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PREFÁCIO

Obra clássica na formação de educadores e pedagogos, de gran-
de referência para muitos de nós, inicia uma longa e densa História Ge-
ral da Pedagogia chamando a atenção para que, em se tratando da edu-
cação, deve–se considerá–la em sua profundidade e extensão. Primeiro
porque a educação, em seu sentido mais abrangente, está presente na
história da humanidade desde sempre. Em segundo lugar, pela decor-
rência de três questões que se relacionam intimamente: “o fato pedagó-
gico, a teoria educativa e a política da educação”.

No que diz respeito à profundidade, abre–se um imenso espaço
para que possamos refletir sobre a educação desde as sociedades mais
remotas até os dias de hoje. Destacam–se, no percurso, as práticas só-
cias educativas que foram adquirindo múltiplas formas, institucionais ou
não, públicas ou privadas e que sofreram alterações em decorrência das
transformações vividas por cada sociedade. O que se demonstra ao pen-
samento é que a educação é um fenômeno essencialmente humano e
social. A imanência dos homens no MUNDO, na construção da sua pró-
pria  humanização,  encontra  na  educação  um forte  instrumento  pelo
qual  reproduzem e  atualizam a  natureza  e  a  essência  de  si  mesmos
como numa transcendência contínua. É evidente que não somente a
educação responde por tal  dimensão. O trabalho,  por exemplo,  e as
condições objetivas e subjetivas nas quais ele se realiza, é, em especial,
uma condição determinante (1).

Para Larroyo (1982, p.15), o autor aqui lembrado, o fato peda-
gógico “Caracteriza–se como um processo por obra do qual as gerações
jovens vão adquirindo os usos e costumes, as práticas e hábitos, as idei-
as e crenças, numa palavra, a forma de vida das gerações adultas”. Pri-
meiro um processo geral e espontâneo nas sociedades “primitivas” e de-
pois intencionais, contando com os préstimos de diferentes tipos de insti-
tuições (igrejas, escolas, partidos, sindicatos, clubes, meios de comunica-
ção, forças armadas, fábricas etc). Na essência do fato pedagógico está a
apropriação maior ou menor da cultura disponível em cada circunstân-
cia histórica. Não me parece que possamos tergiversar muito sobre a de-
finição aqui apresentada, embora talvez ela possa ser mais dialetizada,
na medida em que se considere que o apropriar–se em maior ou menor
parte da cultura, não é jamais uma reprodução idêntica do que já está
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estabelecido.  No  fato  pedagógico  sempre  há  algo  de  inédito,  tanto
quanto no meio que o circunda. Bastaria lembrar, de forma elucidativa,
como os diferentes públicos sociais reagem e assimilam ou não a cultura
escolar oficial que lhes é apresentada.

A teoria da educação é explicitada como uma dimensão segun-
da da própria educação. É em decorrência das práticas exercidas e seus
resultados que o pensamento reflete as realidades vivenciadas. As obser-
vações reflexivas sobre as práticas acabam por gerar teorias (pedagógi-
cas). Das teorias que vão se delineando como orientações para novas
práticas alimentam–se novas gerações que por sua vez as reformularão
em decorrência das suas próprias experiências práticas. É um processo
infindável: prática, teoria, prática, teoria..., levado adiante pelas diferen-
tes gerações. Claro está que nem sempre o processo é progressivo. Po-
dem ocorrer retrocessos. Em forma de definição: “A teoria pedagógica
(teoria da educação) descreve o fato educativo; busca suas relações com
outros fenômenos; ordena–o e o classifica; procura os fatores que o de-
terminam, as leis a que se acha submetido e os fins que persegue” (LAR-
ROYO,1982, pp.16–17).

Também aqui nada a discutir,  mas mais uma vez, quem sabe
ampliar. É necessário lembrar–se da capacidade humana de ideação. Os
humanos podem, formulando hipóteses e teorias preconcebidas, se an-
teciparem às práticas. A validade delas, como representação adequada
do real, dependerá, entretanto, da verificabilidade a ser realizada pelas
práticas sociais.

Por último, as considerações do autor em referência, sobre a po-
lítica educativa. É a constatação de que com a estruturação do Estado
nas  sociedades  modernas,  originou–se  o  denominado  poder  público,
para nós, em verdade, o poder do Estado, uma instituição muito pouco
neutra em sociedades de classes sociais antagônicas. O Estado cuida de
orientar e dirigir a educação dos cidadãos. Regula a vida educativa das
populações que ocupam o território que ele governa, legisla e inspira
ideais coletivos. “A política educativa é o conjunto de preceitos obrigató-
rios por força dos quais se estabelece uma base jurídica, de Direito, para
levar a cabo as tarefas da educação” (LARROYO, 1982, p.17). Regula-
ção que acaba por se estender por todos os domínios da cultura. E, se
possível para enriquecer a colocação, a nosso ver, também há que se
considerar as condições assumidas pelo Estado no atual processo de glo-
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balização e a subordinação deles na execução de políticas e projetos
educativos forjados pelas Agências.

Queremos crer que o acima exposto é uma brevíssima colocação
sobre a educação enquanto fenômeno social e sobre o qual fizemos ape-
nas alguns apontamentos auxiliares. Em sentido amplo, portanto, a edu-
cação como produto social é praticamente uma visão de consenso da
maioria dos autores que buscam conceituá–la (2).

Sobre a produção de conhecimentos relacionados ao fenômeno
social denominado educação, não entraremos num universo discursivo
sobre as ciências da educação ou as ciências pedagógicas. As questões
se apresentam tão complexas que, apenas para citar um exemplo, outro
trabalho clássico de autoria de Debesse e Mialaret (1974), em volumoso
Tratado das Ciências Pedagógicas, com vários volumes, se viu na neces-
sidade de escrever um tomo introdutório de mais de duzentas páginas
para tentar esclarecer questões de tal ordem.

Não podemos deixar de fazer, entretanto, mensagem a uma co-
locação que nos parece fundamental, e que nos vem de Cambi (1999)
que considera que na segunda metade do século XX radicais transfor-
mações atingiram a tradicional pedagogia e que dela se passou às ciên-
cias da educação, como que se esvaindo do campo filosófico. As razões
não são somente epistemológicas, mas essencialmente práticas.

Mas como se define essa passagem? 1. Com o declínio da peda-
gogia como saber unitário da educação. 2. Com a afirmação de
muitas  disciplinas  auxiliares/constitutivas  do  saber  pedagógico–
educativo: desde a psicologia até a sociologia, depois até as espe-
cializações mais técnicas e setoriais, desde a avaliação escolar até
as tecnologias educativas. 3. Com o exercício de um controle re-
flexivo sobre essa multiplicidade de saberes, confiado, em geral, a
uma filosofia que desenvolve um papel político–cultural–antropo-
lógico (de escolha de objetivos e de elaboração de modelos his-
tóricos), como também outro papel de tipo mais nitidamente epis-
temológico (de análise do discurso pedagógico, de elaboração de
modelos de saber, em estreito contato com as epistemologias ge-
rais  ou  especiais  relativas,  em particular,  às  ciências  humanas)
(CAMBI, 1999, p.596).

É uma constatação. De uma teoria pedagógica mais geral e às
vezes até metafísica, migrou–se passo a passo para um universo de ciên-
cias que de algum modo buscam explicar o fenômeno social da educa-
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ção, nas suas dimensões macro e micro e nas suas múltiplas relações
com certas totalidades. Como diz Manacorda (1989, p. 6) “[…] perse-
guir o processo educativo pelo qual a humanidade elabora a si mesma,
em todos os seus vários aspectos […] Estes vários aspectos da educação
comportam um relacionamento permanente com os temas mais gerais
da história da humanidade”.

Isto  anunciado, queremos enfatizar que os  Fundamentos da
Educação são constituídos pela base material da sociedade. A filosofia,
a história, a pedagogia, a sociologia, a psicologia e outras ciências, cada
uma na sua ótica operativa, tentam explicitá–los em sua complexidade
dialética.  Costumes,  tradições,  valores  éticos  culturais  particulares  ou
universais, instrução pragmática, práticas educativas diferenciadas, cul-
tura estética ou para o mundo do trabalho estão sob o crivo do investi-
gador. E, amplia–se a percepção de que, para além da especialização
dos saberes científicos, mais se torna necessária a relação cooperativa
entre eles. Na verdade, hoje, uma complexa fermentação decorrente de
uma realidade histórica “absurdamente” veloz. O mundo das tecnologi-
as, da globalização, da hegemonia do pensamento liberal burguês nos
coloca, educadores e pesquisadores da educação, em desafios inusita-
dos.

Ficamos  surpresos.  Buscando por  Fundamentos da Educa-
ção, em sites de publicação de livros e ou trabalhos recentes no Brasil,
nada encontramos.  Seria  uma incompetência  nossa  ou um sinal  dos
tempos? A educação das sociedades contemporâneas, inclusive a nossa,
já não mais reflete sobre os fundamentos da educação que pratica? O
pragmatismo atual de formar para o mercado, na verdade uma instru-
ção de habilidades e competências, não viabiliza a possibilidade de se
pensar uma alternativa à educação alienante, desumanizadora e não li-
bertadora? As pesquisas desenvolvidas na área se conduzem em qua-
dros teóricos cada vez mais voláteis? Enfim, não sabemos minimamente
dizer nada sobre as perspectivas atuais e futuras da humanidade? Ape-
nas registramos o cotidiano? Fazemos jornalismo e ou literatura? Não fi-
losofamos e nem construímos o saber científico? Sabemos que a huma-
nidade vive uma situação crítica e de incertezas profundas e que a edu-
cação está imersa nelas. Mas como respondemos a isso?

Sentimos, apesar de tudo, que os autores que partilham da pre-
sente coletânea nos trazem forças para construirmos resistências e espe-



5   

ranças. De algum modo o conjunto dos textos responde aos aspectos
lembrados pelo autor que citamos acima, ou seja: a educação como fe-
nômeno social, o fato pedagógico, a teoria educativa e a política educa-
cional. Agradecemos imensamente a participação de todos os colabora-
dores que responderam ao nosso convite. Com certeza, a contribuição
teórica e prática de cada um darão aos nossos educadores e pesquisa-
dores uma contribuição inestimável. Ficamos honrados com a presença
de vocês.

Finalmente agradeço ao coletivo de trabalho que concebeu e foi
à luta para materializar a presente publicação. Além de participar dela
em várias situações, mereci a honrosa incumbência de prefaciá–la. Agra-
decimentos sinceros a todos.

Ao público em geral  e/ou especializado desejamos que façam
um bom proveito das nossas considerações, provocações, críticas, suges-
tões e, em especial, reflexões.

 José Luís Sanfelice
 UNIVÁS/UNICAMP

 sanfelice00@gmail.com

NOTAS

1–Cf. SAVIANI, D. Trabalho e educação: fundamentos ontológicos e históricos.
In:  Revista Brasileira de Educação,  v.12,  n.34.  Rio  de Janeiro,  jan/abr.
2007.
2– Cf. SUCHODOLSKI, B.  A pedagogia e as grandes correntes filosófi-
cas. Pedagogia da essência e a pedagogia da existência. Lisboa, Livros Hori-
zonte, 1978.
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APRESENTAÇÃO

O século XX foi cenário de muitas crises que afetaram a todos os
países de diversas formas e em diversas dimensões. Preocupados com a
dimensão educacional, entendemos que essa não está alheia a essas cri-
ses, sofrendo mudanças em decorrência e a partir delas, assim como,
em alguns casos, ajudando a construção de tais crises. Buscando com-
preender desde o que há de mais humano em sua natureza e seus valo-
res, à sua atuação no mundo, por meio do trabalho e tudo que dele se
criou, seja na esfera das ciências ou da filosofia, a intenção é compreen-
der um pouco mais, e melhor, a formação educacional e escolar posta
em marcha. 

Organizada em duas partes, essa obra intenciona refletir sobre a
ruptura ocorrida entre a tradição e o novo. Foram reunidas contribui-
ções que compõem a construção do conhecimento, da escola, das vi-
sões de ensino e aprendizagem escolar, compostas pelos cinco primeiros
capítulos da Parte I. Na Parte II, composta de sete capítulos, buscamos
evidenciar temáticas que representam visões advindas de “lugares” dife-
rentes, com intuito de favorecer a compreensão dos sentidos que toma-
ram os conceitos em educação, dialogando com um momento histórico
em que os  fundamentos  clássicos  foram quase retirados  das  matrizes
curriculares de formação de professores e como objeto de estudo nas
pesquisas em educação.

 A presente obra nos permite passear pelos diferentes focos pos-
tos hoje à formação de professores, desde a volta à tradição, como for-
mação clássica fundante, até considerar as contribuições das perspecti-
vas educacionais e filosóficas mais atuais. Com contribuições originárias
de áreas do conhecimento como a Filosofia, a História, a Pedagogia, a
Sociologia e a Psicologia em abordagem mais estrita à contribuições ad-
vindas da reflexão sobre a ética no mundo moderno, o papel da didáti-
ca na formação do professor, a importância da pesquisa em educação,
assim como o debate sobre o papel das políticas educacionais, da inser-
ção internacional do Brasil na produção de conhecimento e da educa-
ção comparada como nova abordagem metodológica de pesquisa em
educação, o presente livro nos permite uma reflexão ampla e importante
sobre a produção de conhecimento em educação e sua interface com a
formação de professores.
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O Capítulo 1, intitulado “A Filosofia da Educação na Formação
do Educador” de Antônio Joaquim Severino, inaugura a obra abordan-
do sua temática fundamental, o cenário atual da comunidade acadêmi-
ca estar contaminado pelo pragmatismo, o que faz com que a educação
superior preocupe–se apenas com a formação técnica e a preparação
para as funções do trabalho com domínio da tecnologia.  Afirma que
essa formação busca a eficácia técnica, num contexto pós–moderno e,
por  mais  que haja  um esforço  das  áreas  científicas  e  filosóficas  que
compõem os fundamentos da educação contra essa visão, o que se per-
cebe na prática é a condução a um pragmatismo conduzido por uma
cultura de ordem econômica e social numa visão globalizante, reprodu-
zidos com base nos modelos dos países desenvolvidos, o que configura
um domínio internacionalizado posto nas diretrizes dos cursos de forma-
ção na graduação. Desenvolve sua discussão a partir desse contexto, a
precariedade da profissão docente, sua profissionalidade com relação às
questões pedagógicas e a carreira e profissão docentes. Encerra o capí-
tulo refletindo sobre a filosofia da educação e sua colaboração nessa for-
mação, pois entende a educação, como processo inserção das novas ge-
rações na cultura das sociedades, que construíram o presente ao longo
de toda a história da humanidade, a Filosofia da Educação como legiti-
mação da existência humana e de sua formação.

O Capítulo 2, “A Ciência da História e a História da Educação”
de José Luís Sanfelice, aborda o movimento do conhecimento histórico
ao longo do tempo, suas mudanças e transformações na forma de pro-
duzir conhecimento histórico e suas implicações na constituição da cul-
tura a partir dos registros/da escrita. Aborda o surgimento da historiogra-
fia como “produto/conhecimento gerado pelo trabalho dos historiado-
res”, composta por temas, fontes e método. Ancora–se na tese de que o
conhecimento da História da Educação pode contribuir para formação
profissional crítica e reflexiva dos profissionais da educação.

O Capítulo 3, “Pedagogia, Ciência da Educação: sua Genealogia
entre os séculos XVII e XX” de José Carlos Souza Araújo, de forma di-
dática e explicativa traz os fundamentos da Pedagogia, enquanto media-
ção do homem com o processo educacional para inserir–se no mundo.
Seu  recorte  se  dá  no momento  em que a  Pedagogia  é  considerada
como ciência, no século XVII com Francis Bacon, não desconsiderando
que o pedagogo se fez presente no processo educacional desde a Grécia
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Antiga. Situa a origem da Pedagogia na História e sua função em cada
momento,  destacando seu papel  na formação da sociedade de  cada
época. Aborda as teorias educativas, a concepção de educação aliada à
prática humana desse processo de ensinar e aprender,  sinalizando os
momentos históricos do privilégio de uma em detrimento da outra, guia-
dos pela necessidade de formação sinalizada pelo momento histórico e
social.  Finaliza o capítulo considerando elementos  cruciais  para com-
preensão da diferença entre Ciências da Educação e Ciência da Educa-
ção (Pedagogia), as tensões conceituais entre teoria e prática.

O Capítulo 4,  intitulado “Sociologia,  uma Ciência colocada a
serviço da transformação da sociedade” de Antônio Bosco de  Lima,
apresenta a reflexão da Sociologia vista em momentos de forma mais
consensual como área fundamental para compreensão da sociedade e,
em outros momentos, como um campo em disputa que, enquanto disci-
plina, em dependendo do momento histórico compõe o currículo esco-
lar e dependendo é retirada da formação básica como estratégia de pre-
juízo na formação crítica do alunado. A partir de uma leitura ancorada
na concepção materialista histórico–dialética do campo da Sociologia e
de suas contribuições para a formação do educador, o autor afirma que
a Sociologia não é uma ciência neutra, constituindo–se como campo em
disputa. Desenvolve o texto considerando o tempo histórico e as con-
cepções sociológicas de cada época e finaliza problematizando o que a
escola  e  sua  formação  educacional,  enquanto  objeto  da  Sociologia,
pode na formação do homem.

O Capítulo 5, “Contribuciones de la Psicología de la Educación
para una Formación Docente Crítica y Reflexiva” de Gabriela Begonia
Naranjo Flores, encerra a Parte I da obra refletindo sobre o lugar da psi-
cologia da educação na formação de professores. Traz as principais con-
tribuições  teóricas  que  alimentam a  disciplina  e  que,  historicamente,
contribuíram para o desenvolvimento das problematizações, métodos in-
vestigativos e recursos técnicos voltados à compreensão e intervenção
nos processos educativos que deixam marcas nas formas de ser e fazer
dos docentes.

Inaugurando a Parte II da obra, o capítulo 6, “Perspectivas edu-
cacionais e filosóficas na produção de filosofia da educação do século
XX” de Armindo Quillici Neto, traz a análise de algumas obras e autores
de Filosofia da Educação, apontados como os principais referenciais do
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pensamento filosófico e educacional do século passado, buscando expli-
citar a concepção de filosofia e de educação, assim como as principais
concepções de Filosofia da Educação que influenciaram a formação de
professores no Brasil no último século. Com origem na pesquisa de dou-
torado do autor, a discussão apresentada se refere a levantamento base-
ado nos materiais mais utilizados nos Cursos de Pedagogia, a qual per-
mite a reflexão sobre a educação brasileira no século XX e, por conse-
quência, a possibilidade de se pensar as implicações das perspectivas as-
sumidas para a formação de professores nos dias atuais.

O capítulo 7,  “Ética,  educação e mundo moderno”  de Sônia
Aparecida Siquelli, aborda, a partir da visão arendtiana, o significado de
crise e o diálogo desse cenário de descrença na formação educacional
escolar com a ética humana do mundo moderno, as reverberações do
que se quer para a sociedade no campo educacional, em que a humani-
dade no uso de seus avanços tecnológicos desencadeou a ruptura com a
tradição, uma autodestruição capaz de romper com os valores humanos
construídos até então, apontada pelas duas grandes guerras vivenciadas
pela humanidade, dos campos de concentração e de extermínio, diante
da possibilidade do vislumbramento de um mundo novo.

O capítulo 8, intitulado “A didática na formação de professores:
espaço e contribuição” de Luana Costa Almeida, procura debater o lu-
gar da didática nos cursos de licenciatura e a contribuição desse campo
para a formação dos professores, trazendo para reflexão o objeto de es-
tudo dessa disciplina, sua especificidade nos cursos de formação docen-
te e seu papel almejado, ainda que não consolidado, nos referidos cur-
sos. Assumindo como ponto de análise a relação ensino–aprendizagem,
a autora debate a disciplina de didática como mobilizadora de conheci-
mentos teóricos e práticos, sendo, portanto, espaço primordial da pro-
blematização da ação docente que não se limita às ações técnico–meto-
dológicas, necessitando compreender e refletir sobre os condicionantes
das relações de ensino. 

O capítulo 9, “Produção de conhecimento, escola e pesquisa em
educação” de Marisa Bittar e Amarilio Ferreira Júnior, traz uma impor-
tante discussão sobre a pesquisa em educação e, portanto, sobre a pro-
dução de conhecimento na área. Retomando o debate sobre o conheci-
mento como uma produção humana, do conceito de educação e de es-
cola, e da pesquisa em educação realizada pela universidade, os autores



11   

levam à reflexão sobre o tema recolocando a responsabilidade e com-
promisso dos professores com a educação e defendendo que sua atua-
ção será mais efetiva se pautada em conhecimentos consistentes sobre o
tema, os quais se tornam possíveis a partir da pesquisa. O capítulo nos
leva a pensar na importância da pesquisa em educação nos processos
de formação de professores, já que a vivência de seus processos possibi-
lita a compreensão dos problemas e desafios educacionais, assim como
a ampliação do debate sobre outras possibilidades.

O capítulo 10, intitulado “Política educacional e política avaliati-
va: entrelaçamentos” de Cristiane Machado, discute a estrita relação en-
tre as políticas de avaliação e as demais políticas educacionais, debaten-
do suas delimitações e consequências para o magistério. Em sua proble-
matização do tema, a autora nos permite refletir como tais políticas têm
impactado na atuação docente e, portanto, sobre a necessidade de que
neste debate também esteja posto processos de formação docente.

O capítulo 11, “O redimensionamento do Brasil rumo à inserção
internacional  e  à  produção de  conhecimento”  de  Luciana  Rodrigues
Ferreira e João dos Reis Silva Júnior, apresenta uma importante discus-
são sobre as formas de produção científica e como elas estão ligadas ao
complexo  quadro  de  desempenho  da  pós–graduação,  que  contribui
para a competitividade institucional e para o financiamento de pesquisas
a partir de ranqueamentos das instituições de ensino superior, orienta-
das pelas relações econômicas. Aspecto que muda o direcionamento das
políticas educacionais e de financiamento, o que nos leva à reflexão da
razão do pouco investimento e preocupação com cursos e programas de
formação docente.

O capítulo 12, “Da educação comparada: novas abordagens e
perspectivas  teórico–metodológicas”  de  Ana Lúcia  Cunha Fernandes,
encerra a obra nos levando à reflexão do aspecto transnacional dos fe-
nômenos educativos.  Trazendo a discussão da Educação Comparada
como disciplina acadêmica e campo de saber. O capítulo aborda a ques-
tão rompendo com a visão da Educação Comparada como mera justa-
posição de informações sobre os sistemas nacionais de ensino, a partir
do debate da abordagem Histórico–Comparada, do modelo da Escola
de Massas e das Teorias do Sistema Mundial. A discussão proposta pela
autora fornece elementos tanto para compreensão do tema em si, quan-
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to de sua contribuição aos estudos de nível superior e, em especial, aos
cursos de formação de professores.

O panorama ora apresentado permite dizer que essa obra cola-
bora com a formação dos graduandos em licenciatura e pós–graduan-
dos em Educação, oferecendo uma leitura preocupada com a formação
de professores e com o debate sobre a escola, seu papel e cultura, na
formação desses profissionais. Focando questões fundamentais que co-
laboram para a reflexão dos valores ensinados e da importância dos co-
nhecimentos fundantes da compreensão humana e de sociedade, soma-
dos às contribuições produzidas de conhecimentos de seu próprio tem-
po, o livro atende àqueles que desejam refletir sobre o universo da edu-
cação brasileira nestas primeiras décadas do século XXI, influenciadas
por mudanças e crises iniciadas no século passado.

Sônia Aparecida Siquelli
Luana Costa Almeida
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1ª PARTE: 
DAS COMPREENSÕES
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1º CAPÍTULO 
A FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO NA FORMAÇÃO DO

EDUCADOR

Antônio Joaquim Severino
Uninove / Feusp

INTRODUÇÃO

Falar hoje da necessidade e da importância da formação filosófi-
ca no contexto da preparação dos profissionais, em nível universitário,
não suscita muito interesse no seio da comunidade acadêmica e da soci-
edade em geral. Com a completa impregnação da cultura contemporâ-
nea por exacerbado pragmatismo, a educação superior vem sendo vista
e praticada, cada vez mais, como se fosse apenas um aparelhamento
técnico para o exercício de operações funcionais na sofisticada engrena-
gem tecnológica da produção. 

O que realmente contaria doravante é a capacitação para o ma-
nejo de funções técnicas ou tecnicizadas no mundo da produção, sejam
elas relacionadas ao comando operacional dos diversos campos do co-
nhecimento científico e  tecnológico ou sejam pertinentes  à condução
dos empreendimentos culturais. Esta perspectiva tecnicizante tornou–se
tão forte e proeminente que até mesmo o conhecimento científico em si,
como leitura teórico–experimental do mundo, só tem efetivamente senti-
do e valor quando diretamente ligado a uma eficácia técnica. Tal parece
vir se configurando como um novo espírito de um novo tempo! Alvo de
uma verdadeira idolatria, sob um clima de deslumbramento frente as so-
fisticadas performances tecnológicas, apoiada nos poderosos avanços da
informática, toda essa cultura da contemporânea humanidade está ge-
rando e nutrindo um ethos que, pomposamente, considera–se até mes-
mo pós–moderno, no sentido em que teria alcançado um estágio que
superaria as ambições do racionalismo iluminista da modernidade, em
suas pretensiosas metanarrativas. 

O  impacto  deste  fenômeno  se  faz  particularmente  visível  no
modo de ser da atual modalidade do ensino superior,  como se pode
perceber muito bem na dinâmica da universidade brasileira da atualida-
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de. Por mais que variados discursos retóricos insistam num esforço con-
tra–ideológico, a realidade da vida universitária, em sua prática efetiva,
revela–se inteiramente conduzida na direção de um pragmatismo mon-
tante. Nos termos da adequada constatação de Dias Sobrinho, 

A universidade – ou mais amplamente a educação superior – tem
que ser fragilizada e banalizada, transformada em uma instituição
que em primeiro lugar precisa ser útil às demandas imediatas do
mercado. Nada de altos voos ou grandes portes. Ela deve ser prin-
cipalmente um instrumento da lógica da produção, que domina
todos os âmbitos da vida atual, cujas atividades devem poder ser
quantificadas e cujas necessidades de toda ordem precisam redu-
zir–se às demandas mercantis (p. II).

