
socializadas nos encontros anuais da ANPOCS” procurou identificar o perfil das pesquisas
de sexualidade e gênero produzidas em Programas de Pós-graduação no Brasil e socializadas
nas reuniões anuais da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais
(ANPOCS), no âmbito dos Simpósios de Pesquisas Pós-Graduadas (SPG) “Sexualidade e
Gênero”, no período entre 2013 (ano de sua criação) à 2018. Segundo os autores, entre os
resultados da investigação, estão que este SPG tem privilegiado a apresentação de pesquisas
realizadas a partir de um enfoque antropológico, em relação a pesquisas desenvolvidas nos
campos da sociologia e da ciência política.
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O terceiro artigo dessa Seção de Jairo Barduni Filho e Laura Rocha Lopes (UEMG),
nomeado de “Relação Família e Escola: Uma breve análise histórica e sociológica”,
objetivou fazer, nas palavras dos autores, uma breve análise dos encontros e desencontros entre
duas instituições sociais, a instituição escolar e a família e como, histórica e socialmente, foram
sendo construídos papéis e representações sobre os sujeitos de cada instituição, em especial, o
professor e o aluno como representantes desses encontros e desencontros. Ainda, para os
autores, não foi a intenção propor soluções a partir dessa revisão, mas, sim, suscitar
questionamentos que foram sendo construídos ao longo das leituras.
E o quarto e último, artigo dessa Seção de Luiz Antonio Vadico e Viktor Danko
Perkusich Novaes (Universidade Anhembi Morumbi), denominado “A influência da Segunda
Guerra Mundial nas animações japonesas: um histórico de características e influências
que são observadas até os dias de hoje” discute como os acontecimentos da Segunda Guerra
Mundial mudaram a maneira de se pensar e fazer arte em diversos países, e no Japão teve
mudanças significativas em suas narrativas e técnicas no que diz respeito ao cinema de
animação, principalmente devido a influência norte-americana durante e após esta Guerra.
Segundo os autores, procuraram nesse artigo abordar uma maior compreensão no que diz
respeito a arte cinematográfica animada japonesa e como esta foi influenciada. Concluíram que
os filmes foram influenciados por questões políticas e o imaginário japonês foi afetado pela
ameaça norte-americana.
Na Seção Dossiê, reunimos um segundo grupo de artigos científicos sobre Educação do
Campo, resultante de uma chamada para o Dossiê publicado no nº 3 da DEBIN, no qual foram
submetidos vários artigos com uma qualidade científica que nos possibilitou organizar este
segundo dossiê, tal como antecipamos na apresentação do anterior. Assim, trazemos o Dossiê
2: Educação do Campo: Resistência, práticas e construções, também organizado pelo
professor Fernando José Martins (UNIOESTE-PR) e concebido para discutir as três palavraschave do subtítulo do dossiê. Tal como o anterior, este Dossiê reúne contribuições de
investigadoras(es) brasileiras(os) de diferentes regiões do Brasil, oferendo um panorama
reflexivo e diverso sobre a Educação do Campo, ao contemplar questões referentes sobre gênero
e raça, direito à educação, políticas públicas, e por fim, pesquisa nessa temática.
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A composição desse Dossiê está assim constituída. O primeiro artigo de Maria Elizabeth
Souza Gonçalves e Luciano Ventim Bonfim (UNEB) denomina-se A luta pelo direito à
educação do campo de qualidade das meninas quilombolas. O segundo artigo, de Carolina
Orquiza Cherfem (UFSC) tem por título Relações sociais de gênero e raça: Um debate para
a luta de classes na Licenciatura em Educação do Campo. O terceiro artigo de Ramofly
Bicalho dos Santos e Pedro Clei Macedo (UFRRJ) e Jefferson Almeida Brito Correio (IFAP)
foi nomeado Políticas públicas de educação do campo na Amazônia: A experiência do
PRONERA nos Assentamentos Rurais do Amapá. E o último artigo do dossiê, de Maria
Joselma Nascimento Franco e Mônica Batista da Silva (UFPE), foi intitulado Educação do
Campo e Pesquisa: Contribuições a prática docente mediadora na emancipação dos
sujeitos campesinos.
E por fim a Seção Pautas Insubmissas, que neste número publicamos uma entrevista
feita ao Cientista Político Emir Sader, quando esteve em Caruaru – Pernambuco, na Rádio
Cultura. Nesta ocasião o Professor Sader estava acompanhado por vários movimentos sociais
locais e pela Revista Debates Insubmissos. Ao final da entrevista ficou decidido pela publicação
da entrevista na DEBIN, que designamos de Entrevista com Emir Sader: Dos governos PT
aos desafios políticos do Brasil na conjuntura mundial. Uma entrevista valiosa!
Além dessa entrevista, ainda publicamos nessa Seção, o ensaio de Wellington Amâncio
da Silva (UFAL), denominado Sobre o morrer do animal - Uma projeção com desejos éticos,
no qual discorre sobre a condição de morte do corpo do animal a partir de uma metodologia
dicotômica entre o que é o corpo do animal e o que pensamos deste corpo para a morte,
corriqueiramente. Fundamenta-se na discussão sobre “órgão-instrumental” e “órgão-função”
para tentar entender a presença do corpo do animal mamífero na Natureza.
Com esta tessitura, publicamos o quinto número da DEBIN, marcando um ano da
publicação do primeiro número, na expectativa de continuar contribuindo com às questões do
presentes que estão reunidas, especialmente no campo da educação em diálogos com as demais
áreas das ciências humanas e sociais.
A universidade pública no Brasil resistirá! Sempre!
Últimos dias de abril de 2019
Allene Lage
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