
   

Revista Brasileira de Educação

ISSN: 1413-2478

rbe@anped.org.br

Associação Nacional de Pós-Graduação e

Pesquisa em Educação

Brasil

Malta Campos, Maria

Reseña de "La scuola in Italia; come era, come sarà l´istituzione che  accompagna la crescita degli

italiani" de Marcello Dei

Revista Brasileira de Educação, núm. 16, jan-abr., 2001, p. 134

Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação

Rio de Janeiro, Brasil

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=27501618

   Comment citer

   Numéro complet

   Plus d'informations de cet article

   Site Web du journal dans redalyc.org

Système d'Information Scientifique

Réseau de revues scientifiques de l'Amérique latine, les Caraïbes, l'Espagne et le Portugal

Projet académique sans but lucratif, développé sous l'initiative pour l'accès ouverte

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=275
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=27501618
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=27501618
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=275&numero=1654
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=27501618
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=275
http://www.redalyc.org


Notas de leitura
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DEI, Marcello. La scuola in Italia; come

era, come sarà l’istituzione che

accompagna la crescita degli italiani.

Bolonha: Il Mulino, 2000 (Coleção

Farsi un’idea)

Este pequeno livro de divulgação

descreve as mudanças introduzidas no

sistema educacional italiano com a lei

de 2 de fevereiro de 2000, Riordino dei

cicli scolastici. Segundo a nova orga-

nização, a antiga escola maternal passa

a ser chamada escola da infância, rece-

bendo crianças de 3 a 6 anos de idade;

a escola básica ou ciclo primário, com

sete anos de duração, inclui os antigos

níveis elementar e médio inferior, para

alunos de 6 a 13 anos; a escola secun-

dária de cinco anos, para alunos de 13

a 18 anos, compõe-se de dois anos

mais três, sendo que essa segunda eta-

pa subdivide-se em cinco orientações

(indirizzi), a saber, humanística, cien-

tífica, técnico-tecnológica, artística e

musical.

A escola é obrigatória dos 6 aos

15 anos de idade, ou seja, até o final do

segundo ano do secundário. A lei intro-

duz o conceito de escolaridade “obriga-

tória formativa” para a idade de 15 a 18

anos, sendo que essa formação pode se

dar na segunda etapa do secundário ou

em cursos profissionalizantes.

O novo sistema vigora desde se-

tembro de 2000, substituindo gradativa-

mente o anterior. Assim, até que as tur-

mas iniciantes percorram todas suas

etapas, a organização anterior, herdeira

da reforma Gentile de 1923, deve con-

viver com a nova.

O livro descreve e explica todos os

aspectos do funcionamento do sistema

educacional na Itália, incluindo sua or-

ganização geral, as diversas competên-

cias administrativas, o financiamento,

os currículos, os indicadores de rendi-

mento escolar, o recrutamento, a forma-

ção e a organização dos professores.

O capítulo sobre a escola secundá-

ria apresenta um interesse especial para

o leitor brasileiro, mostrando como o

sistema italiano tem procurado dar res-

postas para os desafios que se colocam

para esse nível de ensino: superar a

dualidade entre os ramos acadêmico e

profissionalizante, de forma que garanta

uma formação geral para todos e ao

mesmo tempo possibilite uma diversifi-

cação em direção a diferentes campos

profissionais e/ou estudos superiores.

Nos capítulos finais, o autor resu-

me os principais dados sobre o nível de

escolaridade da população, mostrando

como evoluiu no tempo e como se dife-

rencia regionalmente. São apresentadas,

também, algumas comparações interna-

cionais.

O livro adota um estilo sintético e

informativo. Não atende ao leitor que

procura uma análise mais crítica e apro-

fundada das reformas italianas, mas é

útil para quem busca informações

atualizadas sobre as mudanças legais e

institucionais que estão ocorrendo na

educação naquele país.
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