Na verdade, a própria legislação específica, como é o caso das
Diretrizes Curriculares dos diversos cursos superiores, traduz esse direci-
onamento da política educacional que, por sua vez, resulta de molda-
gens transnacionais, uma vez que é característica substantiva desta nova
ordem econômica e cultural, a sua condição globalizada, o que tem sig-
nificado, até agora, o transplante e a imposição de modelos culturais e
consequentemente,  também de modelos educacionais, dos países que
ocupam posições de hegemonia e dominação, no plano internacional.
(STOER, 2001; WARDE, TOMMASI, HADDAD, 2000). O que se está
observando hoje, neste início do terceiro milênio de nossa era, no pro-
cesso de transformação da política do ensino superior e na cultura uni-
versitária é exemplo palpável dessa tendência. O reconhecimento e a
valorização desse novo formato de universidade se tornaram possíveis
por que o que se passou a esperar de uma IES é, na verdade, um outro
tipo de “formação”, que pode muito bem ser socializada, “universaliza-
da”, mediante uma simples relação de transmissão formal, como ocorre
com qualquer outra esfera de bens e serviços. Modernizar a Universida-
de, adequá–la às exigências do novo tempo, para muitos gestores e te-
óricos da educação superior, nada mais seria do que atribuir–lhe esta
função de transmitir preparação técnico–operacional que habilite todo
profissional a inserir–se, azeitadamente, na cadeia da produção econô-
mica1

1. Este não é obviamente um fenômeno exclusivo da cultura brasileira como bem mostra o atual projeto da
União  Europeia  de  revisão  de  seu modelo  de  ensino  superior,  tal  como proposto  pelo  Processo  de
Bolonha. (AMARAL, 2005; MORGADO, 2009).
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Não está imune a esse fenômeno, a proposta dos cursos de for-
mação do profissional da área de educação. 

O professor e a precariedade de sua condição.

A temática da formação e da atuação do professor tem sido ob-
jeto, em nosso contexto, de muitos estudos e discussões nas últimas dé-
cadas. Já contamos com significativa literatura que trata dela (SERBI-
NO,  1998;  BRZEZINSKI,  1992,  1997,  1998;  CANDAU,  1982;  MAR-
QUES, 1992a, 1992b. NÓVOA, 1991, 1992, 1995, 1998; SACRISTAN
& GOMEZ, 1992; SANTOS, 1998; SCHON, 1995; SEVERINO, 1991,
1997, 2001; ZEICHNER, 1993). De igual modo, e também por isso, a
formação profissional de professores tem sido alvo de políticas públicas
que se expressam nos próprios  textos  legais  básicos,  a  começar pela
Constituição Federal que destinou os 10 artigos da Seção I, do  Título
VIII à temática da educação (artigos 205 a 214), pela LDB (artigos 61 a
67)  e agora, recentemente, encontra lugar de destaque no PNE 2014–
2024 (são 4 metas, 15 a 18, e 31 estratégias) (SAVIANI, 2015). As me-
tas sintetizam e traduzem o que deve ser realizado em determinado mo-
mento e deve receber investimento prioritário por parte de todas as ins-
tâncias envolvidas na gestão e na prática da educação nacional. Cabe
registrar ainda que o Conselho Nacional de Educação acaba de aprovar
a Resolução o. 2, de 1º. de julho de 2015, documento que consolida as
diretrizes para a formação inicial e continuada de professores.

Tanto este discurso legal como o discurso teórico presente na li-
teratura da área e até mesmo o discurso retórico das diferentes mídias
reportam–se sempre à relevância da educação no processo do desenvol-
vimento social do país e a sua decorrente necessidade, demandando um
esforço urgente para se assegurar a consolidação das conquistas já al-
cançadas, a superação das lacunas e o avanço do processo e a realiza-
ção efetiva de seus objetivos. Todos esses dispositivos da legislação in-
fraconstitucional expressam–se coerentemente com os princípios postos
na Constituição e retomados na LDB, formulando assim uma concepção
de uma educação compromissada com a emancipação dos educandos
com a construção de uma sociedade democrática.

No entanto, o quadro real da educação no país revela–se extre-
mamente deficitário,  a  prática  real  estando muito longe de assegurar
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uma qualidade minimamente razoável de seus resultados. É o que se
confirma, ainda que de forma indireta, pelo fato de o PNE se caracteri-
zar fundamentalmente pela proposta de superar lacunas e déficits da re-
alidade da educação nacional.

No que concerne particularmente à condição do professor e da
escola pública, esta destinada à maioria da população, a situação conti-
nua muito precária. Vem ocorrendo uma deterioração constante de seu
papel no seio da dinâmica social, o que tem levado à crescente desvalo-
rização desse profissional. Dois fenômenos visíveis demonstram, de for-
ma concreta, essa desvalorização. A população que compõe os estratos
sociais da classe rica e da classe média não envia seus filhos à escola pú-
blica, atitude que expressa uma avaliação extremamente negativa em
relação a ela. Para os demais extratos da população, que constituem a
sua maioria, resta a rede pública de escolas, cuja qualidade é questiona-
da. Escola à qual se destina o professor, cuja carreira é, no entanto, ex-
tremamente desvalorizada. A precariedade da condição do professor da
escola pública, a corrosão da dignidade da função são patentes. É o que
se comprova bem, num contexto de uma sociedade movida pela lógica
do mercado, pelo fato de que o próprio Estado precisa estabelecer um
piso para o salário desse profissional, pois se não houvesse essa inter-
venção, esse salário seria ainda mais degradado. A reiteração da impor-
tância e do valor da educação pelos discursos das diferentes instâncias
não se implementa na prática efetivamente realizada pela sociedade bra-
sileira.

O  professor  e  a  profissionalidade  da  interven-
ção pedagógica.

A ênfase exacerbada a certos aspectos particulares, presentes e
parcialmente necessários na configuração do perfil  da formação e da
atuação do professor, leva a reducionismos que, ao final, acabam por
descaracterizar sentido de sua profissionalidade. Assim, o reconhecimen-
to da presença de um certo “dom natural”, de uma certa espontaneida-
de no exercício da docência, tem levado a uma visão de senso comum
de que a ação pedagógica é idêntica a ação maternal. O senso comum
abusa da metáfora da maternagem quando se refere à relação educa-
dor/educando. É uma confusão entre as exigências do grande respeito e
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cuidado que deve reinar na relação entre pais e filhos, em decorrência
da dignidade de ambas as partes e da marca de elevado índice de afeti-
vidade que a marca. Muitas vezes um apelo exacerbado à afetividade, à
emoção acaba por prejudicar a qualidade da relação pedagógica, conta-
minando–a igualmente com elementos estranhos e nocivos à identidade
de cada um e à própria relação. A relação pedagógica não se pode reali-
zar apoiando–se em algum espontaneísmo instintivo, em dons naturais,
ainda que essas formas de energia, sem dúvida, bem humanas, possam
colaborar na dinâmica relacional, como forma própria de interação hu-
mana. Mas o espontaneísmo, teórico ou prático, é “inimigo” da prática
educacional competente e saudável: estamos diante de uma exigência
de prática profissional que necessita de referências científicas e de habili-
dades técnicas2. A relação do educador com o educando não se identifi-
ca, em que pese o vigor das imagens e das metáforas, com a relação
maternal ou paternal. Nela, a afetividade, característica essencial da es-
pécie, é de outra natureza e tem outro papel a exercer. Isso não quer di-
zer que a afetividade esteja dela ausente, mas que ela tem aí uma fun-
ção muito diferenciada. 

 Análogo a esse primeiro reducionismo, constata–se ainda, forte
em nossa cultura, a tendência a ver na relação pedagógica, uma relação
sacerdotal.  Aqui  prevalece a identificação com a relação pastoral,  de
fundo místico e religioso, profundamente arraigada na cultura ocidental
e, de modo particular, na cultura brasileira, em decorrência tanto da he-
rança da pedagogia católica como também de uma característica antro-
pológica profundamente marcada por um habitus místico. Mas o educa-
dor não é um sacerdote ou um xamã e o magistério não é um ministério
sagrado. Trata–se de se insistir em que a relação pedagógica, profissio-
nalmente conduzida, é uma relação de natureza antropológica, a ser es-
coimada de qualquer essencialidade religiosa, sob pena de perder sua
especificidade.

Mas, por outro lado, também quando se recorre às ciências e às
técnicas, para a superação desses reducionismos pré–científicos, reapa-

2 Esta uma das razões pelas quais se pleiteia que a formação para a docência seja feita na Universidade,
espaço  em  que,  por  definição,  lida–se  com  a  preparação  científica  e  técnica..  Decorre  daí  a  não
pertinência da proposta da criação generalizada, no Brasil, dos Institutos Superiores de Educação. Com
todos os defeitos e limitações, é no ensino superior que podemos encontrar um mínimo de condições para
uma formação mais sólida dos profissionais da educação. Pela ausência de quadros, de recursos e de
condições, a nova instância formadora tenderá a reproduzir muito mais o antigo curso normal do que uma
efetiva modalidade de ensino superior. 
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recem outras formas equivocadas de se entender a formação e a atua-
ção do educador. Uma delas é o reducionismo representado por uma
exclusiva  referenciação  filosófica:  o  filosofismo,  que  predominou  em
nossa cultura sob sua configuração essencialista. Tende então a conce-
ber a educação e sua prática a partir de modelagem teórico–conceitual
sem vínculos firmes com as realidades históricas concretas, com as con-
tingências das condições do existir real das sociedades e dos indivíduos,
levando a uma concepção muito voluntarista dos processos educacio-
nais. A filosofia, se não se praticar intimamente articulada com uma pos-
tura de vigilância crítica, corre sempre o risco de colocar–se num pata-
mar transcendental, desconsiderando a imanência da condição humana
e, como tal, desencarna a relação pedagógica da contingência histórica,
impondo–lhe aprioristicamente objetivos idealizados inatingíveis.

Mas o recurso às ciências modernas também não evitou graves
reducionismos, na medida em que aspectos fundamentais do processo
pedagógico são destacados, isolados e hegemonizados. É o caso do psi-
cologismo, sob suas diversas formas de expressão, ao considerar que a
relação pedagógica se exaure no relacionamento psíquico; do sociologis-
mo ao reduzir a educação a seus fatores sociais determinantes; do eco-
nomicismo, ao considerar que são as dinâmicas próprias do processo
produtivo os elementos mais importantes a referenciarem o trabalho pe-
dagógico. Também, intimamente vinculado a esses reducionismos cien-
tificistas, é muito presente em nosso meio o reducionismo tecnicista, ou
seja, a crença de que basta o profissional da educação dominar e aplicar
competentemente, em sua atividade docente, determinadas habilidades
técnicas, para que a relação pedagógica surta seus efeitos, independen-
temente de qualquer outra significação que não aquela funcionalmente
implícita no puro conhecimento objetivo produzido pelas ciências. O tec-
nicismo pretende não se envolver com quaisquer referenciações políticas
ou filosóficas explícitas, por considerá–las desviantes da finalidade obje-
tiva e pragmática do processo de formação profissional. Só que se es-
quece, ou não aceita, que tal postura é igualmente uma inegável forma
de envolvimento político e filosófico, pois não há como, para os ho-
mens, evitarem essa situação. O que ocorre então é uma entrega total a
um pragmatismo dogmático, quando não cínico, que faz do profissional
um mero executor de tarefas mecânicas, conduzido por uma ideologia
imediatista, sem capacidade de iniciativa e de autonomia crítica frente
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aos desafios que a prática profissional enfrenta diuturnamente. Como os
educadores não vão educar autômatos, mas pessoas complexas em situ-
ações ainda mais complexas, o que faz a condição do educador muito
diferente da condição de um engenheiro ou de um médico, por exem-
plo, de pouca valia lhe serão os seus conhecimentos e habilidades técni-
cas.

Tanto no que concerne a sua formação como a sua atuação pro-
fissional, o educador não se confunde nem com as figuras do pai e da
mãe, nem com aquelas do sacerdote, do engenheiro, do cientista, do fi-
lósofo, do psicoterapeuta. Ele é um “pedagogo”, no sentido originário
do termo. Se é verdade que a relação pedagógica tem muitos aspectos
em comum com essas outras intervenções, ela não se identifica com ne-
nhuma delas, não se exaure em nenhuma delas. De grande abrangência
antropológica, a relação pedagógica envolve a totalidade da condição
humana, implica todos os aspectos da existência das pessoas, serve–se
de todos os seus recursos, mas configura–se numa especificidade pró-
pria,  a  da  construção histórico–antropológica  dos  seres  humanos,  ao
mediar a inserção das novas gerações no complexo universo das media-
ções do existir histórico–social.

Quando se tem em pauta a condição profissional do educador
pode–se afirmar que só será assegurada qualidade a sua atuação se, ao
longo dos processos iniciais e continuados de sua formação lhe for ga-
rantido, pelas mediações pedagógicas, um complexo articulado de ele-
mentos  formativos,  produzidos pelo cultivo de sua subjetividade, que
traduzam competência epistêmica, técnica e científica, criatividade estéti-
ca, sensibilidade ética e criticidade política. Será com uma prática guia-
da por referências dessa natureza, que o profissional da educação pode-
rá exercer sua função educativa no meio social, a partir de sua inserção
num projeto educacional.

Portanto, as mediações formadoras precisam equipar–se com re-
cursos que possam dar conta de todas essas dimensões. É por isso que
os currículos, como recursos do ensino mediador da formação, precisam
incluir componentes do campo filosófico, do campo científico, do campo
técnico, do campo artístico, do campo prático, do campo da política,
com suas correspondentes atividades práticas.

É pela  subjetividade que o homem pode intervir  significativa-
mente na objetividade. Por isso mesmo, sua formação, ainda quando
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voltada para a preparação profissional, pressupõe o cultivo de sua subje-
tividade. Pois é só com os recursos da ciência e da técnica que ele pode
dar conta de seus desafios frente ao saber e ao fazer, no sentido de de-
codificação do mundo natural e social e da sua intervenção nesse mun-
do, com vistas a sua adaptação às necessidades da vida. É só com a
sensibilidade ética que poderá legitimar sua ação, respeitando sua pró-
pria dignidade de pessoa humana bem como aquela de seus semelhan-
tes, tanto nas relações interindividuais como nas relações sociais mais
amplas;  só  pela  sensibilidade  estética  poderá  aproveitar  significativa-
mente seus sentimentos e emoções, explorar sua imaginação criadora e
relativizar os parâmetros puramente lógico–funcionais da razão natural;
só com a criticidade política poderá entender o verdadeiro sentido da ci-
dadania e a ela adequar seu comportamento em sociedade.

As carreiras universitárias e  o cuidado com a
vida.

Todas as carreiras universitárias estão relacionadas ao exercício
de atividades profissionais a serem desenvolvidas no seio da sociedade.
Assim, a finalidade de toda formação encontra–se na vida social,  na
condução da existência concreta dos homens. A formação universitária
está intimamente vinculada a essa destinação, mesmo naquelas áreas
em que isso não transparece claramente. Muitas vezes, o cientista parece
um indivíduo isolado do mundo, que vive fechado num laboratório ou
então que vive fechado num universo teórico, mergulhado em abstra-
ções. Mas isso é uma ilusão, pois tudo que se relaciona com a formação
universitária tem a ver, e muito radicalmente, com o existir histórico das
pessoas.

Dessas considerações acima relacionadas à condição do existir
humano, pode–se constatar que todas as profissões e todos os conheci-
mentos, técnicas e valores nelas implicados têm a ver com o cuidado
com a vida humana. Não sem razão se afirma hoje que o conhecimento
é estratégia da vida e que nasce embutido na ação. (Severino, 1994. p.
19)

Quando são analisadas as profissões abrangidas no âmbito das
Ciências Humanas, quando se pergunta o que visam o psicólogo, o psi-
canalista, o professor, o pedagogo, o sociólogo, o antropólogo, o histori-
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ador, o advogado, o politólogo, para além de suas atividades específi-
cas, ter–se–á como resposta que querem explicitar as condições de exis-
tência do homem como sujeito cultural que, como tal, precisa ser forma-
do e cuidado. Buscam entender como o homem se vivencia como sujei-
to  cultural,  como lida com sua própria subjetividade,  como aprende,
como ensina,  como se relaciona com as demais pessoas,  como quer
construir sua cidade. Assim, o profissional educador, ao desenvolver sua
atividade  pedagógica,  está  participando  integralmente  desse  cuidado
com a vida. No caso específico do professor, ao exercer sua atividade
docente,  está investindo na formação dos educandos,  cuidando para
que possam ter uma existência com maior e melhor qualidade de vida.

Com base nesta premissa de acordo com a qual o fundamental
das profissões é o cuidado com a vida humana em geral, impõe–se con-
cluir que a formação dos profissionais precisa receber igualmente uma
atenção muito especial, de tal modo que eles não se transformem ape-
nas em técnicos hábeis em manipular determinadas competências mecâ-
nicas. Impõe–se que o seu fazer não se reduza a uma virtus manipulati-
va das coisas, em geral, e dos seres humanos, em particular.

Os resultados da intervenção profissional estão direta e imediata-
mente relacionados com o destino dos seres humanos, o que precisa ser
explicitado é exatamente o seu valor, ou seja, sua dignidade. Mas para
tanto é preciso explicitar qual o sentido que tem essa existência. A expli-
citação desse sentido é tarefa do conhecimento, seja sob sua perspectiva
de análise, pelos recursos da ciência, seja sob a perspectiva da síntese,
graças aos recursos da filosofia.

Trata–se, para todo profissional, independente de sua área de
especialização, de saber quem é esse ser de cujo cuidado ele é corres-
ponsável. É a dimensão antropológica que deve atravessar o processo
de sua formação, no estágio universitário. Se a finalidade da intervenção
profissional é o cuidado com as pessoas, pelo suscitar da sensibilidade à
condição humana, o trabalho ganha, de pleno, um significado de servi-
ço. Daí a necessidade, para a educação universitária, esclarecer os futu-
ros profissionais para não confundirem os meios com os fins. 

Mas  ao  conhecer  a  condição  humana,  o  profissional  precisa
acautelar–se igualmente com o impacto de sua intervenção sobre ela.
Isso porque o conhecimento do homem, ou seja, o seu conceito, não é
desvinculado de sua condição de dignidade, ou seja, de seu valor. Por
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isso mesmo, o profissional precisa ter claro par si mesmo até que ponto
sua intervenção sobre a realidade natural e sobre a realidade social, não
está agredindo, violentando essa dignidade humana. Estão agora em
pauta  as  questões  éticas  e  políticas,  relacionadas à  sensibilidade que
cabe ao profissional ter aos valores envolvidos em sua condição. Eis a
dimensão axiológica da formação humana, que se desdobra nas dimen-
sões ética e política, e que é imprescindível no espaço/tempo da forma-
ção universitária.

Além disso, conhecer o homem e os demais elementos do real a
ele relacionados, supõe sempre um retorno sobre o próprio processo do
conhecimento, em geral, e no caso específico do conhecimento em cada
ramo científico e tecnológico, em particular. Isso porque, em se tratando
de conhecimento, não importam apenas os resultados, mas igualmente
o caminho percorrido. Assim, ganha fundamental importância a discus-
são sobre o método da ciência, em geral, e sobre as metodologias espe-
cíficas a cada campo científico, em particular. Numa reflexão sobre os
processos, sobre os pressupostos e sobre o alcance do conhecimento ci-
entífico é imprescindível à formação profissional: ela precisa ter sempre
uma fundamentação epistemológica. Eis o espaço que cabe à Filosofia
ocupar.

A profissão docente e o cuidado com a vida

Todas as carreiras profissionais estão relacionadas ao exercício
de atividades voltadas para o cuidado com a vida humana real, no seio
da sociedade. Assim, a finalidade de toda formação profissional encon-
tra–se na vida social, na condução da existência concreta dos homens. A
formação universitária  está  intimamente  vinculada a  essa  destinação,
mesmo naquelas áreas em que isso não transparece claramente. Muitas
vezes, o cientista parece um indivíduo isolado do mundo, que vive fe-
chado num laboratório ou então que vive fechado num universo teórico,
mergulhado em abstrações. Mas isso é uma ilusão, pois tudo que se rela-
ciona com a formação universitária  tem a ver,  e muito radicalmente,
com o existir histórico das pessoas. Tal vinculação é explícita no caso da
profissão docente.

Uma rápida e sucinta referência à trajetória histórico–antropoló-
gica da espécie pode ancorar a necessidade de se entender as profissões
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todas como cuidado com a vida. Com efeito, essa longa trajetória, teci-
da em permanente processo em que a ontogênese e filogênese se articu-
lam, numa dinâmica dialética feita de avanços e recuos, a existência hu-
mana se afirma como processo vital que mergulha a espécie nesse fluxo
e nessa teia de contradições. O homem é um ser natural, dotado de via
orgânica, compartilhada com os demais seres vivos. Avança em relação
a eles ao dispor dos recursos da subjetivação que potencializam a sua
capacidade para enfrentar os desafios da vida. A característica marcante
da pulsão da vida é o esforço para se manter. Enquanto pulsa, a vida in-
siste em se manter, em se prolongar e em se reproduzir. Não é diferente
no caso da vida humana, mesmo sabendo o homem que está destinado
à morte.

A vida se expressa então como sustentação, por meio das práti-
cas relacionais – com a natureza, com os semelhantes e com os bens cul-
turais – dessa pulsão vital, que só se mantém num permanente situação
de busca de um equilíbrio que possa assegurar alguma harmonia entre
todos os elementos envolvidos. Pois, a falta ou a agressão de qualquer
um desses elementos representam ameaças à vida. Eis o que significam
a fome, a sede e a doença, bem como tantas outras formas de perda. Ao
final, com a morte individual, a vida da espécie se sobrepõe à vida do
indivíduo, a filogênese levando a melhor sobre a ontogênese.

Assim sendo, a existência humana é permanentemente depen-
dente de um sempre frágil equilíbrio de nossas relações com a natureza
material, com os nossos parceiros nesse destino e com os elementos cul-
turais que sustentam nossa experiência subjetiva. Vale dizer que a vida
humana se desdobra num tríplice processo: sobrevivência, convivência e
vivência. Está em pauta assegurar, da melhor maneira possível, o máxi-
mo de equilíbrio e harmonia em nossas relações com a natureza, com a
sociedade e com a cultura. Mas nada disso é fácil. Trata–se de uma con-
dição extremamente contraditória, pois as forças que tornam os homens
mais humanizados são as mesmas que podem desumanizá–los, nos de-
gradando–os, oprimindo–os e os alienando. Tal condição de ambiguida-
de pode se expressar pelo fato de estarem dilacerados entre o ser e o
não–ser, entre o prazer a dor. A vida, em sua plenitude de ser, é marca-
da pela experiência do prazer, do bem–estar, da felicidade, formas de
expressarem a experiência pela qual sentem subjetivamente a vida; já
quando ela é vivida sob o efeito de alguma carência ou agressão, ela se
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marca pela experiência da dor, do sofrimento, do mal–estar, da infelici-
dade e, no limite, pela morte. Eis o que significam a guerra, a violência e
tantas outras formas concretas de perdas. (SEVERINO, 2011b).

A história dos homens é o retrato vivo dessa contradição tal qual
ela se espraia no tempo. O exercício dessa subjetividade que os dotou
de tão poderosos instrumentos, igualmente os desnudou, mostrando a
dura e crua realidade, da qual passam a tomar consciência, como se
vendo refletidos num espelho. Muitos são os estratagemas dessa mesma
subjetividade para se ocultar de si mesma, o que os leva sempre à alie-
nação, incapaz de livrá–los dessa contingência. E até hoje continuam
atravessados por essa contradição, buscando sempre utilizar essa que é,
na verdade, sua única ferramenta para realizar a aspirada condição de
seres plenamente autônomos, livres e fraternos.  Os homens são seres
inacabados, incompletos, seres em devir, procurando no vir–a–ser um
novo momento de realização.

O conhecimento é a principal, se não a única, ferramenta de que
a espécie dispõe para buscar a superação dessa condição de fragilidade
e de ambiguidade, ao elucidar o sentido de suas práticas concretas pelas
quais efetivamos suas relações vitais. Mas ele pode também ser usado
para o fim contrário, uma vez que ele se encontra também envolvido
com as contradições que tornam ambíguo o modo real de existir.

A universidade é um lugar institucionalizado para o cultivo do
conhecimento. Daí a importância da formação universitária e seu víncu-
lo umbilical com o existir dos homens. Ela faz a ligação intrínseca ente o
conhecimento e as profissões técnicas de toda natureza.

A  Filosofia  da  educação  na  formação  do
profissional da área.

A educação, como processo inserção das novas gerações na cul-
tura das sociedades se fez presente ao longo de toda a história da huma-
nidade. Seja como processo informal, seja mediante sistemas institucio-
nalizados  de  formação,  manifestou–se  respondendo  pela  socialização
dos indivíduos, inserindo–os em seus grupos sociais. Por isso mesmo,
acaba sendo considerado um processo natural na vida da espécie, como
que se autojustificando. Assim, a plena inserção, já quase universalizada,
dos serviços educacionais, nas sociedades contemporâneas bem como o
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reconhecimento dos mesmos como direito de todos e dever dos Esta-
dos, passam a sensação de que estamos diante de uma conquista plena-
mente  consolidada,  não  se  fazendo  necessário  nenhum esforço  para
fundamentá–la filosoficamente.  Mas essa é uma conclusão apressada,
pois, em que pese essa aceitação generalizada, ainda se impõe uma ta-
refa indispensável ao trabalho da filosofia com vistas à construção de
um discurso específico relacionado ao processo educacional que possa
legitimar a presença e atuação do investimento sociocultural promovido
pela educação.

Com efeito, por mais que a educação ainda não esteja inteira-
mente  universalizada,  ela  é  considerada  na  maioria  das  sociedades
como necessidade e direito básicos de todos os cidadãos, cabendo aos
Estados implementá–la, o mais satisfatoriamente possível, independente-
mente das ideologias e modelos políticos de governança. Nesse contex-
to, o processo educativo integra–se, em sua objetividade, no processo
social mais amplo, tornando–se um instrumento priorizado das políticas
públicas, no sentido de prover para a sociedade, os recursos humanos
de que ela necessita para o preparo dos profissionais encarregados de
cuidar da condução das atividades demandadas pela vida social.

Essa dimensão social da educação é universalmente aceita e in-
corporada na prática social de todas as sociedades, das mais simples às
mais complexas. Daí a significativa importância que os sistemas de ensi-
no, em todos os seus níveis, modalidades e graus, ocupam em todos os
países,  que o determinam em suas constituições e regulamentam em
seus diferentes estatutos jurídicos. Em todos eles, os equipamentos esco-
lares se fazem presentes e atuantes, tornando–se, na prática, elementos
indispensáveis para a vida social. E, como tal, a educação nas diversas
sociedades contemporâneas, torna–se preocupação das áreas políticas e
administrativas, no concernente a sua oferta e gestão, e das áreas técni-
cas e científicas, no que concerne a seus conteúdos propriamente peda-
gógicos, que lhe são específicos.

Considerada  assim  elemento  “naturalizado”  da  vida  social,  a
educação passa a ser assumida como necessidade básica em todas as si-
tuações, parecendo dispensar maiores justificativas. Daí não se colocar,
com muita insistência, a questão da pertinência e da necessidade de ain-
da se elaborar um discurso filosófico a que coubesse assegurar a legiti-
midade do próprio processo do educar. Mas a fundamentação filosófica
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do educar continua uma exigência insuperada. Permanece em aberto,
para a Filosofia da Educação, todo um programa que lhe cabe desen-
volver na sua condição de elucidadora do sentido das práticas que con-
cretizam a existência dos homens nos diferentes momentos de sua histó-
ria. A cada tempo histórico específico uma tarefa que se impõe, sempre
renovada e atenta às características que a vida social  vai assumindo.
Não é, pois, diferente no momento presente, em que pesem todas as
suas contradições e complexidades. 

A naturalidade social da educação tem levado a uma visão da
mesma como mero ajustamento das pessoas às condições objetivas da
sociedade conduzida como um mundo administrado. Neste sofisticado
cenário do mundo atual, em processo de radical globalização econômica
e cultural, ela tende a ser vista sob um ângulo excessivamente pragmáti-
co, como se tratasse apenas de preparar mão–de–obra para o mercado
de trabalho e para o consumo dos bens naturais e culturais fartamente
disponibilizados, em decorrência da produtividade sem limites graças à
sofisticação tecnológica da indústria e da prestação dos serviços em ge-
ral.

Mas esta é uma visão incompleta da educação. A formação hu-
mana exige muito mais do que essa informação científica, habilitação
técnica e performance social.  Está em pauta um processo muito mais
complexo, o da formação integral  dos sujeitos humanos.  À educação
cabe uma tarefa intrinsecamente compromissada com a emancipação
dos  sujeitos  humanos e,  consequentemente,  à  Filosofia  da Educação
cabe desvendar as tramas de todas as modalidades de opressão e de do-
minação que obstaculizam um existir histórico mais autônomo e mais
autêntico. (SEVERINO, 2001, 2011b)

Sem dúvida, as condições econômicas e sociais que atravessa-
mos  atualmente  fazem parecer  utópica  essa  perspectiva.  No entanto,
esta situação degradada só faz aguçar o desafio da formação humana,
necessária pelas carências ônticas e pela contingência ontológica dos ho-
mens, mas possível pela nossa condição de educabilidade. Mais do que
nunca, o educador precisa se esclarecer sobre o sentido do existir huma-
no. Por isso, a primeira questão que continua a desafiar os educadores,
exigindo a atenção da Filosofia da Educação, é a do próprio sentido
desse existir. Trata–se da questão antropológica por excelência, que se
coloca ainda hoje, nas mudadas condições históricas, questão que trans-
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cende as peculiaridades de todas as épocas. Em que pesem todas as
mudanças havidas nos últimos séculos, nos modos pelos quais a civiliza-
ção humana tenha avançado no aprimoramento de nossas condições de
vida, a educação merece transformações substantivas.

Mesmo em nosso atual cenário pós–moderno, ainda se faz ne-
cessário configurar um sentido para o nosso existir. Apesar de todo o de-
sencantamento do mundo, do esvaziamento de todas as referências me-
tafísicas e religiosas com que a tradição cultural  e filosófica ocidental
construía a imagem do homem, a condução da existência, no conturba-
do mundo contemporâneo,  continua dependente  de um sentido  que
precisamos lhe atribuir. Sem dúvida, a elaboração desse projeto antro-
pológico, nas condições atuais, não mais recorrerá àquelas referências
metafísicas e teológicas, de natureza transcendental, e nem mesmo às
leis científicas, mas se pautará numa hermenêutica da vida na imanência
histórica. 

Buscar o sentido não é descobrir algo que já estava lá, escondi-
do, encoberto, inscrito, mas é construí–lo, doá–lo, desenhá–lo. O sentido
não está inscrito em tábuas de leis  ditadas por uma entidade divina,
nem nas leis determinísticas estabelecidas pela natureza e desvendadas
pela ciência, nem naquelas impostas pela força de culturas históricas que
se tornaram hegemônicas pela força. Os homens é que devem estabele-
cer, de acordo com critérios que eles mesmos precisam definir, os senti-
dos de que vão dotar sua existência histórica, num infindável processo
de busca,  marcado por um ingente esforço  de tornar  essa  existência
mais suportável e humanamente digna. (SEVERINO, 2001).

A Filosofia da Educação, ao desempenhar essa sua atribuição
ontológica,  busca desenhar um retrato real  da condição humana, no
contexto de sua existência histórica, mas sem se respaldar em princípios
metafísicos abstratos ou em dogmas religiosos transcendentais. A ima-
gem do homem, que deve construir, não deve ser aquela de uma essên-
cia eterna e etérea do mesmo.  Espera–se, pois, da reflexão filosófico–
educacional que ela explore, para educadores e educandos, o significa-
do da condição humana, historicamente situada. Esta a tarefa ontológi-
ca da Filosofia da Educação, que deve ser cumprida sem se transformar
numa nova metafísica.

Ainda é preciso estabelecer referências valorativas para o agir.
Sem dúvida, em nossa tradição, a Filosofia da Educação nasce como es-
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tabelecimento de valores de referência para a prática educativa. Premi-
dos pelas injunções do agir, os homens, assim que podem contar com os
recursos sistemáticos da subjetividade pensante, se servem, originaria-
mente,  desses  instrumentos  para  estabelecer  parâmetros  para  o  bem
agir. Isso se justifica plenamente dado ao fato de que a prática é o modo
originário e originante do existir humano, condição pré–predicativa ab-
soluta, emergente do núcleo do próprio processo vital da espécie e de
onde emergem todos os processos posteriores que dão especificidade ao
modo de ser dos homens. Sendo a prática o problema fundamental que
se coloca a subjetividade, entende–se bem a priorização da busca de re-
ferências valorativas com o fito de se atribuir a ela um sentido norteador.
Esta a tarefa axiológica da Filosofia da Educação, a ser realizada sem se
transformar em mera sabedoria. (SEVERINO, 2001, 2011b).

O terreno da explicitação de valores que deem sentido à prática
educativa não é menos fluido do que aquele que se refere aos conceitos.
Tanto mais que, na cultura atual, o agir não mais pode ser sustentado
em referências transcendentais,  de cunho metafísico ou religioso. Mas
isso não dispensa o educador de se pautar em valores consistentes que
norteiem sua ação histórica interventiva sobre as pessoas que se busca
educar, sem ferir sua dignidade. Eis aí uma tarefa delicada e difícil nas
coordenadas histórico–sociais da atualidade. É aqui que se situam as en-
volventes relações da educação com a ética, com a estética e com a po-
lítica.  Nessa tarefa  de desvendar os  intrincados meandros  da prática,
sem se reduzir a uma tecnologia, a uma sabedoria ou a uma pura estéti-
ca da existência, a Filosofia da Educação deve constituir–se como uma
axiologia sistemática.

Por outro lado, a Filosofia da Educação não pode evitar se colo-
car o problema perene das relações entre a produção do conhecimento
e o processo educativo. Não só num plano formalmente epistêmico, mas
também em suas repercussões na instauração de um campo investigati-
vo próprio que tornasse possível a constituição de uma ciência da edu-
cação. 

Sob essa  perspectiva  epistemológica,  a  Filosofia  da Educação
precisa ainda identificar e questionar os desvios ideológicos em que in-
correm a teoria e a prática educacionais. Portanto, ainda não estamos li-
vres do embaçamento ideológico, pois a cultura em geral e a educação
em particular, continuam sendo mecanismos de alienação, até porque li-
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dam com ferramentas simbólicas que atuam nas entranhas ambíguas da
subjetividade. A reflexão filosófica tem o necessário compromisso em
desmascarar os enviesamentos ideológicos. Esta a tarefa epistemológica
da Filosofia da Educação, a ser alcançada sem se reduzir a simples me-
tateoria.

Conclusão

Isso quer dizer que o que estamos considerando como filosofia
uma atividade de reflexão, uma modalidade de exercício da subjetivida-
de cognoscitiva que se envolve exatamente com o delineamento do sen-
tido, articulando e complementando todas as outras modalidades congê-
neres, num esforço conjunto e convergente com vistas à elucidação do
sentido da existência e do esclarecimento de referências para a orienta-
ção da prática humana, o grande processo mediador de sua existência.
O humanismo não é uma conclusão do modo metafísico de ser do ho-
mem, de sua essência, de sua substancialidade. Mas uma tarefa é uma
meta. O homem não tem uma razão de ser, ele pouco pode afirmar
quanto a isso, mas lhe cabe dar–se uma razão de ser, ou seja, construir
sentidos que possam justificar a continuidade de sua existência.

A Filosofia, como de resto todo o conhecimento humano, não se
legitimaria se não participasse da tarefa de construir sentido para a exis-
tência humana. Se limitasse a ser um exercício meramente contemplati-
vo, situando–se numa esfera lógica e abstrata, ou se reduzisse a uma
tecnicidade linguística, ela não adquiriria legitimidade. Tornar–se–ia um
diletantismo alienante, sem sensibilidade à problemática do existir his-
tórico dos homens. Aliás, impressiona ver que todos os pensadores, que
foram considerados filósofos em nossa tradição cultural, nunca perde-
ram de vista essa destinação de seu pensar, mesmo quando a expressão
de seu pensamento não enfocara explicitamente essa temática. Não é
outra atitude a se esperar da Filosofia na atualidade, uma vez que não
pode deixar de ser sempre igualmente paideia.
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2º CAPÍTULO 
A CIÊNCIA DA HISTÓRIA E A HISTÓRIA DA

EDUCAÇÃO

José Luís Sanfelice1

Univás/Unicamp

A escrita da história da educação sofreu, ao longo dos tempos,
alterações que decorreram das mudanças que o próprio modo de pro-
duzir o conhecimento histórico em geral vivenciou. A consequência mais
visível de tal procedimento foi o surgimento de uma historiografia, en-
tendida aqui como o produto/conhecimento gerado pelo trabalho dos
historiadores, que é marcada pelos temas dos quais se ocupa, pelas fon-
tes de que se utiliza e pelo método de pesquisa aplicado. Como afirmou
Nóvoa (1999, p.12), ao final do século XX, “[…] é inegável que a Histó-
ria da Educação construiu objetos específicos e uma comunidade cien-
tífica dotada das suas próprias regras e meios de comunicação (revistas
especializadas, associações etc)”. E o mesmo autor (1999, p.13) sugere
que a História da Educação pode oferecer “aos educadores um conheci-
mento do passado, que serve para formar a sua cultura profissional” es-
timulando “uma atitude crítica e reflexiva”. Ainda mais:

A História da Educação amplia a memória e a experiência, o le-
que de escolhas e de possibilidades pedagógicas, o que permite
um alargamento do repertório dos educadores e lhes fornece uma
visão da extrema diversidade das instituições escolares no passa-
do. Para além disso revela que a educação não é um “destino”,
mas uma construção social, o que renova o sentido da ação quoti-
diana de cada educador (NÓVOA, 1999.p.13).

Embora a história da educação construída na academia seja um
campo mais recente dentro do universo historiográfico,  ela não ficou
imune às transformações gerais.  Desde quando se erigiu a ciência da
história, com seu descolamento gradativo da especulação filosófica, ela
se organizou em torno de grandes temas resultantes da própria realidade

1 Professor Titular em História da Educação (aposentado e colaborador) – UNICAMP/FE. Pesquisador do
Grupo de Estudos e Pesquisas História, Sociedade e Educação no Brasil – HISTEDBR. Docente do Mes-
trado em Educação da Universidade do Vale do Sapucaí –UNIVÁS.  e–mail: sanfelice00@gmail.com
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social. Assim se fez a história política, a história econômica, a história
das religiões, a história do direito, a história social, a história da educa-
ção, a história militar, etc. E, é de todo pertinente considerar que:

O mínimo que se exige de um historiador é que seja capaz de re-
fletir  sobre a história da sua disciplina, de interrogar os sentidos
vários do trabalho histórico, de compreender as razões que condu-
ziram à profissionalização do seu campo acadêmico.  O mínimo
que se exige de um educador é que seja capaz de sentir os desafi-
os do tempo presente, de pensar a sua ação nas continuidades e
mudanças do trabalho pedagógico, de participar criticamente na
construção de uma escola mais atenta às realidades dos diversos
grupos sociais (NOVOA, 1999, p. 14–15).

Aos poucos toda a produção historiográfica sofreu um afunila-
mento para temas mais recortados: a história das mulheres, a história
das minorias, a história das profissões, a história das instituições escola-
res, a história do livro e tantos outros. Se considerarmos que todos os
objetos, pertencentes aos “grandes” ou “menores” temas, passíveis de
historicidade, são objetos da ciência da história, não há nada a se con-
testar quanto às referidas alterações. Certo número de historiadores dis-
cute a questão da relevância dos diferentes temas para a construção do
conhecimento histórico. Por exemplo: é mais importante estudar a políti-
ca educacional de um governo ou a biografia de um professor “perdido”
lá na sua longínqua “escolinha” do meio rural? A questão, independen-
temente  da minha própria  opinião,  tem se mostrado controversa.  As
duas coisas acabam por serem feitas e com isso surge outra indagação:
quais condições viabilizaram a pesquisa de temas e objetos tão múltiplos
e distintos? No dizer de Cambi (1999, pp.23–29) a metodologia histórica
sofreu uma transformação radical e articulou–se segundo muitos âmbi-
tos de pesquisa, acolhendo uma multiplicidade de fontes e organizando–
se em setores especializados e cada vez mais especializados que foram
sendo reconhecidos e reconhecíveis pela autonomia de objetos e méto-
dos que os marcam, bem como pela tradição de pesquisa que os une. O
autor reconhece o aporte renovado trazido à pesquisa histórica pelos
marxistas, pela Escola dos Annales, a contribuição da psicanálise e o es-
truturalismo. Aponta que no cômputo das transformações três revolu-
ções se sucederam: a dos métodos com a introdução no campo de múl-
tiplas metodologias; a do tempo que demonstrou que a temporalidade
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histórica é diferente daquela artificialidade histórica do tempo do relógio
e a dos documentos agora constituídos a partir de um pluralismo tipoló-
gico.  É essa, sem dúvida, a sintética constatação que se pode fazer na e
para a área.

Considera–se ser necessário levar em conta um aspecto nada se-
cundário. O fazer científico e, muito especialmente a produção do co-
nhecimento histórico, não é desprovido de interesses. Basta lembrar que
os Estados–nação sempre cultuaram e promoveram uma historiografia
de caráter oficial. Governantes, líderes políticos e personagens mitológi-
cos da cultura de massas desejaram e desejam ter uma biografia autori-
zada por eles ou por seus familiares. As editoras estimulam produtos que
tenham fácil aceitação no mercado, como aconteceu com uma avalan-
che de obras sobre a vida privada e de variada qualidade científica. As
agências de fomentos às pesquisas, com os seus financiamentos, indu-
zem temas–objetos e problemas aos pesquisadores da área. Com fre-
quência os temas–objetos e problemas correspondem aos interesses de
grupos de pesquisadores  que obtiveram hegemonia junto às próprias
agências. Enfim, a produção do conhecimento histórico está condiciona-
da a uma vasta gama de interferências também externas e não somente
àquelas da dinâmica do próprio campo de investigação.

Na academia se manifestam outros aspectos que inviabilizam a
existência  de  um pesquisador–historiador  “simplesmente  comprometi-
do” com a produção de um conhecimento que corresponda à “verdade
histórica”, ou seja, um conhecimento que prioriza a sua objetividade,
tanto quanto possível. Os departamentos, as condições de trabalho, as
linhas de pesquisa, os grupos temáticos e as disputas pelo poder são fa-
tores que, não raro, criam um mundo de pesquisa freneticamente pro-
dutivista e doentio.

A produção da história da educação partilha do universo acima
privilegiando, é claro, com uma abordagem histórica o seu tema–objeto
que é a educação. Hoje, após muitos percalços, a história da educação
já é aceita como partícipe da ciência da história. O campo de investiga-
ção que a tem constituído é bastante abrangente: políticas educacionais
de Estados e governos, legislação educacional de todos os níveis, siste-
mas nacionais de educação, formação de docentes, ideias pedagógicas,
metodologias de ensino, história de instituições escolares, biografias de
educadores, a educação na e pela imprensa, os movimentos sociais e a
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educação, as entidades estudantis, a educação de gêneros, a educação
das minorias (inclusão x exclusão), as políticas educacionais alternativas,
a formação das profissões, os acordos educacionais das Agências (ONU,
UNESCO, Banco Mundial e outras) com os Estados, o financiamento e
mais uma grande infinidade difícil  de ser  arrolada. Como diz  Cambi
(1999, p–29).

A história da educação é, hoje, um repositório de muitas histórias,
dialeticamente interligadas e  inter–agentes,  reunidas  pelo  objeto
complexo ‘educação”, embora colocado sob óticas diversas e dife-
renciadas na sua fenomenologia. Não só: também os métodos (as
óticas,  por assim dizer) têm características preliminarmente dife-
renciadas, de maneiras a dar a cada âmbito de investigação a sua
autonomia/especificidade, a reconhecê–lo como um território da
investigação histórica.

A questão da relevância do que se produz, como já dito, uma
questão controversa, não inibe a área. O mesmo se pode dizer quanto
aos distintos interesses pelos quais os pesquisadores trabalham. No en-
tanto, na avaliação de Cambi (1999, pp. 33–34) a descontinuidade in-
terna da área, dada pelas diferentes pesquisas, sugere a pergunta: esta-
mos diante de uma historiografia totalmente descentralizada? Sim e não,
porque conflito e pluralismo são as características fundamentais do fazer
história hoje, inclusive em educação. Então, para ele, há aí algo de be-
néfico na somatória crítica das várias perspectivas e o quê já seria bas-
tante reconhecido. Algo, entretanto, menos consolidado, é o conflito–di-
álogo entre as variedades historiográficas em construção, sem que se re-
alize o confronto das interpretações e pelo qual se poderia atingir a ver-
dade.

Apesar da boa vontade de Cambi, permaneço ainda com ques-
tões e considerações próximas ou distantes às já acima anunciadas. No
que diz respeito à metodologia da pesquisa o que acontece no fazer da
história da educação? Bem, em princípio pode–se dizer algo muito se-
melhante ao que já foi dito sobre as mudanças ocorridas na escrita da
história da educação em decorrência das alterações no modo de produ-
zir o conhecimento histórico em geral. Do ponto de vista da metodologia
da pesquisa, a história da educação acompanha também aquelas pro-
postas plurais que decorrem da ciência da história. A presença de orto-
doxos, entenda–se correntes positivistas, marxistas e seguidores da Esco-
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la dos Anais acontece no conjunto da produção historiográfica e de certa
maneira pelo mundo afora. As influências de várias escolas positivistas,
de muitos marxismos e das duas primeiras gerações dos Anais são cons-
tantes por todos os cantos acadêmicos. Sempre houve a presença de
ecléticos e mais recentemente de uma perspectiva que se identifica por
Nova História desde a segunda metade do século passado. Isso tudo re-
tratando tão somente a ponta de um imenso iceberg.

Por que apenas a ponta de um imenso iceberg? Porque as ques-
tões de fundo dizem respeito às concepções que se tem da História – en-
quanto processo – e da possibilidade de se conhecê–la – a ciência da
história. Os historiadores que se digladiam nas rinhas em que defendem
suas escolhas e convicções primam por dissensos. Nos dissensos mani-
festam–se as profundas divergências. Todos sabem, por exemplo, que
não é uma mesma coisa conceber a História como uma  realização –
manifestação de um Espírito Absoluto, ou concebê–la como uma reali-
zação – manifestação exclusiva da imanência dos homens no mundo.
Também não é a mesma coisa a ciência da história feita pelos positivis-
tas, marxistas, seguidores dos Anais ou a Nova História. Enfim, a plurali-
dade nas questões de fundo confere à pesquisa dos historiadores e dos
historiadores da educação características metodológicas que adquirem
certas especificidades.

Os debates sobre o método histórico constituíram muitas vezes a
escapatória de uma história positivista que se recusava a qualquer
epistemologia. Assim, a metodologia ainda representa um papel
decisivo nas controvérsias históricas, já que ela recobre ao mesmo
tempo os procedimentos práticos do ofício de historiador e os con-
frontos teóricos sempre camuflados. O hábito de dissimular os de-
bates teóricos atrás das considerações práticas persiste […] (Bur-
guière, 1993, p. 537).

É bem o que eu gostaria de evitar no presente texto: dissimular o
embate teórico a pretexto de uma ênfase na metodologia da pesquisa
histórica. Entretanto,  cabe ponderar que os positivistas tiveram e têm
uma ambição científica nos moldes das ciências experimentais:

[…] a história positivista considera científico um método indutivo
fundado no empirismo absoluto. No caso da história, o fato his-
tórico substitui as experiências. Como os fatos falam por si pró-
prios, basta sua reconstituição; infelizmente, para o historiador po-
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sitivista, a observação direta dos fatos é impossível, o que se opõe
à ‘reconstituição do que realmente se passou’ (Burke).

[…] a objetividade científica permanece possível, já que o historia-
dor possui técnicas para reencontrar o traço dos fatos. Com a aju-
da dos métodos de crítica textual […], o historiador critica os do-
cumentos cujo testemunho permite a redescoberta dos fatos his-
tóricos (Burguière, 1993, p. 614).

É bem conhecida a indicação metodológica dos positivistas para
que se efetue a crítica dos documentos–textos com a ajuda das ciências
auxiliares (sigilografia, paleografia, diplomática etc.) para que se possa
verificar a autenticidade deles e para que sejam datados. É a crítica ex-
terna acompanhada da crítica interna que:

[…] apoia–se na interpretação do documento e, por fim, mede a
distância entre o que testemunha e os fatos já conhecidos, o que
determina o seu grau de veracidade. Tornado quimicamente puro,
o documento ‘verídico’ permite ao historiador positivista reencon-
trar imediatamente o fato histórico, o verdadeiro átomo da histó-
ria. (Burguière, 1993, p. 614).

As consequências práticas dos procedimentos  acima indicados
acabaram por levar ao privilegiamento dos documentos escritos, ao “pri-
mado do fato singular (que) cria o culto do fatual e da ordem dos fatos
que a isso melhor se presta, a política. Por fim, essa história se organizou
logicamente sob a forma do relato, sequência de fatos cuidadosamente
ponderados e que se encadeavam uns com os outros” (Burguière, 1993,
p. 614).

Para  ODALIA (1991),  a  insatisfação de Marc  Bloch  e  Lucien
Febvre2 manifesta nas primeiras décadas do século XX foi exatamente

2 Marc Bloch e Lucien Febvre foram os fundadores da Revista Annales cujo primeiro número circulou em
1929. Em torno da Revista conviveram expressivos historiadores que se orientaram por um novo modo de
produzir o conhecimento histórico e constituíram a escola dos Annales ou, como preferem outros, o movi-
mento dos Annales. O eixo da escola ou movimento dos Annales pode ser sintetizado nos seguintes aspec-
tos: “[…] a substituição da tradicional narrativa de acontecimentos por uma história problema; a história
de todas as atividades humanas e não apenas história política; visando completar os dois primeiros objeti -
vos, a colaboração com outras disciplinas, tais como a geografia, a sociologia, a psicologia, a economia, a
linguística, a antropologia social, e tantas outras” (Burke, 1991, p. 11–12). A escola ou movimento dos
Annales se estende por décadas e até os dias de hoje conta com seguidores. É comum dividir a obra dos
Annales em três fases. Dos anos 20 até 1945 quando se caracterizou por radical e subversiva contra a his -
tória tradicional, a história política e a história dos eventos. Depois da Segunda Guerra Mundial quando se
apoderou do establishement histórico em especial na França. “Essa segunda fase do movimento, que mais
se aproxima verdadeiramente de uma ‘escola’, com conceitos diferentes (particularmente estrutura e  con-
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para com a história política, pobre em suas análises, reduzida a um sim-
ples jogo de poder entre grandes (homens ou países).

[…] ignorando que, aquém e além dele, se situavam campos de
forças estruturais, coletivas e individuais que lhe conferiam densi-
dade e profundidade incompatíveis com o que parecia ser a frivo-
lidade dos eventos (Odalia, 1991, p. 7).

E, com a revista Annales criada em 1929. Marc Bloch e L. Feb-
vre promovem uma nova forma de produzir o conhecimento histórico.

Em primeiro lugar, a substituição da tradicional narrativa de acon-
tecimentos por uma história–problema. Em segundo lugar, a histó-
ria de todas as atividades humanas e não apenas história política.
Em terceiro lugar, visando completar os dois primeiros objetivos, a
colaboração com outras disciplinas, tais como a geografia, a socio-
logia, a psicologia, a economia, a linguística, a antropologia social,
e tantas outras (Burke, 19991, p 11–12).

O intuito aqui não é o de descrever a escola ou o movimento
dos Annales na historiografia, algo a que BURKE (1991) deliberadamen-
te se propôs a fazer, além de analisar e avaliar, como um companheiro
de viagem, conforme autodeclarado por ele.  E sua conclusão é a de
que:

[…] a mais importante contribuição do grupo dos Annales, inclu-
indo–se as três gerações, foi expandir o campo da história, abran-
gendo áreas inesperadas do comportamento humano e a grupos
sociais  negligenciados  pelos  historiadores  tradicionais.  Essas  ex-
tensões do território histórico estão vinculadas à descoberta de no-
vas fontes e ao desenvolvimento de novos métodos para explorá–
las. Estão também associadas à colaboração com outras ciências,
ligadas ao estudo da humanidade, da geografia à linguística, da
economia à psicologia. Essa colaboração interdisciplinar manteve–
se por mais de sessenta anos, um fenômeno sem precedentes na
história das ciências sociais (Burke, 1991, p. 126–127).

HOBSBAWM (2002), que vivenciou as transformações da histo-
riografia ao longo de todo o século XX, testemunha que o grande confli-
to vivido pelos historiadores foi o embate da hipótese convencional posi-

juntura) e novos métodos (especialmente a ‘história serial’ das mudanças na longa duração), foi dominada
pela presença de Fernand Braudel (id., ibid). Uma terceira fase seria a partir dos anos 60 do século XX
quando ficou cada vez mais marcada pela fragmentação.
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tivista – a história é a política do passado, no interior dos Estados–na-
ções e suas relações com outros – e, a história que deve tratar das estru-
turas e mudanças das sociedades e culturas – concepção dos marxistas e
dos seguidores dos Annales. No primeiro caso a história como narrativa
e no segundo a história como análise e síntese. Era uma batalha entre a
velha e a nova história. Entre os “modernizadores” havia muitas diferen-
ças ideológicas e de politização, mas em comum lutavam contra os posi-
tivistas e, por volta de 1970, parecia razoável supor que estava ganha a
guerra.

Entretanto, HOBSBAWM (2002) reconhece que ocorreram no-
vas mudanças e que novamente surge a história descritiva.

[…] da estrutura econômica e social para a cultura, da recupera-
ção dos fatos para a recuperação dos sentimentos, do telescópio
para o microscópio […] Talvez houvesse também um elemento
daquela  curiosa  desconfiança  intelectual  pelo  racionalismo  das
ciências naturais que ficaria ainda mais na moda à medida que o
século chegava ao fim […] De qualquer maneira, tanto quanto sei
os historiadores das gerações jovens nos últimos trinta anos não
produziram qualquer obra–prima histórica narrativa e não analíti-
ca. (p. 324).

LE GOFF (1995) considerou que as chamadas ‘voltas’ aconte-
cem com uma problemática profundamente renovada. A volta do acon-
tecimento, tão combatido por L. Febvre e M. Bloch, “está ligada a trans-
formações profundas que restauram seu direito de cidadania no territó-
rio da história”.  O acontecimento,  por exemplo,  é criado pela mídia,
“que lhe proporciona um estatuto privilegiado na história contemporâ-
nea”. Ele pode ser estudado como a ponta do iceberg, cristalizador e re-
velador das estruturas.

A volta da narrativa para LE GOFF (1995) é um cadáver que
não deve ser ressuscitado. A história–narrativa dissimularia ideologias e
procedimentos metodológicos. A volta da biografia, que inunda o mer-
cado do livro histórico, tem superficialidades, anedotas e anacronia, mas
“A biografia histórica nova, sem reduzir as grandes personagens a uma
explicação sociológica, esclarece–as pelas estruturas e estuda–as  através
de suas funções e seus papéis”.

A volta da história política também combatida pelos iniciadores
dos Annales, pode ser agora a “história do poder sob todos os seus as-
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pectos, nem todos políticos, uma história que inclua notadamente o sim-
bólico e o imaginário” (id., ibid).

Na prática, ou seja, na produção do conhecimento histórico que
se materializa, real ou não, torna–se difícil verificar o quanto ele é feito
com as características ensejadas por LE GOFF.

Na avaliação de ARÓSTEGUI (2006), excluindo–se o marxismo,
responsável por uma grande massa de pesquisas sob sua orientação te-
órica, no final do século XX prevaleceu o pós–moderno. Com isso, nun-
ca foi tão difícil considerar a existência de um método historiográfico no
qual se reconheçam algumas práticas comuns mínimas. Também conti-
nua faltando o acordo, também mínimo, sobre que tipo de conhecimen-
to é o historiográfico. Talvez seja mais realista falar, hoje, de novos mo-
delos historiográficos: micro–história, nova história cultural, história só-
cio–estrutural, sociologia histórica, história oral, história da vida cotidia-
na, história dos conceitos, história do tempo presente etc.

ARÓSTEGUI (2006) indaga se a historiografia se apresenta hoje
como ciência social, texto histórico ou elaboração ideológica. Ou, se é
possível que se apresente como algo distinto de qualquer uma dessas
três  possibilidades.  Rechaça  a  redução  da  história  à  literatura,  bem
como a possibilidade de definir a sua cientificidade a partir do modelo
de conhecimento do mundo físico porque a escrita da história é uma
operação cultural, sujeita às convenções culturais e essa é a condiciona-
lidade inevitável de todo conhecimento humano.

A verdade é sempre uma ‘verdade conveniente’. Isso não altera,
de forma alguma, a firme proposição de fazer da historiografia um
conhecimento sujeito  à comprovação como qualquer  outro que
pretenda ser científico e não ficcional (Aróstegui, 2006, p 245).

Consequentemente, elaborar uma explicação histórica é a obriga-
ção fundamental de toda a prática historiográfica. Enfim, essa ex-
plicação deve ser exposta através de um discurso, de uma lingua-
gem e de uma argumentação. O produto final da pesquisa da his-
tória é sua escrita […] (id, p. 252).

Na mesma direção de ARÓSTEGUI caminha HOBSBAWM que
face aos novos paradigmas e à Nova História pondera: o perigo das no-
vas posições é que elas solapam a universalidade do universo do discur-
so, que é a essência de toda a história como disciplina erudita e intelec-
tual; prejudicam aquilo que os antigos – positivistas – e modernos – mar-
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xistas e Escola de Annales – tinham em comum, isto é, a convicção de
que as investigações dos historiadores, mediante regras geralmente acei-
tas de lógica e de evidencia, distinguem entre fato e ficção, entre o que
pode ser estabelecido e o que não pode, aquilo que é e aquilo que gos-
taríamos que fosse – tendências de se converter a história em literatura
ou de se tomar o discurso como a própria realidade –; um grande perigo
são as pressões políticas sobre a história que vem dos Estados ou dos
grupos de identidade e a moderna sociedade midiática que confere ao
passado proeminência sem precedentes e potencial de mercado.

Mais do que nunca a história é atualmente revista ou inventada
por gente que não deseja o passado real, mas somente um passa-
do que sirva a seus objetivos. Estamos hoje na grande época da
mitologia histórica.  A defesa da história por seus profissionais é
hoje mais urgente na política do que nunca. Somos necessários
(Hobsbawm,2002, p. 326).

Essa nossa incursão pelo campo da História e dos historiadores
se fez necessária porque a História da Educação no Brasil durante o sé-
culo XX sofreu a influência das tendências e padrões da pesquisa em
História.  Em trabalhos  anteriores  (Sanfelice,  2012)  pude fazer  vários
apontamentos sobre a pesquisa em História da Educação no Brasil do
século XX. Uma das conclusões que ressaltei foi exatamente a de que as
múltiplas mudanças ocorridas no campo da produção do conhecimento
histórico e da História da Educação foram muito semelhantes àquelas
que também marcaram as Ciências Sociais (Sanfelice, 2013). BITTAR
(2012, p. 87), por exemplo, trabalha com a mesma perspectiva, ou seja,
foram três os esquemas interpretativos prevalecentes na História até a
década de 1980: o positivismo, o marxismo e a Escola de Annales. Pos-
teriormente a hegemonia foi da História Cultural. Sua conclusão é a de
que há similitudes e distinções “entre os dois campos de pesquisa e tam-
bém sobre a influência das tendências teóricas do campo da História so-
bre o da História da Educação durante o século XX”. (Bittar, 2012, p.
111). FERREIRA JR. (2012, p. 117), por sua vez, estuda especificamen-
te “a influência epistemológica que o marxismo exerceu no âmbito da
pesquisa em educação depois da criação, em 1965, do atual sistema na-
cional de Pós–Graduação no Brasil”.

Enfim, no fazer da História da Educação, seja no passado ou no
presente,  os  modelos  teóricos  – epistemológicos  – e  metodológicos  –
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uma decorrência –, são aqueles que a ciência da História tem construí-
do. No presente, a elasticidade das tendências pós–modernas torna in-
definido o panorama teórico–metodológico no qual os pesquisadores es-
tão navegando.

Acredito que para os historiadores da História da Educação, na
forma em que ela se encontra e salvo algumas exceções, cabe refletir so-
bre a postura de ARÓSTEGUI (2006) que considera a produção do co-
nhecimento histórico em geral como um panorama desconfortável em
decorrência da falta de produção teórica. Tem–se tornado mais fácil a
manipulação e a conversão da História em ideologia pela frágil constru-
ção disciplinar da historiografia e a ignorância dos historiadores a respei-
to dos fundamentos da sua ciência. A questão de fundo, portanto, não
se reduz ao método.

Fico atento ao convite que HOBSBAWM lançou para o século
XXI:

Os jovens historiadores necessitam que sua atenção seja dirigida
nos dias de hoje para a interpretação materialista da história tanto
quanto, ou talvez até mais, na época em que ela era condenada
como propaganda totalitária, pois até mesmo as modas acadêmi-
cas igualmente a desprezam. Afinal de contas, venho procurando
convencer as pessoas durante mais de meio século de que a histó-
ria marxista tem mais substância do que imaginam, e se a associa-
ção do nome de historiador a ela ajuda nesse trabalho, tanto me-
lhor (Hobsbawm, 2002, p.327)

Entendo que o brilhante historiador acima referenciado não está
fazendo proselitismo ideológico, sua postura é mais de instigação do que
de orientação. Nesta já segunda década do século XXI, um século que
outro fantástico historiador da educação (Manacorda, 2009,p.32) previu
que terá contradições maiores que o anterior, os acontecimentos históri-
cos mais recentes exigem, para serem compreendidos, o arcabouço te-
órico do pensamento marxiano e dos marxistas. Nada parecido como
um referencial único ou hegemônico absoluto, mas necessário. Fenôme-
nos como a globalização, a revolução tecnológica, o livre mercado e a
avassaladora onda mundial do neoliberalismo exigem para a sua expli-
cação análises mais gerais  e de grandes sínteses.  O mesmo acontece
com a educação inserida em tal contexto e, idem, para o papel da esco-
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la. Nada contra quem assim não quiser proceder no seu trabalho de pes-
quisador da História e da História da Educação.

Esvanecidos um pouco os rejeites mútuos dos múltiplos interlo-
cutores sujeitos do debate mais recente, é possível dizer que se retirando
os excessos de cada um, as limitações e os descasos, o campo da Histó-
ria da Educação encontra–se mais arejada. Um reflexo, sem dúvida, do
que ocorreu em todas as ciências sociais3.
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3º CAPÍTULO 
PEDAGOGIA, CIÊNCIA DA EDUCAÇÃO: SUA
GENEALOGIA ENTRE OS SÉCULOS XVII E XX

José Carlos Souza Araújo 
UNIUBE/UFU

[…] de um lado a práxis educativa depende de uma
teoria pedagógica para poder ser consciente e volun-
tariamente a educação do homem em homem pelo
homem, de outro, a teoria pedagógica depende da
educação como práxis, pois ela só pode ser diretriz
teórica da educação para a prática educacional en-
quanto  conhecimento  desta  prática.  (SCHMIED–
KOWARZICK, 1983, p. 129).

A educação é inerente à existência, ou seja, o processo de existir
acarreta a educação, uma prática social que se realiza desde a infância à
velhice, mediada pela pedagogia, seja ela elementar (simples, fundada
no senso comum, em filosofia de vida, no ensinar a viver), científica ou
de teor filosófico (MORANDO, 1979, p. 366). Para a realização da edu-
cação, esta se proveu da pedagogia, a qual compartilha de tal prática
social, e significava em sua origem grega condução da criança. Porém,
sua semântica assumiu, logo depois, uma orientação teórico–prática, em
torno da qual se constituiu uma paulatina e multimilenar elaboração, e
que será o objeto central desse capítulo. 

Nesse sentido, a pedagogia, como objeto científico, formalizou–
se a partir do século XVII através de Francis Bacon (1561–1626); toda-
via, desde a Grécia clássica o pedagogo compartilhava do processo edu-
cativo ainda que através de uma pedagogia elementar, pelo menos inici-
almente. Com efeito, a educação é concernente à pedagogia, constituin-
do–se esta em matéria daquela, ou seja, o ser humano é educável, e sua
educabilidade passa pela pedagogia. 

Já é corriqueiro que paîs, paidós (filho, filha, criança) advém do
grego, ao qual  se  pospõe  agógê,  ês  (ação de transportar,  transporte,
ação de conduzir, dirigir); e este posposto advém do verbo grego ágó,
que  significa  conduzir,  dirigir,  guiar,  governar,  comandar  (HOUAISS,
2001). É na própria Grécia clássica que, literalmente, a figura do peda-
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gogo se conforma como condutor de criança – era um escravo – para
posteriormente ser assumido como condutor da educação da criança. 

“Provavelmente a evolução histórica foi do escravo pedagogo e
mestre na própria família ao escravo mestre das crianças de várias famí-
lias e, enfim, ao escravo libertus que ensina na sua própria escola” (MA-
NACORDA, 1989, p. 78). Ou conforme Tito Lívio (59 a.C. – 17 d.C.),
em referência ao ano de 391 a.C., “o costume de entregar mais crianças
para uma pessoa só, como pedagogo e mestre ao mesmo tempo, fora e
ainda era grego” (Apud MANACORDA, 1989, p. 79). 

Em sentido  figurado,  genealogia,  termo  presente  no  subtítulo
desse capítulo, implica em um conjunto de dados, que objetiva compor
a  história  de  um  ramo  qualquer  da  atividade  humana  (HOUAISS,
2001). Esse é o caso da pedagogia: está em tela nesse capítulo historiá–
la, localizar suas origens, suas fontes, bem como o seu percurso e as dis-
cussões que se travaram sobre a mesma. 

Para isso, após essa introdução – que faz, a seguir,  referência
textual a uma obra de Platão, além de esclarecimentos conceituais de
ordem geral – esse capítulo apresentará centralmente uma discussão so-
bre o itinerário da pedagogia como ramo de conhecimento, discussão
que envolverá pouco mais de três séculos e meio, entre os séculos XVII,
XVIII, XIX e XX, e abarcará dezesseis teóricos da pedagogia.

Mais claramente, estarão em tela vinte e oito escritos, com exten-
são muito variada, desde 1605 a 1965, período em que se desenrolaram
debates frutíferos e construtores da pedagogia, nem sempre definitórios
quanto aos seus fundamentos possíveis e válidos. Cingir–se com os refe-
ridos dezesseis teóricos da pedagogia não significa que não existam tam-
bém outras posições mais ou menos significativas, ou mais ou menos in-
cidentes sobre a mesma. 

Pelo contrário, são inúmeros aqueles que se rodearam da peda-
gogia para compreender, ou mesmo realizar, a educação, o homem e a
sua existência a partir de perspectivas filosóficas, científicas, técnicas, te-
ológicas, didáticas etc. Trata–se aqui, por conseguinte, de traçar a men-
cionada genealogia, fazendo com que ela deixe revelar as direções, ten-
dências, correntes, motivações, discussões, interpretações e mesmo pa-
radoxos.  

As diferentes teorias da educação envolvem necessariamente a
pedagogia, mas nem toda discussão de ordem pedagógica, ou que res-
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soa sobre ela, se constitui em teoria da educação. Para Octavi Fullat,
“[…] o mais apropriado para o tema educacional – é o que define ‘teo-
ria’ como um marco conceitual  que guia determinada atividade. […]
Uma teoria educativa é um marco conceitual  de constante referência
que justifica e, por fim, orienta a atividade educadora” (1979 p. 70). 

Ao que depois acrescenta algo básico em uma teoria da educa-
ção: “Tal marco abraça elementos científicos – biológicos, psicológicos,
sociológicos... – e elementos não científicos – concepções filosóficas do
mundo e do homem, morais, estéticas, políticas, teológicas” (Ibid.). Den-
tre estas,  podem ser destacados, por exemplo, os esforços de Platão,
Agostinho, Rousseau, Pestalozzi, Herbart, Dewey dentre outros. 

Outro aspecto destacável a respeito da temática encontra–se em
Paciano Fermoso (1982), para quem as teorias da educação “[…] por
mais modernas que sejam, não coincidem com as teorias científicas, que
explicam o mundo e se expressam em leis. […] As teorias da educação
constituem–se num conjunto de princípios coerentes, de conselhos e re-
comendações a influir na prática” (FERMOSO, 1982, p. 26). 

Permite–se, desse modo, compreender que a teoria da educação
se  explicita  de  uma maneira  abrangente,  de  modo a  expressar  uma
compreensão que abarca elementos científicos e não–científicos. “Dessa
forma,  pode–se  afirmar  que  uma  teoria  educativa  apresenta–se  com
uma perspectiva de totalidade, quando realiza abrangentemente posicio-
namentos  que implicam posturas  filosóficas  associadas  às  cientificas”
(ARAÚJO, 2009, p. 197). 

Nesse sentido, tais teorias “[…] são mais ambiciosas em seus ob-
jetivos, e pretendem formar um tipo de personalidade e inclusive de so-
ciedade” (FERMOSO, 1982, p. 27). Por um lado, tais teorias gerais ou
abrangentes implicam evidentemente em norteamentos quanto à ordem
prática, mas também são relativos aos fins educativos, os quais levam
em conta e se associam às características dos educandos, aos objetivos,
aos conteúdos, aos métodos e às técnicas de ensino e à própria avalia-
ção.

Por outro lado, as teorias educativas parciais “[…] prescrevem a
respeito de alguma dimensão pedagógica concreta, pelo que o número
de tais teorias é indefinido” (FERMOSO, 1982, p. 27). “Assim sendo, há
abordagens científicas particulares, tais como, por exemplo, as assenta-
das numa perspectiva psicológica, sociológica ou biológica, ou mesmo,
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especificamente, as presentes nas teorias da aprendizagem, nas teorias
do ensino […]” (ARAÚJO, 2009, p. 198).

Ou ainda, “[…] naquelas que sobrelevam o papel das tecnologi-
as educativas, ou lhes conferem centralidade, como é o caso das refle-
xões que estruturaram ou mesmo estruturam o tecnicismo pedagógico
[…]” (Ibid. p. 198). Como se observa, tais teorias particulares ou mesmo
específicas podem “[…] se apresentar com implicações de ordem filo-
sófica, ou simplesmente isentar–se dela, porém não é do seu teor abar-
car ou ter uma abrangência que implique uma perspectiva de totalida-
de” (Ibid., p. 198).

Visando situar  as  origens  da pedagogia,  em Platão (427–347
a.C.) o sentido de pedagogo como escravo já é referido em Protágoras,
obra escrita provavelmente em 388 a.C. Nela, argumenta o sofista Pro-
tágoras1, diante das indagações de Sócrates, que “[…] é desde a infân-
cia e durante toda a vida que se perseguem este ensino [o da virtude] e
estas lições. Desde que a criança compreende o que se lhe diz, sua ama
de leite, sua mãe, seu pedagogo e seu próprio pai concorrem para tor-
ná–la o melhor possível” (PLATÃO, 1993, p. 87). 

Registra ainda o mesmo autor que é com gestos e palavras, que
se ensina à criança, ao explicar–lhe que “Isso é justo, aquilo é injusto;
isso é belo, aquilo é feio; isso é piedoso, aquilo é ímpio; faz isso, não faz
aquilo’.  E se a criança obedece espontaneamente,  está perfeito  […]”
(Ibid., p. 87–88). Ressalte–se que os gestos e as palavras se fazem conju-
gados a concepções do que é justo, belo, piedoso etc, e que nestas se re-
vela a dimensão teórica da pedagogia. 

Em continuidade, ao explicar e defender o ensino da virtude, e
se posicionando diante de Sócrates, Protágoras explica: “Depois se en-
via a criança ao mestre de escola e se a recomenda ao mestre para zelar
pela sua boa correção mais ainda que ao conhecimento das letras ou da
cítara. […] Em seguida […], apresentam–se a elas as obras de bons poe-
tas a serem lidos […] (Ibid., p. 88). Tais poetas fazem as crianças apren-
der  “[…]  pelo  coração,  porque  aí  se  encontram as  exortações,  bem
como os desenvolvimentos consagrados ao elogio e à exaltação dos an-

1 Protágoras (480–410 a.C.) encontra–se entre os maiores sofistas da Grécia clássica. O que está em foco
nessa citação é a argumentação de Protágoras, personagem da obra platônica, de que a virtude pode ser
ensinada, a respeito do que Sócrates discorda. A obra em apreço prenuncia posições platônicas em textos
futuros tais como Mênon e República.
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tigos heróis, que devem incitar a criança a imitá–los […]” (Ibidem, p.
88).

 Em seguida é a vez dos citaristas que, do mesmo modo, zelam
do conhecimento  das  pessoas  jovens  […]”  (PLATÃO,  1993,  p.  88).
Através deles, exercita–se o constrangimento da “[…] alma de seus alu-
nos a se familiarizarem com os ritmos e as harmonias: eles as tornam as-
sim mais dóceis, mais sensíveis ao ritmo e à harmonia e, dessa forma,
melhores formados para a palavra e para a ação. Porque a vida humana
toda tem necessidade de ritmo e de harmonia” (PLATÃO, 1993, p. 88). 

Argumenta ainda Protágoras que as crianças deveriam ser envia-
das “[…] ao pedótriba a fim de que disponham de um corpo em bom
estado físico para servir a um espírito bem formado e que alguma fra-
queza física não as constranja a se conduzir como covardes, tanto na
guerra quanto em qualquer outro empreendimento” (Ibid., p. 88–89). A
finalidade de tal formação física é para que as crianças se tornem fortes. 

Com efeito, “Quando elas deixam a escola, é a cidade então que
as obriga a aprender as leis e a se conformar com esse modelo em lugar
de agir livremente, segundo a sua fantasia” (Ibid., p. 89). Na cidade, a
formação da criança consolida–se ao se conformar com as suas  leis:
“[…] a cidade traça as leis […] e obriga cada um a seguir seus preceitos,
ao comandar ou ao obedecer. Ela castiga aquele que transgride, e este
castigo se chama [de um modo geral] ‘endireitamento’, porque a justiça,
se pensa, repara ao corrigir isso” (Ibid., p. 89). Depois de tal argumenta-
ção, conclui Protágoras: “Tal é, Sócrates, a importância do esforço dis-
pensado por todos, a título privado ou público, para formar os jovens na
virtude!  E  você  indaga  se  a  virtude  pode  ser  ensinada?”  (PLATÃO,
1993, p. 89).

Tais referências textuais da obra platônica promovem uma com-
preensão da pedagogia, que teria seu ponto de partida em concepções
de educação (fundadas na justiça, na beleza, na piedade) – certamente
não sem as experiências a respeito – das quais o pedagogo participa fa-
miliarmente do ponto de vista prático, uma vez que convive com a mãe,
o pai e a ama de leite. 

A teoria (concepções de educação) se alia à prática, ou esta con-
duz à teoria, eis o pedagogo, eis a pedagogia. Sua distinção é necessá-
ria, mas sua apreensão deve se dar necessariamente sob as duas formas:
caso fosse somente teoria,  não lhe caberia constituir–se como diretriz
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para a prática; e caso fosse somente prática, a pedagogia seria apenas
constituída por técnicas (SCHMIED–KOWARZIK, 1983, p. 129). 

Porém, a pedagogia, desde então, oscilará entre (1) o privilégio
à teoria ou (2) à prática – respectivamente em detrimento da prática ou
da teoria; no entanto, registre–se, ainda que há um exercício, nem sem-
pre constante,  através da compreensão que (3)  dialetiza a teoria e  a
prática. Essas três dimensões comportarão uma longa história no âmbito
na cultura ocidental, e conviver com concepções filosóficas – antropoló-
gicas, éticas, políticas, estéticas, jurídicas, lógicas –, teológicas, científicas
e técnicas (FULLAT, 1979), com variada fundamentação. Através desse
capítulo,  aspira–se contribuir  para esclarecer  algumas de suas dimen-
sões. 

Pedagogia como Arte, Ciência da Educação, Teo-
ria da Educação, Didática

Os termos e locuções presentes nesse subtítulo enunciam alguns
aspectos, pelos quais a pedagogia tem transitado no decorrer do período
expresso pelo título. Além destes, outros aspectos também se farão pre-
sente: a) com relação aos fins, o debate transita entre os fundamentos
ético–morais, fundamentos científicos (em particular, na Psicologia, So-
ciologia, História das Doutrinas Pedagógicas e do Ensino e Política); b)
com relação aos meios, expressam–se pelos métodos, pelos processos
de ação, pelo professor e pelas faculdades cognitivas (em particular, a
memória).

No decorrer dessa seção, e visando–se objetividade e abrangên-
cia,  encontram–se  tais  aspectos  diversamente  reunidos,  mas expostos
cronologicamente em acordo com as datas de publicação dos diferentes
escritos. Ao final, nas Questões em Aberto, busca–se uma sistematização
em forma de sinopse, bem como a explicitação de algumas observações
a respeito dos conteúdos desenvolvidos nessa seção. 

 Com o objetivo de orientar a compreensão dessa seção, esbo-
ça–se no Quadro 1, um roteiro de caráter sinótico que envolve autores,
título das obras e datas de publicação, cronologicamente listadas. 
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QUADRO 1
Autores Título em língua portuguesa das obras a serem referidas Datas de publicação

BACON (1561–1626) O Progresso do Conhecimento 1605
IDEM Da Dignidade e do Desenvolvimento das Ciências 1623
COMÉNIO  (1592–
1670)

Didática Magna: Tratado da Arte Universal de Ensinar Tudo a To-
dos 

D’ALEMBERT
(1717–1783)

Enciclopédia ou Dicionário Raciocinado das Ciências, das Artes e
dos Ofícios, por uma Sociedade de Letrados. Discurso Preliminar
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Elaboração do autor

 O processo genealógico de constituição da pedagogia tem como
ponto de partida obras de Francis Bacon (1561–1626), uma vez que ela
é situada por ele como objeto de conhecimento humano. Duas obras
suas são importantes para compreender o lugar da pedagogia em seu
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pensamento:  El  avance  del  saber [O  Progresso  do  Conhecimento]
(1988), publicada em 1605; e  De la Dignité et de l'Accroissement des
Sciences [Da Dignidade e do Desenvolvimento das Ciências]  (1843),
esta uma publicação de 1623, que reorganiza e amplia conteúdos da
publicação de 1605.

Tendo em vista compreender a pedagogia como ramo de conhe-
cimento, eis o seu delineamento: “As partes do saber humano fazem re-
ferência às três partes do entendimento humano, o qual é a sede do sa-
ber: a história à sua memória, a poesia à sua imaginação e a filosofia à
sua razão” (BACON, 1988, p. 81; cf. também BACON, 1843, p. 98). No
que toca à filosofia, seria ela de duas partes: a ‘filosofia da humanidade’
(que considera o saber humano como separado e isolado) e a ‘filosofia
civil’ (o saber humano seria considerado agrupadamente e vinculado à
sociedade). 

A “filosofia da humanidade, por sua vez, se compõe de partes
todas semelhantes àquelas das quais o próprio homem é composto, ou
seja, das ciências que se referem ao corpo e daquelas que se relacionam
à alma” (BACON, 1843, p. 186). De acordo com ele, as faculdades da
alma se movem pela lógica e pela moral: à primeira confere o entendi-
mento e a razão, o que garantiria a pureza de iluminação; e à segunda,
a liberdade da vontade. A seu ver, ambas seriam irmãs gêmeas. 

Em continuidade ao seu raciocínio, compreende a pedagogia no
interior de tal lógica, dividindo–a em quatro artes, derivadas dos “[…]
diferentes fins aos quais ela pode tender; porque nas coisas em que o
homem usa de sua razão, ou encontra o que procurou, ou julga o que
encontrou, ou retém o que julgou, ou enfim transmite  o que reteve”
(BACON,  1843,  p.  223).  Por  conseguinte,  respectivamente,  haveria
quatro artes racionais: “[…] a arte de buscar ou da invenção, a arte de
julgar ou do julgamento, a arte de reter ou da memória, enfim a arte de
falar ou da transmissão […]” (Ibid., p. 223). 

É a essa última arte, a de falar ou de transmitir o que foi inventa-
do, julgado e depositado em sua memória, que denomina por transmis-
são. E ela abrange todas as “[…] artes que têm por objeto as palavras e
os discursos […]” (BACON, 1843, p. 259). Por conseguinte, é na arte
da transmissão que erige dois apêndices relativos à mesma: a) a crítica e
b) a pedagogia. 
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Em relação à crítica, uma arte de transmissão, explica que ela en-
volve  composição  dos  livros,  sua  leitura  dirigida  ou não  pelos
mestres, necessidade de rever os autores aprovados e de aprimo-
rá–los, além da promoção de edições corretas. Em suma, trata–se,
segundo Bacon, de cuidar do desenvolvimento das pessoas envol-
vidas com estudos. Assevera também que a interpretação e a ex-
plicação dos autores pertencem à crítica, o que envolve comentá-
rios, observações, notas, esclarecimentos, comparações etc (Ibid.,
p. 323). 

Quanto à pedagogia, enfocada também como arte da transmis-
são, Bacon argumenta que se faz necessário preservar–se dos mé-
todos de ensino que abreviam excessivamente, bem como evitar
inspirar a presunção dos alunos; a seu ver, trata–se de favorecer a
liberdade dos espíritos, permitir que os alunos possam também se
dedicar  aos estudos  em acordo com gostos pessoais.  Chama a
atenção, porém, para duas maneiras correlatas que têm em vista
habituar, exercitar e preparar a inteligência: a primeira, a iniciar–
se “[…] pelas coisas mais fáceis e conduzir pouco a pouco às coi-
sas mais difíceis; e a segunda começa pela tarefa mais pesada e se
apressa em cumpri–la, a fim de que em seguida não se encontre
mais do que prazer nas coisas mais fáceis” (Ibid., p. 324). Trata–
se, a seu ver, “[…] de fazer sentir o quanto uma judiciosa combi-
nação destes dois métodos contribui para aperfeiçoar as faculda-
des, tanto da alma quanto do corpo” (Ibid., p. 324). Ressalta tam-
bém a importância de bons métodos para o progresso dos alunos,
bem como a respeito dos exercícios escolares (Ibid., p. 324–325). 

É com relativa contemporaneidade, que também se apresenta,
ainda na primeira metade do século XVII, Comênio (1592–1670), atra-
vés de sua obra, Didática Magna: Tratado da Arte Universal de Ensinar
Tudo a Todos2, que é de 16383. Evidentemente, sua posição se traduziu
como crítica à didática de então (COMÉNIO, 1996, p. 48), mas tinha ele
uma perspectiva audaciosa: a  Didática Magna é compreendida por ele

2Cabe aqui um esclarecimento sobre o termo didática, que é de origem grega, e significa ensino. Para
BUISSON (1887, p. 705), o termo, pedagogia, equivale ao de ciência da educação; no entanto, subdividia
aquela em duas partes: uma que compreende a educação propriamente dita, e a outra relacionada ao en-
sino: “[…] é esta segunda parte que se denomina didática. No século XVII, a palavra didática tinha um
sentido mais ampliado, e podia ser empregada como equivalente à pedagogia: é assim que Comênio atri -
buiu o título de Didática Magna ao tratado no qual expôs sua teoria da educação”.
3Em 1627, inicia–se a pesquisa em torno da Didática checa; em 1631, ocorre a tradução da mesma para o
latim, a qual será intitulada Didática Magna; e em 1638, a Didatica Magna é concluída, constituindo–se
em uma versão ampliada da Didática checa (LOPES, 2006).



   58

como “Processo seguro e excelente de instituir, em todas as comunida-
des de qualquer Reino cristão, cidades e aldeias, escolas tais que toda a
juventude […] possa ser formada nos estudos, educada nos bons costu-
mes, impregnada de piedade […]” (COMÉNIO, 1996, p. 43). 

Suas pretensões  tinham como propósito ensinar “[…] com tal
certeza, que seja impossível não conseguir bons resultados. E de ensinar
rapidamente,  ou seja, sem nenhum enfado […]. E de ensinar  solida-
mente,  […] encaminhando os alunos para uma verdadeira instrução,
para os bons costumes e para a piedade sincera” (COMÉNIO, 1996, p.
45–46). Como se observa, de um lado, sua postura passava por preocu-
pações para com a certeza, a rapidez e a solidez do ensino – o que ex-
pressa uma orientação empirista que então reinava – e tinha por hori-
zonte “ensinar a arte das artes” (Ibid., p. 47).

De outro,  seus fundamentos são teológicos: seu propósito é a
“salvação do gênero humano” (Ibid., p. 47), justamente porque o fim do
homem encontra–se fora dessa vida, ou seja, na vida eterna. “Com efei-
to, a caridade manda que o que Deus manifestou para salvação do gê-
nero humano […], se não esconda dos mortais, mas se manifeste a todo
o mundo” (Ibid., p. 51). 

No início da segunda metade do século XVIII, inicia–se a edição
da  Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des
métiers, par une Société de Gens de lettres [Enciclopédia ou Dicionário
Raciocinado das Ciências, das Artes e dos Ofícios, por uma Sociedade
de Letrados] (1751), a qual apresenta um  Sistema Geral do Conheci-
mento Humano, dividindo a Ciência do Homem em História, Poesia e
Filosofia, respectivamente correspondentes às três faculdades do Enten-
dimento, Memória, Imaginação e Razão. Como se observa, tal entendi-
mento retoma as reflexões de Francis Bacon. 

No âmbito da Ciência do Homem, a  Filosofia, como faculdade
da Razão, abrange quatro dimensões, como se representa a seguir: 
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Seguindo a tradição estabelecida por Francis Bacon, D’Alembert
(1751) estabelece que na Ciência do Homem encontra–se a pedagogia,
que passa pela mediação da Lógica; é no interior desta que a pedagogia
é assumida como Arte de Comunicar; e através desta, ela se constituiria
em uma  Ciência do Instrumento do Discurso, e abrangeria a  Escolha
dos Estudos e as Maneiras de Ensinar. Pela Figura 1, uma possível for-
ma de representar: 
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Também é da segunda metade do século XVIII,  Emílio ou Da
Educação [Émile ou de la Éducation], publicada em 1762, obra–parâ-
metro da concepção moderna de educação. Nela, Jean–Jacques Rous-
seau (1712–1778) situa o papel fundamental da educação: “Nascemos
fracos, precisamos de força; nascemos carentes de tudo, precisamos de
assistência; nascemos estúpidos, precisamos de juízo. Tudo o que não
temos ao nascer e de que precisamos quando grandes nos é dado pela
educação” (ROUSSEAU, 1995, p. 8). Ou seja, “Moldam–se as plantas
pela cultura, e os homens pela educação” (Ibid., p. 8).

Nosso verdadeiro estudo é o da condição humana. […] Começa-
mos a nos instruir  quando começamos a viver;  nossa educação
começa junto conosco; nosso primeiro preceptor é a nossa ama–
de–leite. Assim, a palavra educação tinha entre os antigos um sen-
tido diferente, que já não lhe damos: significava alimentação.  A
parteira  põe no mundo,  […]  a ama cria,  o pedagogo forma, o
mestre ensina.  A educação, a formação e a instrução, portanto,
são três coisas tão diferentes no que se refere ao seu objeto quan-
to a governanta, o preceptor e o professor. Estas distinções, po-
rém, são bem compreendidas e, para ser bem dirigida, a criança
deve seguir um só guia. (ROUSSEAU, 1995, p. 14–15)

Entretanto, há um princípio fundamental na pedagogia rousse-
auniana, o da liberdade: “O homem verdadeiramente livre só quer o
que pode e faz o que lhe agrada. Eis a minha máxima fundamental. Tra-
ta–se apenas de aplicá–la à infância, e todas as regras da educação de-
correrão dela” (ROUSSEAU, 1995, p. 76). Todavia, o fundamento de
sua pedagogia se encontra no deísmo, ou seja, tudo advém do Autor
das coisas ou da Providência (uma teologia natural, fundada apenas na
razão): “Tudo está bem quando sai das mãos do Autor das coisas, tudo
degenera entre as mãos do homem” (Ibid., p. 7).

Advirta–se que esta última é a primeira frase do Emílio, e é por
isso que o referido Autor das coisas subjuga o processo da educação:
“[…] uma vez que a educação é uma arte, é quase impossível que ela
tenha êxito, já que o concurso necessário a seu sucesso não depende de
ninguém. Tudo o que podemos fazer à custa de esforços é nos aproxi-
mar mais ou menos do alvo, mas é preciso sorte para atingi–lo” (Ibid., p.
9). O alvo em apreço é a natureza, algo certo e bom concedido pelo Au-
tor das coisas; e contra a educação fundada na natureza nada podemos,
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além do que ela deve submeter a educação propiciada pelos homens e
pelas coisas a si mesma (Ibid., p. 9). 

Não se pode deixar de destacar também a posição de Immanuel
Kant (1724–1804), na obra,  Pedagogia (Ueber Paedagogik), publicada
com a autorização do mesmo em 1803, porém resultante de cursos mi-
nistrados  em 1776/77,  1783/84 e 1786/87  (FONTANELLA, 1996,  p.
50), e anotados por um aluno. Aspirava ele por uma teoria da educa-
ção, reveladora de um caráter idealizante, mas que serviria, a seu ver,
de guia à sua própria efetivação:

O projeto de uma teoria  da educação é um nobre ideal,  e em
nada prejudica, mesmo quando não estejamos dispostos a realizá–
lo. Tampouco há que ter a idéia por quimérica, e desacreditá–la
como um belo sonho, mesmo quando se encontrem obstáculos
em sua realização. Uma idéia não é outra coisa senão o conceito
de  uma  perfeição  não  encontrada  ainda  na  experiência.  Por
exemplo, a idéia de uma república perfeita, regida pelas leis da
justiça, é impossível? Basta que nossa idéia seja correta para que
se livre dos obstáculos que em sua realização encontre... A idéia
de uma educação que desenvolva nos homens todas as suas dis-
posições naturais, é, sem dúvida, verdadeira. (KANT, 1983, p. 32–
33)

Fiel ao “conceito de uma perfeição não encontrada ainda na ex-
periência” (Ibid.,  p.  33),  Kant  argumenta que seria possível  conceber
uma educação que desenvolvesse as disposições naturais do homem,
ainda que estivessem em germe. Com essa perspectiva, retoma uma ve-
lha tradição da cultura ocidental: 

A educação é uma arte, cuja prática tem de ser aperfeiçoada por
muitas gerações. Cada geração, provida do conhecimento das an-
teriores, pode realizar constantemente uma educação que desen-
volva […] conforme a um fim, todas as disposições naturais do
homem, e conduzir deste modo toda a espécie humana a seu des-
tino. (KANT, 1983, p. 35)

“Pai da psicologia moderna [que] inspirou diretamente a Fröbel
e Herbart […]” (SOËTARD, 2010, p. 11), Pestalozzi (1746–1827) em
obra escrita em 1801, Cómo Gertrudis enseña a sus hijos [Como Gertru-
des ensina seus filhos] (2009), que ao se referir à sua curta experiência
de seis meses, no ano de 1799, com um orfanato no distrito de Stans,
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pertencente à Argóvia, uma unidade político–territorial (cantão) da Suí-
ça, assim se pronuncia a respeito da mediação da psicologia: “[…] reco-
nheci como decisivas minhas experiências sobre a possibilidade de as-
sentar a instrução do povo sobre fundamentos psicológicos, de colocar
como base dela conhecimentos intuitivos reais e de arrancar do ensino a
máscara de sua retórica superficial” (2009, p. 31).

Para Michel Soëtard (2010, p. 73), “‘Psicologizar’ não tem para
Pestalozzi o sentido que se dá hoje à psicologia, como ciência da subjeti-
vidade, mas possui um sentido lógico, objetivo […]”. Todavia, é o pró-
prio Pestalozzi a esclarecer: trata–se de “[…] pôr em harmonia os ele-
mentos de qualquer arte com o ser do meu espírito pela observação das
leis psicológico–mecânicas, mediante as quais se eleva o nosso espírito
das intuições sensíveis aos conceitos exatos” (2010, p. 73). Ou seja, tais
leis psicológicas são,  na realidade, as leis  lógicas que regem o nosso
modo de pensar (SOËTARD, 2010, p. 73).

Assim sendo, para Pestalozzi, as escolas de então eram antipsico-
lógicas, porque lhe pareciam “[…] máquinas artificiais que destroem to-
dos os efeitos da capacidade e da experiência, que criou neles a mesma
natureza” (PESTALOZZI,  2009,  p.  38–39).  Revelavam–se tais  escolas
por  seus  procedimentos,  enredados  com “[…] um sistema  artificioso
para esterilizar aquela força e aquela experiência à qual a própria natu-
reza deu vida nas crianças” (PESTALOZZI, 2010, p. 58).

Sob o título, Notas de Pestalozzi sobre su método [Notas de Pes-
talozzi sobre seu Método], um pequeno texto de 1802, Pestalozzi (2001),
reflete sobre as  forças corporais,  disposições intelectuais e sentimentos
do coração, o que traduz uma clássica preocupação da pedagogia em
sua dimensão teórica, a educação física, intelectual e moral (a dimensão
prática envolvia as questões relativas ao método e à didática). Em refe-
rência a esse tripé, de ordem teórica, considera que “Toda arte da edu-
cação humana descansa essencialmente […] na união desses três aspec-
tos […]: é e deve ser basicamente um seguir avançando de um modo
simples e reto, porém ativo e ininterrupto, pelo caminho que a natureza
indicou ao gênero humano […]” (p. 75). 

Cabe esclarecer, ainda, que seu conceito de psicologia punha–se
primeiramente pela natureza da criança, natureza esta, segundo Pesta-
lozzi, derivada do Criador ou Doador, daquele que concede tudo o que
é bom, como já expressara o deísmo de Rousseau. Para Pestalozzi, a
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arte psicológica devia atender à elevação da consciência da criança a
um alto grau de clareza (2009, p. 38). “Por muito tempo busquei uma
origem psicológica, comum a todos estes meios técnicos da instrução,
por estar convencido de que só assim era possível descobrir a forma em
que está determinada a cultura da humanidade pela essência da nature-
za mesma” (Ibid., p. 94).

Embora Herbart (1776–1841) tenha nascido trinta anos depois
de Pestalozzi (1746–1827), este se iniciou na área da pedagogia e da di-
dática aos 53 anos de idade (CABANAS, 2004, p. 19). Os dois teóricos
se encontraram pela primeira vez em 1798; mas, foi em 1803 que Her-
bart dirigiu–se a ele através de nove questões por escrito, intitulado Res-
puesta a nueve preguntas de Herbart sobre el método (1803) [Resposta
a nove perguntas de Herbart sobre o método (1803)]. E a 9ª pergunta
referia–se à utilização de fábulas, contos etc, ao que responde Pestalozzi:
“Disse uma vez que meu método é um jogo, e se interpretou mal essa
frase minha; com ela não quero dizer outra coisa que meu método psi-
cologiza o esforço e, com isto, torna fáceis as habilidades do pensar sem
lacunas e do averiguar profundamente” (2004, p. 113). 

Entretanto, as posições de Pestalozzi (2009), na obra de 1801,
consideram que toda instrução do homem não é senão “[…] a arte de
auxiliar  a  este  anseio  da  natureza  pelo  seu  próprio  desenvolvimento
[…]” (Ibid., p. 37). Explica também que tal arte está associada à “[…]
proporcionalidade e à harmonia das impressões que se hão de comuni-
car à criança com o grau preciso de suas forças desenvolvidas” (Ibid., p.
37). “Quão bem repousarei em minha tumba se chegar a unir a nature-
za e a arte na instrução do povo, tão íntima quanto violentamente estão
separadas agora” (Ibid., p. 39). 

Tais posições de Pestalozzi, como se observará, estão em estreita
interlocução com outra expressão fundamental da constituição da peda-
gogia  como  ciência:  trata–se  do  kantiano,  Johann  Friedrich  Herbart
(1776–1841),  que  em obra  de  1802,  Primeiras  Lições  de  Pedagogia
[Primeras Lecciones de Pedagogía] (1946), assume esta como arte, mas
radicalmente entreligada à ciência, sobrepondo–a de maneira evidencia-
da: 

[…] uma preparação para a arte pela ciência; uma preparação da
inteligência e do coração antes de empreender a tarefa de educar,
em virtude da qual a experiência, que só podemos lograr realizan-
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do essa tarefa, será instrutiva para nós. No fazer só se aprende a
arte, adquire–se tato, destreza, habilidade; porém, mesmo pelo fa-
zer só aprende a arte aquele que aprendeu ao pensar a ciência, se
se apropriou dela, se se rege por ela e se tem predeterminado com
ela as futuras impressões  que o produzirá a experiência.  (HER-
BART, 1946, p. 22–23) 

Quatro anos depois, em obra de 1806, Pedagogia Geral Deduzi-
da da Finalidade da Educação, a questão é retomada, desta feita para
afirmar a submissão da pedagogia à finalidade da Educação. É através
dessa obra que a pedagogia é reivindicada, mais expressamente, como
ciência que, a seu ver, devia tornar–se experimental, posto que “[…] de
uma experiência nada se aprende, tal como nada se aprende de obser-
vações dispersas […]” (HERBART, 2003, p. 12). 

Refletia que é pela repetição de um mesmo ensaio por muitas
vezes, que se pode chegar a algum resultado, pois “[…] falar de expe-
riência antes de se terminar o ensaio […]” (Ibid., p. 12), não é possível.
Sustentava que a pedagogia devesse construir os seus próprios concei-
tos, o que promoveria sua própria orientação, sua cientificização e sua
autonomia; e que tal processo devia se fundar em ciências afins. “Seria
seguramente melhor se a Pedagogia se concentrasse tão rigorosamente
quanto possível nos seus próprios conceitos e cultivasse mais um pensa-
mento independente” (Ibid., p. 13). 

Em termos de fundamentação, advogava que a primeira ciência
do educador seria a Psicologia, com a qual ele deveria se fazer, uma vez
que “[…] uma boa cabeça tem capacidade de perspicácia psicológica,
na medida em que queira penetrar nas almas humanas” (Ibid., p. 15).
Dessa feita, seria a reflexão prática como a primeira parte da pedagogia;
“a par desta, deveria encontrar–se uma segunda parte em que explicas-
se de uma forma teórica as possibilidades da educação e se apresentasse
condicionada em função da mutabilidade das circunstâncias” (Ibid., p.
16).

Contudo, considerava que essa segunda parte ainda se constitu-
ía em “[…] um desejo ingênuo, bem como a psicologia em que teria de
se basear” (Ibid., p. 16). Porém, advogava que a individualidade huma-
na “[…] é claramente um fenômeno psicológico” (Ibid., p. 54). E o estu-
do deste deveria se referir à segunda parte da pedagogia – às possibili-
dades da educação, já mencionadas – de teor teórico, porém aliada aos
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conceitos práticos advindos da Psicologia, posto que “[…] jamais pode-
remos substituir a observação do educando. O indivíduo só pode ser en-
contrado, jamais inferido” (Ibid., p. 15).

Na mesma obra ainda, situa o aspecto moral como a principal fi-
nalidade da educação (Ibid., p. 45), ou seja, esta “[…] reparte–se pelos
objetivos do  livre arbítrio (não do educador, mas do jovem, do futuro
homem) e pelos objetivos da moral. Estas duas rubricas desde logo se
impõem à mente da pessoa que se limite a recordar os mais conhecidos
pensamentos de Ética” (Ibid., p. 47).

Ainda com foco na individualidade humana, ressalta que “[…] a
Ética, se quiser realmente actuar sobre os homens, não tem outro remé-
dio senão voltar–se para os aspectos subjectivos da personalidade, para
que esta se ponha depois à prova numa base objectiva e veja o que é
capaz de alcançar” (Ibid., p. 147). Ou seja, os aspectos subjetivos permi-
tem então compreender que o ancoradouro de Herbart se situa na Psi-
cologia. Mas acrescenta, que “Ninguém poderá exigir que a Pedagogia
se antecipe às explicações e confirmações, que só podem ser apresenta-
das pela Filosofia prática […]” (Ibid., p. 152). 

Poucos anos depois, a locução, ciência da educação, é trazida à
luz, não pela primeira vez3, por Marc–Antoine Jullien de Paris (1812), na
obra intitulada por Esprit de la Méthode d’Éducation de Pestalozzi, sui-
vie et pratiquée dans l’Institut D’Éducation D’Iverdun, em Suisse [Espíri-
to do Método de Educação de Pestalozzi, seguido e praticado no Institu-
to de Educação de Iverdun, na Suíça]. Em termos de contexto, está vin-
culada ao ideário iluminista que marcou a segunda metade do século
XVIII, uma aspiração entusiasmada com a formação de uma geração de
homens novos e com o revivescimento das virtudes e da glória nacionais
(JULLIEN DE PARIS, 1812, p. IX). 

Seu foco está em “[…] concorrer para a grande obra de uma or-
ganização aperfeiçoada da instrução” (JULLIEN DE PARIS, 1812, p. IX)
em todos os níveis. Outrossim, destaca o papel dos homens que se dedi-
cam às funções da administração pública, situando nesta e em sua ciên-
cia as possibilidades de uma ciência da educação. O corpo de sua argu-
mentação aponta relações mútuas entre todas as ciências, bem como in-
tercâmbios  vantajosos  entre  as  mesmas.  “A ciência  da administração
3 Encontra–se referência à mesma em Buisson (1887, p. 598), em verbete referente a Courdin, J., que co-
menta sua obra, Observations philosophiques sur la réforme de l'éducation publique, de 1792, além de ci-
tar um trecho a propósito.
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[…] em geral,  e  a arte  militar  em particular  […] devem diretamente
exercer sua ação e sua influência sobre as reuniões dos homens, consi-
derados individual ou coletivamente […]” (Ibid., p. 12). 

Tal perspectiva não é estranha, segundo ele, à ciência da educa-
ção, porque ela abarca indivíduos isolados, crianças que formarão futu-
ramente famílias e a própria sociedade. “A arte de elevar as crianças,
aquela de conduzir e de governar os homens, de comandar um exército,
de administrar um país, tem entre elas uma íntima analogia, e devem ser
dirigidas e aplicadas, seguindo os princípios comuns” (Ibid., p. 12). 

Tendo como expectativa o melhoramento e a reforma da educa-
ção na Europa, propunha Jullien de Paris (1967), através do Esboço de
uma obra sobre a Pedagogia Comparada, publicada em 1817, uma es-
tratégia que envolvia os Estados da Europa através de estudos compara-
dos entre escolas e métodos de educação e de instrução: 

Para que a ciência da educação se mantenha, se expanda e se
aperfeiçoe, ela tem necessidade, como as outras ciências, que vá-
rias  nações,  ao mesmo tempo,  se  lhe  dediquem e  a  cultivem”
(Ibid., p. 23). A educação, como outras ciências e todas as artes,
compõe–se de factos e observações […] que permitam relacioná–
las e compará–las, para delas deduzir princípios certos, regras de-
terminadas, a fim de que a educação se torne uma ciência mais
ou menos positiva […]. (Ibid., p. 27) 

Em  uma  obra  subsequente,  Marc–Antoine  Jullien  de  Paris
(1774–1848)  em  Esquisse  d'un essai  sur  la  philosophie  des  sciences:
contenant un nouveau projet d'une division générale des connaissances
humaines [Esboço de um Ensaio sobre a Filosofia das Ciências: Conten-
do um Novo Projeto de uma Divisão Geral dos Conhecimentos Huma-
nos] (1819, p. 35–44) tece comentários sobre várias classificações das
ciências,  inclusive  as  de  Francis  Bacon  e  D’Alembert;  em  seguida,
propõe sua classificação: “Eu tenho considerado o homem, tratando–se
de educação, ou da arte de desenvolver suas faculdades, como um todo
composto de três elementos: corpo, coração ou alma e espírito ou inteli-
gência propriamente dita” (Ibid., p. 44). Cada um deles é distinguível no
homem, embora tenham relações próximas e necessárias, pelas quais
parecem se confundir (Ibid., p. 44). 

Tal tripartição é assumida como a que abrange todas as outras,
além de demarcar entre as ciências uma distinção exata, com limites na-
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turais e fáceis de reconhecer. “Ela se liga aos três princípios primitivos e
constituintes que compõem o homem, e que devem servir de base à
ciência da educação, ou da formação, do exercício e do desenvolvimen-
to de suas faculdades, e à arte de empregar o tempo, ou de fazer, em
todo o curso de sua vida […]” (Ibid., p. 51), o uso conveniente e salutar
de tais faculdades, que a educação exercitou, desenvolveu e formou na
infância e na juventude (Ibid., p. p. 51). 

Ainda é com Jullien de Paris através do Essai général d'éducati-
on physique, morale et intellectuelle, suivi d'un plan d'éducation–prati-
que pour l'enfance, l’adolescence et la jeunesse, ou recherches sur les
príncipes d’une éducation perfeccionnée pour accélérer la marche de la
Nation vers la civilisation [Ensaio Geral de Educação Física, Moral e In-
telectual, Seguido de um Plano de Educação Prática para a Educação
da Infância,  do Adolescente  e  da Juventude,  ou Pesquisas  Sobre  os
Princípios de uma Educação Aperfeiçoada para Acelerar a Marcha da
Nação para a Civilização] (1835) que a pedagogia é novamente con-
templada, aduzindo que é “[…] urgente aperfeiçoar entre nós a arte da
educação, sob a referência sobretudo da direção moral e intelectual, esta
arte que outros povos trataram tão seriamente sob o nome de pedago-
gia, enquanto que entre nós não sabemos senão vincular uma idéia ridí-
cula a esta nobre expressão” (p. 372). Em seguida, acrescenta: “[…] se
deveria também penetrar a idéia que esta primeira das artes deve sobre-
tudo compreender a aplicação da ciência mais importante, aquela de di-
rigir convenientemente o espírito, o coração e os meios físicos das crian-
ças” (Ibid., p. 372). 

Em continuidade a essa discussão itinerante sobre a pedagogia,
que vem atendendo critérios cronológicos, numa obra de 1836,  Esbós
per a um curs  de pedagogia [Esboço para um Curso de Pedagogia],
Herbart  (1987)  realiza mais expressamente esclarecimentos  a respeito
desta do ponto de vista de seus fundamentos:

 A pedagogia como ciência depende da filosofia e da psicologia
práticas. A primeira aponta o fim da educação; a segunda, o cami-
nho, os meios e os obstáculos. […] Implicitamente aí se expressa
também que a pedagogia depende da experiência: de um lado,
porque a filosofia prática admite a possibilidade de ser aplicada à
experiência e, de outro, porque a psicologia não se baseia apenas
na metafísica,  senão também na experiência corretamente inter-
pretada pela metafísica. Porém o simples conhecimento empírico
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é insuficiente à pedagogia, quanto mais variável é uma época em
relação à moral, costumes e opiniões. (p. 3) 

Levando–se em conta que a criança é educável, Herbart (1987)
estabelece limites à psicologia, além daqueles circunstanciados pela situ-
ação e pelo tempo: 

A pedagogia […] não pode supor que a educabilidade seja ilimita-
da, e é a psicologia que impedirá cair nesse erro. A indetermina-
ção da criança é limitada pela sua individualidade. A determina-
ção pela educação está limitada, além disso, pelas circunstâncias
da situação e do tempo. A estabilidade dos adultos continua se fa-
zendo interiormente e é irrealizável ao educador. (p. 4)

Da  Educação  Intellectual,  Moral  e  Physica,  obra  de  Herbert
Spencer (1820–1903) resulta da reunião de quatro artigos – publicados
respectivamente em 1848, 1854, 1858 e 1859 –, e a sua reunião em
obra se deu em 1861 (VIDEIRA, 1886, p. 7). A respeito dos fundamen-
tos da ciência da educação, inicia por considerar dois princípios que an-
corarão sua posição: o primeiro se refere ao processo de instrução du-
rante  a  mocidade,  que  “[…]  deve  ser  espontâneo  (self–instruction),
como o é na infância e na edade madura; em segundo logar, que a ati -
vidade  mental  produzida  deve  sempre  ser  attrahente  por  si  mesma”
(SPENCER, 1886, p. 136). 

Isso posto,  considera  que “Se o  progresso  do simples  para  o
composto, do indefinido para o definido, do concreto para o abstracto, é
um verdadeiro dado para a psycologia, a espontaneidade e o prazer do
estudo tornam–se pedras de toque, pelas quaes julgamos se a lei psy-
chologica foi ou não seguida” (Ibid., p. 136). Assim, considera que “[…]
a lei  psychologica contém as generalizações principaes da  sciencia de
educação, [e que] estes dois princípios conteem as regras essenciaes da
arte de educação” (Ibid., p. 136). Por essa via, considera que o aluno
revela apenas diferentes fases de sua evolução intelectual e nada mais
do que o exercício normal das suas faculdades (Ibid., p. 136).

Na  década seguinte,  convém também situar  um precursor  da
Educação Nova na Rússia,  Liev Nikolayevich Tolstoi  (1828–1910).  A
propósito de sua preocupação com a pedagogia fundada na experiên-
cia, ressalte–se sua reflexão em um pequeno escrito de 1862, intitulado
Da Instrução Popular: “Só quando a experiência for a base da escola, só
quando cada escola for, por assim dizer, um laboratório pedagógico, só
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então a escola não se atrasará em relação ao progresso universal e a ex-
periência estará em condições de lançar bases firmes para a ciência da
instrução” (TOLSTOI, 1988, p. 48). 

Ou nesse de 1861, intitulado Anúncio da Edição da Iasnaia Poli-
ana: em nossa época, a ciência pedagógica não necessita para avançar
de revelações filosóficas, mas de “[…] experiências gerais tenazes e per-
sistentes. O professor não deve ser um filósofo educador e descobridor
de uma nova teoria pedagógica, mas um observador consciente e dili-
gente,  que  saiba,  em  certa  medida,  transmitir  as  suas  observações”
(Ibid., p. 34–35).

Alexander Bain (1810–1877), escocês, também é marcante para
a compreensão da pedagogia, como representante da orientação positi-
vista. Trata–se de Educação como uma Ciência [Education as a Scien-
ce], uma obra de 1872. Ao especificar seu objeto: o mestre através dos
meios e dos métodos empregados “[…] personifica o método em toda a
sua simplicidade e pureza. Se, por força de pesquisas, de invenções e de
discussões, nós elevamos sua arte à altura do ideal, nós teremos feito
quase tudo o que permitido para atingir a arte e a ciência da educação.
(BAIN, 1930, p. 5) 

Ao ressaltar que a maior dificuldade é a relativa ao fim da educa-
ção, de novo privilegia o mestre, a quem cabe responsabilidades, posto
que tem diante de si a propriedade plástica do espírito humano (BAIN,
1930, p. 6). Ressalta ainda que a memória é a qualidade mais explícita,
por ser a faculdade que conserva os conhecimentos adquiridos. “Desse
ponto de vista, a coisa principal na arte da educação é a pesquisa dos
meios para desenvolver a memória” (Ibid., p. 6). “Deste modo, obtemos
a chave para uma primeira divisão de nosso sujeito – a parte puramente
psicológica” (Ibid., p. 6). 

O trabalho mais importante na Ciência da Educação deve ser o
estudo de todas as leis psicológicas que têm relação, direta ou in-
diretamente, com o processo mental de aquisição. Todos os ramos
da psicologia dão bons resultados, mas é sobretudo da psicologia
da inteligência que se pode aguardar.  [a memória é a]  que se
identifica de maneira mais completa com o processo educativo;
(BAIN, 1930, p. 11)

Outra reflexão muito significativa para a discussão da pedagogia
é a de Wilhelm Dilthey (1833–1911), datada de 1888, e intitulada So-
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bre la possibilidad de uma ciência pedagógica com validez general [So-
bre a Possibilidade de uma Ciência Pedagógica com Validez Universal].
Sua posição problematiza, basicamente, a possibilidade dos sistemas pe-
dagógicos em determinar o fim da educação, bem como os valores e os
métodos da intrução com validez universal. Nessa direção, acaba por
afetar posições firmadas por Herbart, a quem se contrapõe porque, a
seu ver, nem a ética, nem a psicologia podem caminhar com tal preten-
são e validez universais (DILTHEY, 1965, p. 109). 

 “Da natureza do fazer educativo só pode derivar–se com validez
universal os caminhos pelos quais pode conduzir–se, segundo as leis da
vida anímica, a perfeição dos processos psicológicos que são necessários
para uma vida valiosa” (Ibid., p. 126). No entanto, completa que a apli-
cação da psicologia à pedagogia apresenta postulados que não causam
dúvidas, uma vez que se apresentam como normas para a devida apli-
cação. 

“A pedagogia atual se sustenta sob uma derivação meramente
psicológica ou pelo desenvolvimento da organização escolar decretada
pelo Estado; não existe uma ciência indutiva da pedagogia.  A escola
herbartiana é precisamente a que fez mais por retardá–la” (Ibid., p. 121–
122). A referida ciência indutiva não reuniu cuidadosamente as expe-
riências, nem mesmo pôde se complementar através de novos experi-
mentos. 

Também adverte que as verdades da pedagogia são dependen-
tes da verdade da política, para o que se apoia em Aristóteles, no livro
Política, ressaltando que a “[…] educação […] só pode ser organizada
para  a  constituição  de  um povo  determinado”  (p.  118).  Entretanto,
“[…] enquanto a política determina o fim da instrução, a psicologia de-
senvolve o conjunto das verdades que facilitam a aquisição deste fim. A
pedagogia é também dependente da psicologia” (DILTHEY, 1965, p.
119).

 “Não há ciência alguma da pedagogia com validez universal,
desde a qual possa decidir–se a solução dos problemas de ensino para
todos os povos e tempos” (DILTHEY, 1965, p. 124). Dessa forma, cami-
nha este na direção do que caracteriza por ‘escola histórica’ (Ibid., p.,
126 e 127), como se esclarecerá a seguir. Vejamos: argumentando a res-
peito da influência de caráter intencional da educação sobre as gerações
em desenvolvimento, defende que
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O ideal de educação que desejaria realizar está condicionado sem-
pre historicamente. Com efeito, os tempos e povos vivem na ale-
gre consciência do valor absoluto de seus ideais.  […] porém, o
novo ideal de vida que se anuncia terá seu dia na história e tam-
bém desaparecerá.  Assim não pode haver  pretensão de validez
universal nenhuma tentativa de definir o fim moral da humanida-
de e de derivar  dele  o fim da educação.  A ciência  pedagógica
deve aprender a modéstia da escola histórica. (Ibid., p. 125–126)

Com a mesma tonalidade, insiste na dimensão da cultura aliada
à totalidade política, condicionantes dos sujeitos da educação, educador
e aluno:

Na realidade, o fazer do educador depende do conjunto da cultu-
ra dentro de uma totalidade política dada: desta fluem as forças
invisíveis, os elementos de ação imponderáveis que por todas as
partes  condicionam ao aluno; nele se encontram condicionados
aqueles  fatores diretos da educação que procedem das grandes
forças da vida nacional e que dão sua direção ao espírito humano.
(DILTHEY, 1965, p. 130)

Em aula inaugural, ocorrida em 03 de dezembro de 1896, na
Sourbonne,  intitulada por  Cours  de science de l'éducation [Curso de
Ciência da Educação], F. Buisson (1841–1932) rebatia a ideia de que a
pedagogia fosse uma ciência de aplicações, inclusive de segunda mão.
Fundamentava–a como “Ancilla philosophiae, [e] seu papel é de seguir
as outras ciências morais, e ainda segui–las muito à distância para se
comprometer depois com elas em uma via que quando for bem traçada,
bem explorada, é perfeitamente  segura” (1896,  p.  26).  Compreendia
também que a pedagogia “[…] não se apropria senão das verdades des-
de muito tempo aprovadas […]” (Ibid., p. 26). Homens e mulheres es-
tão envolvidos com a educação; e esta “[…] não é arte ou ofício de al-
guns, é aquela que todo homem ou toda mulher deve se pôr em estado
de exercer por sua conta um dia ou outro. É ademais aquela que, por
suas consequências diretas, interessa o país todo, sobretudo em um país
de sufrágio universal” (Ibid., p. 26). 

Em obra de 1897,  Mi credo pedagógico [Meu Credo Pedagógi-
co], John Dewey pontua que o processo educativo tem dois aspectos,
“[…] um psicológico e outro social, e nenhum deles pode subordinar–se
ao outro, ou descuidar–se sem produzir más consequências. Destes dois
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aspectos, o psicológico é o básico” (DEWEY, 1978, p. 55). A prepara-
ção da criança para o processo civilizatório, que tem em vista o futuro, é
difícil, pois se trata de ter “[…] constantemente em conta as capacida-
des, gostos e interesses próprios do indivíduo, isto é, se não se traduz a
educação continuamente em termos psicológicos” (Ibid., p. 57). 

Nesse pequeno escrito ainda, no Artigo 5°, A escola e o progres-
so social, encontra–se uma temática que estará muito presente no âmbi-
to do movimento escolanovista: além de conceber a escola como efeti-
vamente de interesse para o progresso e a reforma sociais, situa o edu-
cador como um guia, no sentido de que a sociedade deve lhe propiciar
meios para a realização de sua missão. Argumenta que “A educação as-
sim concebida representa a união mais perfeita e íntima da ciência e da
arte que possa conceber–se na experiência humana” (Ibid., p. 65). 

Nesse sentido, seria a educação “[…] a arte suprema, que requer
para seu serviço os melhores artistas” (Ibid., p. 65), ou seja, os educado-
res por darem forma às capacidades humanas e adaptá–las à dimensão
social. Para isso, os fundamentos estariam na psicologia e na sociologia:
“Com o desenvolvimento dos estudos psicológicos, aumentando o co-
nhecimento da estrutura individual e das leis de desenvolvimento; e com
o desenvolvimento da ciência social, aumentando nosso conhecimento
da acertada organização dos indivíduos, todos os recursos científicos po-
dem realizar–se para os fins da educação” (Ibid., p. 65).

Para a efetiva união da ciência e da arte no campo educacional,
a centralidade recai sobre o educador, mas em fundações metafísico–te-
ológicas: “O mestre tem a missão não de educar os indivíduos, senão de
formar a verdadeira vida social.  Todo mestre  deveria compreender a
dignidade de sua profissão […], ser um servidor social […]” (Ibid., p.
65) dedicado à manutenção da ordem social e à garantia do “[…] de-
senvolvimento social acertado. Desta sorte, o mestre é sempre o profeta
do Deus verdadeiro e o introdutor no verdadeiro reino de Deus” (p. 65).

Em 1911, Émile Durkheim (1858–1917), em um verbete, Péda-
gogie [Pedagogia] – presente no Dictionnaire de Pédagogie et d’Instruc-
tion Primaire [Dicionário de Pedagogia e de Instrução Primária] (BUIS-
SON, 1911) – encontra–se a clássica referência à educação como ação
exercida sobre as crianças pelos pais e mestres: “Esta ação se faz em to-
dos os instantes, e ela é geral. Não há período na vida social, […] no
qual as jovens gerações não estejam em contato com seus ascendentes,
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e no qual, […] eles não recebam destes últimos a influência educadora”
(DURKHEIM, 1911, p. 1538). 

Assim sendo, a educação é uma prática social, e a pedagogia,
por sua vez,  “[…] consiste não em ações,  mas em teorias” (Ibid.,  p.
1538), no sentido de que são maneiras de conceber a educação, “[…]
não pelas maneiras de praticá–la. […] A educação não é, pois, senão a
matéria da pedagogia. Esta consiste de uma certa maneira em refletir so-
bre as coisas da educação” (Ibid., p. 1538). 

Assim, se a pedagogia é uma reflexão pedagógica, propõe ele
que se parta de postulados científicos, evidentemente fundados no posi-
tivismo: a ciência deve ser fundada em fatos, dados à observação, ho-
mogêneos, o que permite classificá–los em categorias; dessa forma, per-
mite–se exprimir o real, dizer o que ele é, constatar o que são as coisas.
Ao que acrescenta a respeito da ciência da educação: nas “[…] pesqui-
sas, trata–se simplesmente ou de descrever as coisas presentes ou passa-
das, ou de pesquisar suas causas, ou de determinar seus efeitos. Elas
constituem uma ciência; eis o que é uma ciência, ou melhor, o que po-
derá ser a ciência da educação” (Ibid., p. 1540). 

Ao retornar à dimensão teórica da pedagogia, argumentava por
um fundamento importante para o entendimento de sua posição:

[…] as teorias pedagógicas são especulações de gênero diverso.
Com efeito, nem elas não perseguem o mesmo fim, nem empre-
gam os mesmos métodos. Seu objetivo não é o de descrever ou
explicar o que é ou o que tem sido, mas de determinar o que deve
ser. Elas não estão orientadas nem para o presente, nem para o
passado, mas para o futuro. Elas não se propõem em exprimir fiel-
mente as realidades dadas, mas em expor os princípios de condu-
ta. Elas não nos dizem: eis o que o existe e qual é o seu porquê,
mas o que é necessário fazer. (Ibid., p. 1540)

Segundo ele, sendo a pedagogia algo diverso da ciência da edu-
cação,  afirma,  de  um lado,  aquela  como  uma  arte,  considerando–a
como derivada da reflexão, o que é, a seu ver, diferente de ciência. As-
sim, arte e reflexão se aproximam em suas considerações: a experiência
prática de um mestre em seu exercício profissional seria uma arte; toda-
via, isso não é ou não pode ser uma teoria pedagógica; e o educador
pode não dominar as especulações teórico–pedagógicas, e nem mesmo
tal domínio teórico garante o domínio da prática.
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Uma vez estabelecida tal cisão entre teoria e prática, eis sua al-
ternativa: “[…] entre a arte assim definida e a ciência propriamente dita,
há lugar para uma atitude mental intermediária” (Ibid., p. 1540). Propõe
então que se reflita sobre “[…] os processos de ação que são […] em-
pregados,  [para] apreciar o que eles valem, se são o que devem ser
[…]” (Ibid., p. 1540), para então modificá–los quando for o caso. Nessa
direção, tais reflexões tomam a forma de teorias: “são combinações de
idéias,  não combinações  de  atos,  e  nesse  sentido,  aproximam–se  da
ciência. Mas as idéias que são assim combinadas têm por objeto, não
exprimir  a  natureza  das  coisas  dadas,  mas  dirigir  a  ação”  (Ibid.,  p.
1540). Por um lado, aproximam–se da ciência, por outro seriam proces-
sos de ação, “[…] programas de ação, e por isso aproximam–se da arte”
(Ibid., p. 1540). 

É por causa desta mescla entre ciência e arte que denomina as
especulações sobre a pedagogia por “[…] teorias práticas. A pedagogia
é uma teoria prática deste gênero. Ela não estuda cientificamente os sis-
temas de educação, mas reflete sobre eles tendo em vista fornecer à ati-
vidade do educador as ideias que o dirigem” (Ibid., p. 1540). No entan-
to, o próprio Durkheim considera tal objetivo problemático: “Sem dúvi-
da, diz–se, uma teoria prática é possível e legítima quando ela pode se
apoiar sobre uma ciência constituída e incontestada da qual ela não é
senão aplicação” (Ibid., p. 1540).

Assim as consequências práticas estariam sustentadas pelas no-
ções teóricas, o que teria valor científico. Paradoxalmente, indaga sobre
quais ciências a pedagogia pode se apoiar, ao que responde: “Ela deve-
ria ter primeiro a ciência da educação. […] Mas a ciência da educação
ainda não existe senão em estado de projeto” (Ibid., p. 1540). Uma de
suas alternativas é a busca pela sociologia que poderia “[…] ajudar a
pedagogia a fixar o fim da educação com a orientação geral dos méto-
dos; de outro, a psicologia da qual os ensinamentos poderiam ser mais
úteis para a determinação, em detalhe, dos procedimentos pedagógicos”
(Ibid., p. 1540). 

No entanto, previne que a sociologia é uma ciência nascente. E
que a psicologia é objeto de muitas controvérsias e contradições, embo-
ra tenha se constituído mais cedo que a sociologia. Assim, estando a so-
ciologia e a psicologia poucas avançadas, elas não podem auxiliar na ta-
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refa de estabelecer o sistema tradicional de educação em harmonia com
as nossas ideias e nossas necessidades (Ibid., p. 1540).

“Desde então, que podem valer as conclusões práticas que re-
pousam sobre dados científicos às vezes tão incertos e tão incompletos?
Que pode valer uma especulação pedagógica sem bases ou cujas bases,
quando não se fazem totalmente presentes, apresentam pouca solidez?
(Ibid., p. 1540–1541)”. Paradoxalmente, sugere a reflexão tendo em vis-
ta buscar conhecer e interpretar as mudanças que se impõem. “Ora o
que é a pedagogia, senão a reflexão aplicada o mais metodicamente
possível às coisas da educação em vista de arbitrar o desenvolvimento?
(Ibid., p. 1541)”. 

O papel do pedagogo, segundo Durkheim, é reunir os fatos mais
instrutivos que for possível, interpretá–los com método, reduzir as chan-
ces de erro e prever os riscos. A pedagogia “[…] se tornou um auxiliar
indispensável da educação” (Ibid., p. 1541). Ela “[…] não aparece na
história se não de uma maneira intermitente, é necessário, entretanto,
acrescentar que ela tende cada vez mais em tornar–se uma função contí-
nua da vida social” (Ibid., p. 1541).

Uma vez que a pedagogia não é a educação, sugere que a refle-
xão pedagógica esteja submetida a uma  cultura apropriada (grifos do
autor) através de três aspectos. 1º. Cabe–lhe o papel de guiar a educa-
ção, esclarecê–la, auxiliá–la, preencher as lacunas que houver e remedi-
ar as insuficiências constatadas. 2º. Em relação ao sistema escolar, nele
se encontram práticas estabelecidas, métodos, mas também “[…] ten-
dências para o futuro, aspirações para um ideal novo. [Estas], importa
conhecê–las bem para poder apreciar qual aspecto convém fazer–se pre-
sente na realidade escolar. Ora, elas vêm se exprimir nas doutrinas pe-
dagógicas; a história destas doutrinas deve, pois, completar aquela do
ensino” (Ibid., p. 1542). 3º. Retoma essas últimas afirmações, tornando–
as mais robustas, uma vez que a história das doutrinas pedagógicas e do
ensino permite, a seu ver, “[…] determinar os fins que deve perseguir a
educação em cada momento do tempo” (Ibid., p. 1542). Entretanto, in-
siste novamente sobre o papel da Psicologia associando–a ao menciona-
do papel da história: “[…] para o que diz respeito aos meios necessários
à realização destes fins, é à psicologia que é necessário demandá–los”
(Ibid., p. 1542).
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É de John Dewey (1929), em The sources of a science of educa-
tion [As Fontes de uma Ciência da Educação, o posicionamento de que
“não existe uma matéria intrinsecamente assinalada, marcada à parte,
como conteúdo da ciência pedagógica. Todos os métodos, fatos e prin-
cípios de qualquer matéria que tornem possível tratar os problemas da
educação e instrução de uma forma melhor são pertinentes a ela” (p.
48–49). 

Para o autor ainda, a ciência da educação não advém de livros,
laboratórios experimentais, nem das salas de aula, mas sim “[…] das
mentes dos que dirigem as atividades educativas” (Ibid., p. 32). Adverte,
contudo, que os “[…] resultados podem ser científicos, além de sua pre-
sença atuante nas atitudes e hábitos de observação, juízo e planejamen-
to dos que realizam o ato educativo. Porém, aqueles não são ciência pe-
dagógica […]. São psicologia, sociologia, estatística ou o que se queira”
(Ibid., p. 32). 

Tratando–se das práticas educativas, Dewey posiciona–se a fa-
vor de que “Em um sentido vital são estas práticas as que determinam
os fins educativos. A experiência concreta educativa é a fonte primária
de toda inquirição e reflexão porque coloca os problemas, e comprova,
modifica, confirma ou retifica as conclusões da investigação intelectual”
(Ibid., p. 56). Depois de considerar os estreitos vínculos entre os fins e os
meios relacionados à educação e às suas práticas, sustenta que “[…] a
obra de uma ciência da educação se reduz à tarefa de refinar e aperfei-
çoar os mecanismos dos processos escolares” (Ibid., p. 60). 

 “Dos aproximadamente sessenta livros que [Jean Piaget, 1896–
1980] publicou, apenas dois têm um conteúdo pedagógico: Psicologia e
Pedagogia e Para onde vai a educação?” (PARRAT; TRYPHON, 1998,
p.  7), os quais foram respectivamente publicados no Brasil  pela José
Olympio Editora (6ª. edição em 1978) e pela Forense Universitária (6ª.
impressão em 1982). 

Em relação ao primeiro, uma coletânea que reúne vários textos
de 1935 a 1965, no primeiro capítulo,  A Evolução da Pedagogia, refe-
ria–se Piaget ao empirismo da pedagogia, e o comparava ao realismo
acertado e fecundo “[…] dos estudos psicológicos e sociológicos em que
essa pedagogia poderia inspirar–se” (PIAGET, 1982, p. 11). E acrescen-
tava que os educadores públicos “[…] carecem de poder para se apoia-
rem numa ciência da educação suficientemente elaborada […]” (Ibid.,
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p. 12), justamente para fugir da solução baseada no empirismo e na tra-
dição. 

Ou seja, sua preocupação é a de “[…] indagar por que a ciência
da educação tem avançado tão pouco em suas posições, em compara-
ção com as renovações profundas ocorridas na psicologia infantil e na
própria sociologia” (Ibid., p. 12). Ajuíza ainda que a pedagogia não or-
ganiza “[…] experiências contínuas e metódicas, contentando–se apenas
em resolver os problemas por meio de opiniões, cujo ‘bom senso’ encer-
ra  realmente  mais  afetividade  do  que  razões  efetivas”  (Ibid.,  p.  15).
“Quando a pedagogia procura aplicar os dados da psicologia e da socio-
logia,  encontra–se,  ao contrário,  em presença de questões  enredadas
tanto de fins como de meios, nada recebendo das ciências–mãe a não
ser modestos socorros […]” (Ibid., p. 21).

Ao buscar argumentos de ordem histórica, reflete que entre 1935
e 1965, “[…] nenhum grande pedagogo apareceu na lista dos homens
eminentes  que marcaram a história  da  pedagogia”  (Ibid.,  p.  17),  os
quais são inclusive aí nominados. Mas seu argumento central se baseia
em afirmar que os inúmeros  educadores,  embora tenham dedicação,
não foram capazes “[…] de produzir uma elite de pesquisadores que fi-
zessem da pedagogia uma disciplina, ao mesmo tempo científica e viva,
como ocorre com todas as disciplinas aplicadas que participam simulta-
neamente da arte e da ciência” (Ibid., p. 18). 

A propósito, é também oportuno destacar um capítulo de livro,
intitulado A Pedagogia Moderna, escrito em 1949, pela posição de Pia-
get sobre a pedagogia como arte, uma temática recorrente ao longo des-
se capítulo: “A pedagogia é como a medicina: uma arte, mas que se
apoia – ou deveria se apoiar – sobre conhecimentos científicos precisos.
As aptidões de um bom médico […] são, sem dúvida, individuais e qua-
se inatas: não se aprendem e são, no máximo, passíveis de desenvolvi-
mento. […] Da mesma maneira, nasce–se pedagogo: ninguém se torna
pedagogo e as mais belas lições de metodologia não fornecem o segre-
do do contato com as crianças a um futuro professor que não gosta de-
las” (PIAGET, 1998, p. 181).
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Questões em aberto

Evidentemente, diferentes posições sobre a pedagogia poderiam
ser multiplicadas, mesmo decorrer do período–objeto desse capítulo, as
quais permitiriam descrições, explicações e interpretações com melhor
delineamento e pormenorização. Porém, entre aquelas aqui desenvolvi-
das, é possível afirmar que há suficiência e satisfatoriedade, uma vez que
o conjunto de obras e autores, distribuídos por mais de três séculos e
meio, concede amplitude e relevância à temática em apreço.

A primeira observação se apresenta em forma de problematiza-
ção: afinal a pedagogia é arte, ciência, teoria ou didática? Os debates e
as controvérsias não são, no decorrer desses mais de trezentos e cin-
quenta anos, de menor importância. Pelo contrário. Em resposta à pro-
blematização, e ao modo de sinopse, os rumos da discussão podem ser
assim sintetizados da seguinte forma, sem levar em conta este ou aquele
teórico: 

a) A pedagogia é afirmada como arte da transmissão, da comu-
nicação, do ensino, ‘arte das artes’ (assim sendo, não necessariamente,
ficaria implícito que ela não se constitui como ciência, ou mesmo afirma-
da que não é ciência).

b) Quando afirmada como ciência, há três aspectos distintos: a)
seria somente ciência, ou ainda estaria por se fazer; b) a pedagogia seria
ciência e arte; c) ou trata–se de uma ciência que se sobreleva à arte,
uma vez que se pode aprendê–la pela ciência.

c) Com relação a esta, faz–se necessário deixar manifesto que,
no interior dessa genealogia aqui desenvolvida,  várias concepções de
ciência estão implícitas, quando não explícitas, vinculadas ao empiris-
mo, racionalismo, iluminismo, criticismo, positivismo, deísmo (teologia
natural que tem raízes anteriores ao século XVIII, mas é uma das expres-
sões da secularização da visão de mundo cristã), pragmatismo, ao inatis-
mo. Evidentemente, aqui não foram desenvolvidos estudos na direção
dos fundamentos fenomenológico–existencialistas e da teorização inspi-
rada na concepção dialética. 

d) A pedagogia seria uma teoria da educação, uma teoria práti-
ca, uma teoria pedagógica, uma reflexão, uma especulação.
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e) Quanto aos fundamentos científicos, a pedagogia envolveria
quatro ciências: psicologia, sociologia, política e história (das doutrinas
pedagógicas e do ensino). 

f) Quanto aos fins, sobrelevam–se posições que os afirmam fun-
dados na Ética, quando não se nega que nela possam ser fixados; po-
rém, os fundamentos quantos aos fins também podem ser encontrados
na política, na cultura, na totalidade social; para outro, a pedagogia se-
ria ancilla phisosophiae (escrava da filosofia).

g) Quanto aos meios, a pedagogia poderia buscar seus aportes
nos métodos, nos procedimentos, no professor, na memória; ou então
seria ela constituída de processos de ação, programas de ação. 

h) Outro aspecto que ressalta é a preocupação com a experiên-
cia educativa a ser a ser objeto de ciência ou a ser teorizada. Tal preocu-
pação é uma constante desde a obra de Kant, Pestalozzi, Herbart, Tols-
toi, Dilthey, Dewey e Piaget. 

Tais aspectos, assim desembaraçados após a exposição de toda
a discussão desenvolvida – que implicou, mas ainda implica descrição,
explicação e interpretação (tratam–se estes de níveis científicos) e tam-
bém a compreensão, entendida filosoficamente –, visam apenas detalhar
ou mesmo esquadrinhar as múltiplas direções que a pedagogia tem to-
mado. 

A tarefa de desvendar a(s) pedagogia(s) – ainda que associável a
uma perspectiva analítica do próprio linguajar que permeia a educação,
a didática a metodologia de ensino – não é redutível a conceitos claros e
distintos. O contexto, a conjuntura, a estrutura exigem que a pedagogia
não se isente da dimensão sócio–histórica. 

Finalidades de toda ordem permeiam a pedagogia das institui-
ções escolares. E a dimensão intraescolar – que envolve sujeitos (profes-
sores, alunos e gestores), métodos e técnicas de ensino, tecnologias edu-
cativas, avaliação, conteúdos, faixas etárias dos alunos, classes e grupos
sociais que acedem às instituições escolares – não é um compartimento
estanque. Na verdade, ela se faz pela interlocução com a política educa-
cional, com a qualificação para o trabalho, com a formação para a cida-
dania, em suma com a sociedade mediatizada pelo Estado.

Ciências da Educação versus Ciência da Educação (ou pedago-
gia) constituem–se em tensão desde as  décadas finais  do século XIX
(PLAISANCE; VERGNAUD,  2005; VAN ZANTEN, 2011). Os cursos so-
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bre pedagogia, desenvolvidos por professores–filósofos em universida-
des francesas nessa conjuntura, tinham então a concorrência por parte
da psicologia da educação em termos de conteúdo; estava também em
emergência a sociologia da educação, a história da educação etc.

Ciências da Educação é uma locução que se consolida ainda na
primeira metade do século XX, mas as tensões disciplinares já estavam
demarcadas, por exemplo, na França desde as duas últimas décadas do
século XIX. O Instituto das Ciências da Educação Jean–Jacques Rousse-
au é fundado em 1912, em Genebra, Suíça, por Édouard Claparède
(1873–1940) e Pierre Bovet (1878–1965) – do qual participou também
Jean Piaget (1896–1980) – expressões do movimento da Escola Nova. 

A pedagogia abarca teoria e prática, teoria e ação. A condução
física da criança era de responsabilidade do pedagogo, ou seja, constitu-
ía–se ele em condutor de criança. Para além de tal origem, passou a ser
condutor da educação da criança. E tal ação não se faz sem ‘contem-
plar’ (do verbo grego, theóréó), sem observar, sem examinar, sem olhar
com interesse, sem considerar com a inteligência. E a ‘ação’, ‘o fato de
agir’ (do gr. prâksis,eós) – e por extensão, ‘execução’, realização; manei-
ra de agir, conduta, maneira de ser – estabelece–se como etimologia do
termo prática (HOUAISS). 

Por isso, não é justo cindir a própria orientação teórico–prática
desde a Grécia, orientação esta que foi objeto de uma paulatina e multi-
milenar elaboração. A ação educativa depende de uma teoria pedagógi-
ca para promover a educação humana, mas a teoria pedagógica não se
faz sem abraçar, de um modo pensado ou pela vista do pensamento, a
ação educativa. Privilegiar a prática educativa ou a teoria pedagógica
significa submeter uma à outra, ou mesmo eliminar uma delas. Nem a
prática vale mais que a gramática, nem esta tem mais valor do que a
prática. Eis uma tensão própria da pedagogia.
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4º CAPÍTULO
SOCIOLOGIA, UMA CIÊNCIA COLOCADA A SERVI-

ÇO DA TRANSFORMAÇÃO DA SOCIEDADE.

Antônio Bosco de Lima
UFU/CNPq/FAPEMIG

A Sociologia, como toda ciência, constitui–se um projeto em dis-
puta. Serve como instrumento teórico para explicar e manter sistemas de
dominação, mas também se coloca como expressão teórica dos movi-
mentos sociais que visam à transformação da sociedade.

A depender do movimento histórico pelo qual passa uma socie-
dade, a Sociologia pode ser subestimada ou superestimada. Vale realçar
que não se trata de uma ciência neutra, pois tem seus campos de lutas,
bem como concepções claras e, à luz do materialismo histórico dialético,
é uma ciência que está em constante transformação. 

Na década de sessenta, configurou–se um movimento constituí-
do pela direita, que a extirpou dos currículos escolares. No movimento
civil–militar, que consistiu em golpes na América Latina, a Sociologia foi
congelada pelos governos militares, como o da Argentina, o do Chile e,
não diferentemente, pelo do Brasil (MARTINS, 1993).

O regime civil–militar, instaurado no Brasil entre 1964 e 1984, ti-
rou a Sociologia do currículo e o currículo da Sociologia. Fato notório,
naquele momento, por ser considerada como uma disciplina que se cor-
rompia ou que não podia ser enjaulada nas concepções liberais ou auto-
cráticas, pois fora confundida com um panfleto de orientações marxistas.

Ao tirar a Sociologia do currículo, este empobrecido, aproximan-
do–se de um modelo de educação smithiano, no qual a instrução a ser
oferecida ao povo deveria conter o mínimo de conteúdos possível, pres-
tigiando a técnica em detrimento ao teórico e ao político. A sua exclusão
do currículo torna–a esvaziada, transformando–a num arremedo de es-
tudos da sociedade brasileira ou em uma moral para a educação.

No ano de 1971, durante a Ditadura Militar é promulgada a Lei
5.692, que reformou os ensinos de 1º e 2º graus, retirando a Sociologia
do Curso Normal. A disciplina continuava alijada do ensino secundário
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e em sua substituição se fizeram presentes as disciplinas de Organização
Social e Política Brasileira (OSPB) e Educação Moral e Cívica (EMC).

Educação Moral e Cívica ou Estudos de Problemas Brasileiros
foram utilizados como um grêmio cívico para enaltecer nossas matas,
nossos campos, nossa terra, nosso poderio. Enfim, era a “Ordem e Pro-
gresso” que, numa inspiração liberal e positivista, engrandecia a luta do
povo cristão brasileiro por um país rico, abençoado por Deus e bonito
por natureza1.

Como referenciava o compositor Ben Jor, em sua sarcástica le-
tra, bastava ser um menino de mentalidade mediana, ter samba e uma
bola no pé para viver no país belo e tropical, sem problemas, pois se
fosse ele um menino crítico, veria problemas e corria sérios riscos de
morte, exílio ou de ser um boçal.

Assim se constituiu, no plano da formação, durante o governo ci-
vil militar, um modelo de educação de enaltecimento à pátria, na con-
dução moral, pelas disciplinas apresentadas anteriormente e pela educa-
ção do corpo, via Educação Física. 

Porém, não se trata de um ato social atribuído somente aos go-
vernos autocráticos, mas também produzidos por governos democráti-
co–liberais2, senão vejamos, o esvaziamento da Sociologia bem como
da Filosofia tem respaldo em governos estaduais, como o do estado de
São Paulo3 e nas tentativas do governo federal de empobrecimento cur-
ricular no tocante à política.

Com o advento da Lei 5.692/71, o ensino superou sua perspec-
tiva, ao menos em tese, de histórico dualismo, passou a ter a profissio-

1 País Tropical, de Jorge Ben Jor: “Moro num país tropical, abençoado por Deus / E bonito por natureza,
mas que beleza / Em fevereiro (em fevereiro) / Tem carnaval (tem carnaval) / […] Sou um menino de
mentalidade mediana / Pois é, mas assim mesmo sou feliz da vida / Pois eu não devo nada a ninguém /
Pois é, pois eu sou feliz / Muito feliz comigo mesmo”.
2 O Projeto de Lei (PL nº 6.003/2013) pretende alterar a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
em seus artigos 9º, 35º e 36º e propõe, além da questão que envolve as duas disciplinas [Filosofia e Soci -
ologia, configurando–as como temas transversais], aplicar o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) de
forma seriada, em cada um dos três anos dessa etapa, e ampliar a carga horária mínima do ensino médio
para 3 mil horas (hoje são 2.400 horas).
3 Resolução da SEE–SP, nº 98/2008. No caso da Filosofia, entre 2009 e 2011, eram oferecidas duas aulas
por semana no 1º ano do ensino médio e uma para os 2º e 3º anos, tanto no período matutino quanto no
noturno. Outro fato refere–se ao Conselho Estadual de Educação do Estado de São Paulo (CEE–SP) ao
implantar a Resolução nº 92/07, opondo–se à obrigatoriedade do ensino da Sociologia, o que gerou uma
série de discussões, manifestos contrários e Ação Civil Pública, envolvendo entidades e sindicatos contrá-
rios às ações do governo daquele Estado.
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nalização de forma compulsória. O ensino de 2º grau constituía–se pro-
fissionalizante. Posteriormente, após o fracasso desta compulsoriedade,
foi promulgada a Lei nº 7.044/82, que veio retomar a modalidade de
ensino de 2º grau: o propedêutico e o integrado (ensino geral articulado
ao profissionalizante). 

Naquele momento, o ensino da Sociologia não foi proposto em
âmbito nacional, porém direcionado a cada ente federativo, que seria o
responsável pela sua definição nos currículos escolares. Resultou a cada
estado compor, de alguma forma, a incorporação da disciplina em tela.
Não houve, assim, uma introdução da disciplina no currículo de todos
os entes federados.

Somente no período posterior à Ditadura Civil Militar (a partir de
1984) que foi retomada a questão em debate. No entanto, a ideologia
conservadora permaneceu inalterada, visto que a Sociologia foi refutada
enquanto disciplina escolar tanto nas Diretrizes Curriculares Nacionais
do Ensino Médio (DCNEM, 1998)  como nos Parâmetros  Curriculares
Nacionais (PCNs, 1996). A opção do legislador foi a de direcionar seus
conhecimentos como tema transversal para outras disciplinas já constitu-
ídas no currículo escolar. Seu retorno, desta vez de cunho obrigatório,
ocorreu  somente  no  ano  de  2008,  com  a  publicação  da  Lei  nº
11.684/08, que alterou o artigo 36 da LDB (Lei nº. 9.394/96), tornan-
do–a uma disciplina obrigatória em todos os anos do Ensino Médio. 

Em sua pesquisa sobre o ensino de Sociologia no Mato Grosso,
Scarselli esclarece que:

Em Mato Grosso, a Sociologia retorna ao currículo como discipli-
na  obrigatória  no ano  de 1998,  a  partir  da publicação  da Lei
Complementar n.º 49 que instituiu o sistema estadual de ensino.
Após 56 anos de ausência das instituições de ensino mato–gros-
senses, as discussões geradas no contexto estadual demonstraram
que gestores públicos,  professores e outros sujeitos participantes
das discussões, atribuíram à Sociologia um papel significativo no
processo escolar, instituindo–a como disciplina obrigatória do cur-
rículo […]. (2015, p. 11).

Foram cinquenta e seis anos de educação sem uma disciplina
que tenha fortes ascendentes político–filosóficos para o entendimento da
organização societal e dos sujeitos, do mundo do trabalho, da política e
da educação; ou seja, meio século que contribuiu, com outros elemen-
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tos, para que a educação em âmbito local e nacional tivesse acumulada
todas estas misérias que conhecemos: escolas sucateadas, planos de car-
reira  desativados  ou  precarizados,  falta  de  profissionais  da  educação
com qualidade, arranjos institucionais e manutenção da ordem explora-
dora capitalista. 

Adotamos como tese central, neste capítulo, tais fatos para indi-
car que a Sociologia é fundamental para compreender, interpretar e as-
sumir  posturas de transformação social.  Este,  provavelmente seja um
dos motivos para que as disciplinas de Sociologia e de Filosofia estejam
constantemente oscilantes nos currículos do Ensino Médio.

Conceitualizações sobre a Sociologia

Dentre as muitas conceitualizações de Sociologia, uma que to-
mamos como norte da perspectiva aqui adotada, compactuando ao Ma-
terialismo Histórico Dialético (MHD), enfatiza que tal ciência busca com-
preender situações radicalmente novas, criadas a partir da gênese do ca-
pitalismo. A atrativa desta disciplina refere–se ao estabelecimento do di-
álogo e da compreensão das forças produtivas e do modo de produção
material e social do mundo capitalista.

Conforme referenda Martins, 

Se o pensamento científico sempre guarda uma correspondência
com a vida social, na sociologia esta influência é particularmente
marcante. Os interesses econômicos e políticos dos grupos e das
classes sociais, que na sociedade capitalista apresentam–se de for-
ma divergente, influenciam profundamente a elaboração do pen-
samento sociológico. (1993, p. 8).

Seria a Sociologia uma arma contra o capitalismo? Sim e não.
Depende do contexto no qual ela estará inserida. Como veremos adian-
te, teremos cientistas sociais que adotarão a Sociologia como uma ferra-
menta de conservação do status quo e outros que a terão como forma
crítica, como superação e como transformação.

Mas uma coisa é consensual: a Sociologia sofre uma distinção
fundamental da Filosofia, pois, está no plano da intervenção na socieda-
de, nas relações sociais, pessoais e institucionais. Podemos deduzir que
uma das primeiras ideias que corroboram tal pensamento é a proposi-
ção marxiniana sobre o idealismo materialista de Feuerbarch, quando
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Marx assevera em três teses as seguintes críticas: é “na práxis que o ho-
mem deve demonstrar a verdade, isto é, a realidade e o poder, o caráter
terreno do seu pensamento.” (Tese II). Na VI tese, quando afirma que
“a essência humana não é uma abstração inerente ao indivíduo singu-
lar, em sua realidade, é o conjunto das relações sociais”. E, na XI, que,
posteriormente deu origem a Sociologia Crítica: “Os filósofos se limita-
ram a  interpretar  o mundo de diferentes  maneiras;  o  que importa  é
transformá–lo.” (MARX, 1996, p. 13–14, grifos do autor).

Entretanto, o surgimento da Sociologia não ocorreu na obra de
Marx, o ideólogo da crítica ao capital, quando da desagregação do siste-
ma feudal e da organização no mundo burguês do sistema capitalista, e,
depois, fortalecido com as primeiras revoluções industriais, embora seja
no século XVIII, a partir de August Comte.

As transformações econômicas, políticas e culturais que se acele-
raram a partir dessa época colocaram problemas inéditos para os ho-
mens que experimentavam as mudanças que ocorriam no ocidente eu-
ropeu (MARTINS, 1993).

Adventos como a inserção da maquinaria, o sistema de trabalho
fabril, que substituía o artesanal, a desagregação familiar pela explora-
ção de crianças e mulheres, o sistema disciplinar, que retirava o homem
do controle do seu trabalho, da natureza e o colocava entre paredes, es-
premido pelas ordens, pelas máquinas, pela exploração, foram elemen-
tos que modificaram as formas de vida e de morte de milhões de ho-
mens e mulheres. Tais elementos passam por condições materiais, espi-
rituais, subjetivas e objetivas, por questões éticas e morais, como lem-
bram Marx e Engels,

As declamações burguesas sobre a família e a educação sobre os
doces  laços  que unem a criança  aos pais,  tornam–se  cada vez
mais repugnante à medida que a grande indústria destrói todos os
laços familiares do proletário e transforma as crianças em simples
objetos de comércio, em simples instrumentos de trabalho. […] a
mulher nada mais é que um instrumento de produção. […] O ca-
samento burguês é, na realidade, a comunidade das mulheres ca-
sadas. (MARX e ENGELS, 1980, p. 32–33).

Emergia daí a necessidade de pensar sobre isso, mas, sobretudo,
de transformar tal condição, e para fazê–lo era preciso entender como
que essas coisas aconteciam, como eram incorporadas pelos proletários
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e como a dominação se constituía. Era preciso constituir um pensamen-
to sobre a sociedade capitalista. 

Eis que surgem pensadores que argumentarão sobre a formação
societal, constituindo uma abordagem que será o primórdio do advento
da Sociologia. Na França, teremos a contribuição de  Conde de Saint–
Simon (1760–1825), tido como um dos primeiros mentores da Sociolo-
gia (de alguns de seus princípios), Alexis de Tocqueville (1805–1859),
Auguste Comte (1798–1857), considerado o pai da Sociologia (de seus
fundamentos), e Émile Durkheim (1858–1917), que deu consistência à
Sociologia como método científico. Tais autores corroboram uma coinci-
dência quando argumentam sobre a transição do sistema feudal para o
capitalista, introduzindo a necessidade de reflexão sobre aquele admirá-
vel mundo novo.

Depararam–se com uma sociedade revolucionada pelos costu-
mes, pelas relações comerciais e industriais, por um movimento conflitu-
al de classes, o que levou a Sociologia emergente a ser revista de um
“[…] indisfarçável  conteúdo estabilizador,  ligando–se aos movimentos
de reforma conservadora da sociedade.” (MARTINS, 1993, p. 31). 

A Sociologia, em sua fase inicial, reveste–se, portanto, de um ca-
ráter inovador, porém conservador, constituída por leis imutáveis, abs-
tendo–se da crítica, e de tudo o que politicamente induzisse às questões
de igualdade, justiça e liberdade. Essa constituição e consolidação inicial
da Sociologia partem de um movimento positivo, legitimador da ordem
que  fora  estabelecida  pelo  movimento  burguês.  Fundou–se  paralela-
mente  ao  positivismo  como  abordagem  interpretativa  da  sociedade,
“Separando a filosofia e a economia política, isolando–as do estudo da
sociedade, esta sociologia procura criar um objeto autônomo, ‘o social’,
postulando uma independência dos fenômenos sociais em face dos eco-
nômicos.” (MARTINS, 1993, p. 32, grifo do autor).

Entretanto,  o advento da revolução burguesa, constituído pela
revolução industrial e pela superação do feudalismo teve uma criação
que contestou a então sociedade vigente: o proletário. Essa nova classe
combateu os ideais de conservação, buscando no socialismo um modelo
de sociedade a ser construído, e assim outro modelo de Sociologia (a
crítica), passa a ser argumento de classe desses que vivem do trabalho. 

A convicção da classe trabalhadora, a partir de suas experiências
acumuladas, e de seus conhecimentos, constitui–se ao perceber que o
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projeto burguês revolucionário traiu a classe operária como aliada. En-
fim, “A sociedade burguesa moderna, que brotou das ruínas da socieda-
de feudal, não aboliu os antagonismos de classes. Não fez senão substi-
tuir velhas classes, velhas condições de opressão, velhas formas de lutas
por outras novas.” (MARX e ENGELS, 1980, p. 9).

No interior das sociedades, portanto, engendram–se lutas sociais,
políticas, econômicas, culturais. Enfim, lutas de classes, com antagonis-
mos e disputas de projetos societais. As explicações dos divergentes pro-
jetos conduzirão a uma prática com formas diversas de interferência no
rumo do projeto civilizatório, com instrumentalizadores para manter ou
para mudar o rumo da sociedade, moldando o papel da Sociologia.

A sociedade capitalista tem um caráter contraditório e antagôni-
co, a ponto de Marx e Engels (1980) professarem que o capitalismo gera
o seu próprio coveiro. Tais relações antagônicas, conflituais e contraditó-
rias levam à constituição de uma série de abordagens relativas ao enten-
dimento e aos métodos de interpretação e de investigação da Sociolo-
gia, o que ocasionam diferentes tradições e distintas sociologias.

O  pensamento  sociológico  foi  sendo  desenvolvido  por  várias
mentes e vertentes, sendo que o positivismo arvorou–se na perspectiva
da manutenção e preservação da ordem capitalista, enquanto o pensa-
mento socialista procurou realizar uma crítica radicalizada ao modo soci-
etal construído pelo capital, buscando evidenciar e superar os antagonis-
mos ali presentes.

Os principais expoentes da Sociologia 

Não podemos tratar com fidedignidade e qualidade a sociologia
sem nos remetermos aos trabalhos de Auguste Comte, Émile Durkheim,
Max Weber (1864–1920),  Karl Marx (1818–1883) e  Frederick Engels
(1820–1903),  Pierre Bourdieu (1930–2002) e a nossa vertente latino–
americana Florestan Fernandes (1920–1975).

Auguste Comte tinha como pressuposto que a sociedade (a bur-
guesa), que se inaugurava, era positiva, portanto deveria ser aceita, in-
corporada. Os princípios marcantes  daquela sociedade não poderiam
ser negados. 

O positivismo, presente na obra de Comte, oferecia uma orienta-
ção geral para a Sociologia, seguindo os passos da pesquisa que ocorri-



   92

am com ciências como astronomia, física deveria, assim, “dedicar–se à
busca dos acontecimentos constantes e repetitivos da natureza.” (MAR-
TINS, 1993, p. 45).

Comte intitulou sua Sociologia de Filosofia da História, compos-
ta por uma teoria dos três estados: estado teológico ou fictício, estado
metafísico ou abstrato e estado científico ou positivo. São estados suces-
sivos, lineares, superadores, ou seja, evolutivos. No estado teológico ou
fictício o ser humano busca explicações para as ações no sobrenatural;
no estado metafísico, ou abstrato, o sobrenatural é substituído por agen-
tes, forças abstratas, personalizadas, via imaginação e argumentação. Fi-
nalmente, no estado científico ou positivo os sujeitos não buscam mais a
explicação da coisa em si, sua origem, mas, por meio da observação e
raciocínio, suas leis efetivas, relações invariáveis de sucessão e processos
similares. Busca–se por meio da observação leis que regem os fenôme-
nos. Como tais explicações viriam pelos aspectos positivos de ciências
como a Física, a Química, a Astronomia, podendo, assim, a Ciência So-
cial ter tal similitude, chamou–a de Física Social ou Sociologia (COMTE,
1978).

Estes elementos indicam que a sociedade tem referência na na-
tureza, e dessa forma deve ser analisada, os procedimentos investigati-
vos devem corresponder às metodologias adotadas nas ciências da natu-
reza, os problemas sociais são anomalias que podem ser curadas, restau-
rando–se a normalidade social.

Émile Durkheim, por sua vez, considera a Sociologia como uma
ciência emergente, que induz aos interesses práticos, e por isso aborda
as questões instituídas em determinados momentos históricos. Para ele,
a questão da ordem social deve ser preocupação primeira. Apesar de ter
vivido em um mundo de conflitos, que emergiam na configuração entre
as classes sociais, Durkheim afiançava que “[…] a raiz dos problemas de
seu tempo não era de natureza econômica, mas sim uma certa fragilida-
de da moral da época em orientar adequadamente o comportamento
dos indivíduos.” (MARTINS, 1993, p. 47).

Quando se trata da divisão do trabalho, por exemplo, indica que
esta tinha o papel de conciliar os homens, causando laços de coopera-
ção e solidariedade. Ele nomeia de solidariedade mecânica as primeiras
manifestações de coesão social existentes entre os indivíduos, manifesta-
das nas sociedades primitivas. Com o avanço da divisão social do traba-



93   

lho, amplia–se o individualismo dos sujeitos, o que surte um efeito de
proteção e solidariedade coletiva, a que ele chama de solidariedade or-
gânica, ou sociedade superior.

O problema central nas sociedades refere–se à anomia ali pre-
sente, ou seja, a ausência de normas claras causava relações conflituais.
Condução e regras são sempre exteriores, os homens são passivos, por-
tanto, não são sujeitos da história, mas, sim, pacientes.

Seu intuito foi o de estabelecer regras para o método sociológi-
co, o que implicaria em conhecimento profundo dos fatos sociais, que,
segundo Durkheim, possuem características marcantes e distintas. A pri-
meira característica refere–se à exterioridade, que são fatos intrínsecos à
natureza humana (comer, beber, dormir etc.). A segunda é a coerção,
que é exterior ao indivíduo e, portanto o sujeito deve incorporar coerciti-
vamente, são as formas e manifestações da política, da religião, da con-
vivência familiar, dentre outras. A terceira característica refere–se à gene-
ralidade como os fatos se comportam, manifestam–se.  Portanto, estes
devem  ser  exterior  ao  indivíduo,  coercitivos  e  terem  generalidades,
agem, assim, sobre a consciência das pessoas, sua forma de conduta e
educação, ou seja, atua sobre a ação, o sentimento e o pensamento. 

Fato social, nos termos durkheiminianos é “[…] toda maneira de
agir, fixa ou não; suscetível de exercer sobre o indivíduo uma coerção
exterior; ou, então, ainda, que é geral na extensão de uma sociedade
dada, apresentando uma existência própria, independente das manifes-
tações individuais que possa ter.” (1984, p. 1).

Durkheim entende que o cientista social não deva partir das suas
ideias (como postulava Comte), mas tenha como fonte e ponto de refe-
rência os próprios fatos sociais, que, para ele, são coisas e, portanto, de-
vem ser tratado como coisas.

Estabelecida tal regra, passa a tratar as coisas nas suas especifici-
dades. Outras três são elencadas pelo sociólogo Durkheim: o afastamen-
to do cientista de todas as pré–noções estabelecidas; o despojamento de
suas paixões; e, finalmente, a registrada pelas suas próprias considera-
ções: “quando o sociólogo empreende uma exploração de uma ordem
qualquer de fenômenos sociais, deve se esforçar por considerá–los na-
quele aspecto em que se apresentam isolados de suas manifestações in-
dividuais.” (1984, p. 13).
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Como outros autores da vertente positivista (Comte, por exem-
plo), seu pensamento está amparado na manutenção da ordem social. 

Max Weber tem relevante contribuição num modelo investigati-
vo, cujos princípios científicos buscam estabelecer preceitos com base na
ciência, distintos de julgamentos de valor sobre a realidade; além disso,
o princípio científico deveria estar fundamentado na neutralidade, afas-
tando a Sociologia de postulados políticos e dos movimentos revolucio-
nários.

Sua Sociologia é nomeada por Compreensiva ou Interpretativa,
justamente por ter  como foco central  a  compreensão da ação social.
Para ele, a ação social é aquela “quanto ao sentido visado pelo agente
ou pelos agentes, se refere ao comportamento do outro, orientando–se
por este no seu curso.” (1991, p. 11). Ou seja, toda a ação social é car-
regada de subjetividade, de aceitação do outro, pois se espera que o ou-
tro, futuramente, tenha um comportamento similar.

Weber classifica as ações sociais em três tipos puros, ou ideais: a)
ação social racional; b) ação social afetiva; e c) ação social tradicional. 

A ação social racional se subdivide em: der fins e de valores. Na
primeira, o indivíduo cria expectativas em relação ao outro, esperando
por uma recompensa futura; na segunda, a ação refere–se à consciência
ética,  estética,  religiosa,  ou seja,  a  pessoa é guiada pela honestidade
como valor superior.

Na ação social afetiva o sujeito age com o emocional, guiado
pela raiva, gozo, prazer, vingança, enfim, descarga de afetos, sejam estes
negativos ou positivos. Já a ação social tradicional é conduzida pelos
costumes, pela força do hábito e da tradição.

Outra categoria weberiana – a relação social – é estabelecida a
partir de comportamentos reciprocamente referidos entre as partes. Ou
seja, uma relação entre pais e filhos, ou algo que o cidadão espera da
justiça (no caso, o poder público), aquilo que a igreja espera do fiel.
Essa relação social dá vida às organizações, caso deixe de existir, as or-
ganizações desaparecem.

O sociólogo, em geral, imbui–se em caracterizar suas várias cate-
gorias em concepções adjacentes. Deste modo, acrescenta–se à concep-
ção weberiana de relação social as ideais de relação comunitária ou as-
sociativa. A primeira refere–se à noção de pertencimento do sujeito a
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um grupo, comunidade, nação, o que promove, por exemplo, um senti-
mento de nacionalismo. A relação associativa ocorre 

[…] quando e na medida em que a atitude na ação social repousa
num ajuste ou numa união de interesses racionalmente motivados
– com referência a valores ou a fins – por exemplo, relação de tro-
ca no mercado. A relação associativa é racional referente a valores
pela crença no compromisso próprio. A relação associativa é raci-
onal referente a fins pela expectativa da lealdade da outra parte.
(WEBER, 1991, p. 25).

Como podemos perceber, Weber partia da análise do indivíduo
como expressão das instituições ou dos grupos sociais. Outras concep-
ções juntam–se à tarefa de expor a perspectiva compreensiva e interpre-
tativa daquele autor. São os casos dos conceitos de poder, de domina-
ção, de associação política, de Estado, o tipo ideal, enfim, conceitos que
constroem a teoria sociológica weberiana, sobre os quais sugerimos ao
leitor que proceda estudos posteriores.

Podemos afirmar que sua obra sociológica foi sendo constituída
como uma terceira via, afastando–se do marxismo (principalmente, na-
quilo que se refere à economia como modus operandi da sociedade) e
do positivismo, que apresentava como princípio a adoção da metodolo-
gia de investigação, com base nas ciências naturais. 

Para esse cientista social, o capitalismo não era um sistema com-
posto  por  antagonismos  ou  anarquias,  não era  injusto  ou  irracional,
mas, sim, um sistema progressista, com organização racional, que velava
pela precisão e eficiência.

Karl Marx e Frederick Engels tratarão a constituição da socieda-
de como uma consequência do modo e das relações de produção, e es-
tes não ocorrerão especificamente em planos locais, mas resultantes de
uma articulação entre o local e o global. Os autores defendem que as re-
lações constituídas em sociedade são determinadas pelas condições glo-
bais  (ou mundiais),  referem–se,  por  exemplo,  à luta  do proletariado,
como experiência local e internacionalizada. 

Os operários triunfam às vezes; mas é um triunfo efêmero. O ver-
dadeiro resultado de suas lutas não é o êxito imediato, mas a uni-
ão cada vez mais ampla dos trabalhadores. […] Ora, basta este
contato para concentrar as numerosas lutas locais, que têm o mes-
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mo caráter em toda parte, em uma luta nacional, em uma luta de
classes. (MARX e ENGELS, 1980, p. 20).

Em sua obra, implicam rotor da história as lutas de classe, que
progredirão a partir das forças produtivas, desenvolvidas na sociedade
burguesa, engendrando, ao mesmo tempo, as condições materiais para
a superação dos antagonismos.

Nenhuma formação social desaparece antes que se desenvolvam
todas as forças produtivas que ela contém, e jamais aparecem re-
lações de produção novas e mais altas antes de amadurecerem no
seio da própria sociedade antiga as condições materiais para a sua
existência. (MARX, s/d, p. 301).

A estrutura da obra dos autores, a exemplo do excerto acima,
abarca vários elementos importantes para um modelo sociológico, pois
indicam uma concepção de sociedade, de transformação social, de ação
humana e de relações sociais, as quais tendem à conservação ou trans-
formação. Tais reflexões partem de uma crítica contundente e negadora
ao modo capitalista de sociedade. Se buscarmos concepções puras da
sociologia nestes autores, com certeza não as encontraremos, pois eles
não estavam preocupados em especificidades, ou em desmembrar o co-
nhecimento em disciplinas estanques. As formas disciplinares, como en-
contramos atualmente, não eram preocupação para Marx e Engels, as-
sim como não era tecer uma concepção de Estado ou de Educação, pre-
ocupavam–se com a sociedade como organização total, estabelecida pe-
las suas relações em supra e infraestrutura.

Quando se trata da relação do trabalho, contesta a tese de sua
realização individualizada, o trabalho tem concepção e prática coletiviza-
da, daí a relação entre teoria e prática, ciência e interesse de classe, or-
ganização social e transformação. A Sociologia, nesta perspectiva, mais
do que interpretação, deve contribuir para a transformação, para as mu-
danças radicais da sociedade.

Se os positivistas buscam manter a ordem, ou mudar dentro da
ordem, os socialistas buscam superar tal ordem, alterar as coisas e ins-
taurar o processo revolucionário. Tocante ao trabalho, sua divisão indi-
ca o sistema de exploração, que promove antagonismo e alienação, por-
tanto, tal divisão deve ser superada.
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O trabalho alienado é o trabalho imposto por alguns homens a
outros, trabalho forçado, oposto à livre atividade criadora. Além
disso, é um tipo de trabalho no qual aquilo que é produzido pelo
trabalhador fica sendo propriedade de outros, os donos do siste-
ma de produção. (BOTTOMORE, 1980, p. 168).

Outro elemento essencial na obra dos autores é o desenvolvi-
mento da concepção de materialismo histórico dialético, considerando
que a transformação social decorre das contradições que se manifestam
na própria realidade social. Não se trata do pensamento mudar a reali-
dade, mas de a realidade mudar o pensamento. Tais argumentos supe-
ram a dialética idealista, abstraindo as teses de movimento perpétuo,
contradição e totalidade, constitutivas da dialética materialista.

A obra destes autores traz contribuições para a produção de uma
crítica consistente ao capital a partir da construção de concepções sobre
o trabalho, a alienação, a produção da mais valia, divisão do trabalho,
propriedade, sociedade comunista, revolução... Enfim, uma série densa
de tratados que são impossíveis de se configurar neste capítulo. 

Pierre Bourdieu constituiu sua teoria com base em três concep-
ções: conhecimento praxiológico, noção de habitus e de campo. Tais co-
nhecimentos vêm de pressupostos de teses vinculantes ao MHD.

O que se propõe como conhecimento praxiológico em Bourdieu
(1985) refere–se à possibilidade de que o homem é compositor de sua
própria história, dentro de certos limites e condições. Ou seja, existe um
movimento dialógico entre o sujeito e as estruturas sociais que é deter-
minante no sentido da ação social.

Marx já lembrava que não somos nem totalmente livres nem total-
mente determinados. Se podemos superar as determinações, elas
são, portanto, antes condicionamentos (‘determinações’ vencíveis
e não fatais) e é assim que se entende a posição de Marx ao dizer
que a maneira de superar as ‘determinações’ é conscientizá–las. A
propósito, um autor francês, Cuvillier, já observou que, em textos
fundamentais do marxismo, a flexão alemã  bedingt (condiciona)
tende a ser traduzida, inexatamente, como ‘determina’. De qual-
quer maneira, a superação das ‘determinações’ já acentua a parti-
cipação  ativa  do  homem  e  não  apenas  o  funcionamento  de
máquina e aparelhos. (LYRA FILHO, 2005, p. 20, grifos do au-
tor).
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Tendemos a concordar com Lyra Filho quanto à condição voca-
bular que causa alterações nas concepções, dando maior impulso a ação
do homem e ao seu papel na história, quando as relações passam por
condicionamentos e não como fontes de determinações. Além disso, a
utilização do termo condicionamento adéqua–se melhor aos postulados
bourdieunianos, aqui analisados.

A noção de habitus refere–se ao pensamento, às ideias e às re-
presentações que os sujeitos acumulam, incorporam e utilizam ao longo
de sua existência. São trajetórias estruturadas pelos processos familiares,
educativos, políticos, econômicos, religiosos, profissionais, enfim, os su-
jeitos acumulam um capital social, de poder simbólico, que irão subsi-
diá–lo em suas tomadas de decisão.

Estas tomadas de decisão podem ser individuais ou coletivas, o
que torna, no segundo caso, decisões de classe, ou habitus de classe, um
instrumento de análise que Bourdieu toma para objetivar decisões reali-
zadas a partir de subjetividades. Vincula–se a esta noção a de campo,
que se constitui a partir da forma com que as decisões são tomadas, de
qual o sentido da ação, das estratégias adotadas pelos agentes sociais,
formando o campo, ou seja, os lugares aonde ocorrem as lutas sociais,
ou as lutas simbólicas pelo poder. Os agentes sociais produzem ações,
mas somente aquelas possíveis de realização e de condicionamento a
um determinado campo: religioso, político, das ciências, das artes, da
educação, da moda e outros tantos.

Florestan Fernandes pode ser considerado o sociólogo brasileiro
de maior  evidência.  Para  ele,  compete  à Sociologia “[…] estudar  os
comportamentos  sociais  em si  mesmos,  ou seja,  como parte de uma
rede de interdependência e de interações sociais […]” (1970,  p. 20).
Daí, perceber que os processos sociais são regulados e condicionados
por elementos extras sociais. 

[…] um dos nossos problemas mais sérios é o de definir ou o de
acentuar o caráter ‘científico’ de movimentos políticos; mas, o de
estabelecer as condições para o aproveitamento dos conhecimen-
tos científicos no campo das relações humanas de um modo geral,
inclusive em conseqüência  e no que concerne aos movimentos
políticos. (FERNANDES, 1985, p. 24).

Uma das concepções utilizadas pelo autor é a de herança social,
transmitida  pelas  várias  gerações  que  experimentaram problemas  no
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passado, situações que foram superadas, tais heranças são ao longo do
tempo tornaram–se refinadas, estabelecendo uma escola de ensinamen-
tos, que busca estruturar, no presente, bases para um futuro que não
seja incerto.

Dessa concepção, o autor apresenta quatro grupos de problemas
sociais com implicações para a ação dos sujeitos:

Em primeiro lugar, estão os problemas sociais que vêm de um lon-
gínquo passado. São os produzidos pela forma atual de organiza-
ção da família, da propriedade e do Estado […]. Em segundo lu-
gar, estão os problemas sociais que resultam das condições imedi-
atas de existência social no campo e na cidade. […] Em terceiro
lugar, estão os problemas sociais que resultam das tensões e con-
flitos internacionais. […] Por fim, em quarto lugar, estão aos pro-
blemas sociais  provocados pela utilização das técnicas  baseadas
em descobertas científicas. (FERNANDES, 1985, p. 24–25).

Ao apresentar esses problemas, o autor consegue fazer uma sín-
tese do objeto temático da Sociologia, configurando sua metodologia de
forma dialética materialista, caminhando entre o movimento da história,
o espaço global e local, as relações totais e suas sínteses analíticas. 

O primeiro problema, conforme Fernandes (1985), é o enfrenta-
mento entre liberais e socialistas que ainda não conseguiram dar solução
para as condições pelas quais se estabelecem as relações contraditórias,
excludentes e de alienação. O segundo problema refere–se às condições
materiais e morais que vieram a ser constituídas com o advento da in-
dustrialização e do avanço do capitalismo, tanto no campo como na ci-
dade.

Os conflitos internacionais, que constituem o terceiro grupo de
problemas,  têm influência  nas  situações  domésticas  dos  vários  países
que compõem distintos blocos, o que gera consequências como ataques
terroristas, guerras, imigrações, países imperialistas em territórios outros.

A questão da ciência implica uma não neutralidade, configuran-
do–se como espaço do e para o capital,  contribuindo para o avanço
bélico, aceleração da produção e do consumo, implicando em forneci-
mento de insumos para a indústria.

O grupo de problemas apresentados se constitui uma metodolo-
gia, com base na herança social, permitindo e subsidiando os sujeitos a
“[…] proceder escolhas compatíveis com os seus interesses reais e com
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os valores com os quais se identifique de fato”. (FERNANDES, 1985, p.
28).

Fernandes (1985) registra que somente quem quer algo social-
mente é capaz de enxergar sociologicamente, e vice–versa. Essa dinâmi-
ca induz à construção societal, em que se espera “[…] a educação pelas
ciências sociais crie personalidades ais aptas à participação das ativida-
des políticas, como estas que se processam no mundo moderno”. (FER-
NANDES, 1985, p. 28). 

Ora, a luta que travam os cientistas sociais, no campo da esquer-
da, não busca nada mais que constituir a sociedade de forma qualitati-
va, instrumentalizando os sujeitos para o exercício do controle social, ou
seja, da sociedade civil sobre a sociedade política e sobre o Estado. Para
isso, duas coisas se fazem pertinentes e necessárias: “A desobstrução do
horizonte intelectual e a liberação dos efeitos sedativos da propaganda
[…]”  (FERNANDES,  1985,  p.  28).  Isso  implica  na  formação de  um
novo homem, em que a educação com qualidade referenciada pelo so-
cial torna–se uma poderosa arma.

A pretensão de apresentar esse conjunto de autores buscou sub-
sidiar o leitor para um entendimento mínimo, mas precioso, sobre a tra-
jetória da Sociologia. Isso indica que a Sociologia não pertence ao mun-
do estático, tampouco é de dominação de uma corrente, mas estabele-
ceu–se sob vários aspectos e formas metodológicas de compreensão dos
fenômenos relações sociais e ação social. O capítulo buscou imprimir,
em seu discurso, a necessidade de apropriação de métodos interpretati-
vos para a compreensão da dinâmica social, cultural, política e educaci-
onal em direção à transformação.

 
Sociologia e educação

A Sociologia crítica embasa–se em dois elementos: a intervenção
na realidade e a fundamentação dos sujeitos a partir da compreensão
das relações de produção do trabalho, sociais, culturais, políticas, educa-
cionais, enfim, de classes. 

A Sociologia prepara os indivíduos para uma intervenção quali-
tativa no mundo e na política. Ou seja, para transformar faz–se necessá-
rio estudar e compreender. Para isso, tomamos a apreensão de Freire:
“No fundo, o ato de estudar, enquanto ato curioso do sujeito diante do
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mundo é expressão da forma de ser dos seres humanos, como seres so-
ciais, seres fazedores, transformadores, que não apenas sabem mas sa-
bem que sabem”. (FREIRE, 1988, p. 58–59).

O ato de estudar, portanto é um ato social e de trabalho, pelos
quais os sujeitos se constituem, civilizam–se, criam as condições para a
sua manutenção e reprodução. Desse modo, o trabalho passa a ser a
condição de transformação e ter como princípio educativo a possibilida-
de de desvelamento, de desalienação, de realização do homem em cole-
tividade, em sociedade. 

A Sociologia tem como objetivo o estudo da sociedade, isto é, da
forma pela qual os homens vivem em grupo, das relações que es-
tabelecem e das conseqüências dessas relações. A educação é um
dos temas centrais da Sociologia, uma vez que por educação en-
tendemos o resultado e a condição das relações entre os homens.
(KRUPPA, 1993, p. 21). 

A educação em geral se constitui em grande instituição, que se
articula numa relação dialógica entre homens e mulheres, levando–os a
transformarem a educação e por ela serem transformados. Mas a educa-
ção em geral – da vida, pela vida –, ou seja a informal, situa–se num
campo amplo e carece de outras educações ou modelos para que seja
materializada, uma dessas instituições é a escola, local da educação for-
mal. 

Kruppa afirma que as 

[…] instituições sociais foram criadas pelos homens. Elas não são
naturais, isto é, não existem senão por vontade dos homens. N]ao
serão modificadas por simples ação da natureza, mas –elos ho-
mens em sua ação e interação social.  Elas são históricas: foram
criadas em determinadas condições de vida social  e devem ser
mudadas sempre que necessário. (KRUPPA, 1993, p. 25–26).

Por sua vez, mesmo não tendo se dedicado à criação de concep-
ções específicas e isoladas sobre a educação ou escolas, Marx e Engels
ao problematizar o sistema capitalista e a revolução burguesa caracteri-
zam a educação como forma de superação da exploração da força de
trabalho humana.

“[…] não pretendem voltar atrás, mas sim ir a frente, não preten-
dem voltar ao artesanato, mas sim superar o capitalismo, e essa
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superação  só  pode  se  realizar  a  partir  do  próprio  capitalismo,
acentuando suas contradições, desenvolvendo suas potencialida-
des.”. A escola é condição vigorosa para esta caminha em direção
à superação do sistema capitalista. A dimensão de grandeza nela
está na introdução de “um novo tipo de ensino, unindo trabalho
manual ao intelectual, pretende estabelecer as bases de um siste-
ma novo que terminará com a ideologização da ciência e as estru-
turas  familiares  e  educativas  estabelecidas”.  (INTRODUÇÃO,
MARX e ENGELS, 1992, destaque do autor).

Os autores citados repudiam a escola sob controle estatal, pois
sua preocupação “parece clara: que a burguesia não conte, além de ou-
tros poderes, com o de um aparato escolar posto a seu serviço, direta-
mente controlado por ela.” (INTRODUÇÃO, MARX e ENGELS, 1992,
p. 9), defendendo que a escola tenha uma organização não burocrática
“com a intervenção direta da população trabalhadora através de seus
delegados e num marco de democracia direta […]”. (INTRODUÇÃO,
MARX e ENGELS, 1992, p. 10).

Com esta concepção de formação global, omnilateral, completa,
politécnica e de organização controlada pelos populares – escola genui-
namente pública – Marx e Engels definem o que entendem por educa-
ção, o que se torna uma concepção que engloba o ensino e a instrução.

Partindo disto, afirmamos que a sociedade não pode permitir que
pais e patrões empreguem, no trabalho, crianças e adolescentes, a
menos que se combine este trabalho preditivo com a educação. 

Por educação entendemos três coisas:

1. Educação intelectual.

2. Educação corporal, tal como a que se consegue com os exercí-
cios de ginástica e militar.

3. Educação tecnológica, que recolhe os princípios gerais e de ca-
ráter científico de todo o processo de produção e, ao mesmo tem-
po, inicia as crianças e os adolescentes no manejo de ferramentas
elementares  dos diversos  ramos industriais.  (MARX e ENGELS,
1992, p. 60, grifos do autor).

E complementam: “Esta combinação de trabalho produtivo pago
com educação intelectual, os exercícios corporais e a formação politécni-
ca elevará a classe operária acima dos níveis das classes burguesas e
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aristocrática.” (MARX e ENGELS, 1992, p. 60), formando assim uma
concepção de educação pública.

Nesse sentido, a educação deve conciliar a história das discipli-
nas e seu conteúdo, sua organização, critérios e prioridades, objetivos e
função da escola. Trata–se, portanto, de o aluno conhecer como se con-
figura a Organização do Trabalho Escolar; como se hierarquiza ou não;
como se participa ou não, como as atividades “produtivas” são desen-
volvidas na escola e a serviço de quem se educa. 

Considerações finais

A figura do sociólogo atualmente se confunde, a partir da con-
cepção de profissionalização, com a de vários trabalhadores autônomos
ou assalariados, do serviço público ou privado. A profissionalização aca-
bou por especializar e burocratizar, na vida moderna, as atividades dos
trabalhadores. Não bastasse isso, em geral, os aspectos ditos como me-
tanarrativas, os longos discursos críticos, os discursos engajados e a luta
de classe tornaram–se argumentação frágil diante do avanço das pro-
postas de grupos, dos movimentos sociais isolados, voltados para as vá-
rias questões, como a de gênero, de raça, de etnia, de sexualidade, de
inclusão. Ou seja, os estudos investigativos sobre a compreensão da to-
talidade da vida social perdeu espaço para estudos que isolam o micro,
nas relações focalizadas, locais.

Por outro lado, cabe um papel excepcional do novo sociólogo,
que é o de desburocratizar e de liberar a Ciência Social do seu aprisio-
namento  às  necessidades  do  capital,  das  pesquisas  comercializadas,
mercadológicas  e  das  grades  curriculares  ineficientes  e  castradoras,  e
constituí–la, a partir da crítica em Sociologia para a transformação soci-
al. 

Entretanto, temos um elemento que distingue o sociólogo hodi-
erno daquele que contribuiu com o surgimento e a constituição da Soci-
ologia. A autonomia deste sociólogo foi solapada, dantes ele articulava
as militâncias acadêmicas e política voltadas ao estudo sociológico, neu-
tralizando ou engajando suas implicações, articulando–as conforme fos-
se sua abordagem. Hoje ele está incorporado à cultura e à prática das
grandes empresas, à luta político–partidária: “O sociólogo de nosso tem-
po passou a desenvolver o seu trabalho, via de regra, em complexas or-
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ganizações privadas ou estatais que financiam suas atividades e estabe-
lecem os objetivos e finalidades da produção do conhecimento socioló-
gico” (MARTINS, 1993, p. 74).

O questionamento central que se coloca é se a escola, enquanto
objeto da Sociologia, pode alguma coisa. Se ela tem poderes para trans-
formar a sociedade. A problematização que desponta, a princípio, é sim-
ples: sim, ela pode. Pode, por ser transmissora de conhecimentos e re-
produtora das relações sociais, condicionantes da sociedade e dirigidas
pela organização do trabalho no modo de produção capitalista. Mas, a
escola não se resume à mera reprodução, está sempre produzindo algo,
cuja dimensão dependerá de como são subordinados seus operários: se
se colocam como trabalhadores  classificados (TAYLOR, 1995),  ou se
concorrem a favor do campo da libertação e da emancipação popular;
se tratam os conteúdos como elementos, que são superiores à constru-
ção educativa dos valores ou condutas, ou se fazem da escola um cam-
po onde os saberes são importantes, mas a relação democrática na or-
ganização do trabalho é prioridade à condução cidadã.
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5º CAPÍTULO 
Contribuciones de la Psicología de la

Educación para una Formación Docente
Crítica y Reflexiva

Gabriela Begonia Naranjo Flores
DIE–CINVESTAV–IPN–México

INTRODUCCIÓN

La Psicología de la Educación es una disciplina científica que se
mantiene en permanente diálogo con la Psicología General, la Psicolo-
gía del Desarrollo, la Pedagogía, la Filosofía, la Sociología, la Antropolo-
gía y otras disciplinas que, desde diferentes ángulos y miradas producen
saberes sobre los proceso educativos. Sin embargo, la Psicología de la
Educación tiene un objeto de estudio bien definido: la psique humana
en una esfera de actividad muy concreta, el de la educación (Rubinstein,
1969); estudia los procesos psicológicos involucrados en los fenómenos
educativos que tienen lugar en las diferentes etapas o momentos de la
vida de los individuos, en escenarios formales o informales y a través de
su participación en diferentes grupos, actividades y prácticas sociales. 

Pero, ¿cuáles son los procesos psicológicos involucrados en los
fenómenos educativos? Esta pregunta no admite respuestas sencillas y la
complejidad del objeto de la Psicología de la Educación se refleja en la
historia de más de 100 años de desarrollo de esta disciplina y en la per-
manencia y reformulación de una serie de interrogantes y el surgimiento
de otras nuevas. No pretendo en este espacio abordar esta historia ni las
múltiples preguntas aún abiertas, lo que quiero es resaltar algunas de las
aportaciones más relevantes de las principales teorías producidas a lo
largo de dicha historia; se trata de aproximaciones que han contribuido
al desarrollo de problematizaciones, miradas, métodos de investigación y
recursos técnicos orientados a comprender e intervenir los procesos edu-
cativos, dejando una profunda huella en las formas de ser y proceder de
los docentes.
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Ninguna teoría por sí  misma ofrece todas las respuestas  a los
cuestionamientos que un campo de actividad plantea, más aún tratán-
dose de un objeto de estudio tan complejo como lo es el de la Psicología
de la Educación. Por ello, es fundamental para los docentes en forma-
ción conocer y analizar críticamente lo que aporta cada una de las teo-
rías más relevantes producidas desde esta disciplina. Una formación teó-
rica sólida en este sentido es una base esencial para que los futuros do-
centes produzcan nuevas comprensiones y miradas sobre los fenómenos
educativos, asuman una postura propia, desarrollen una práctica perti-
nente, relevante y  efectiva y avancen en su formación permanente. Co-
nocer los presupuestos teóricos y conceptuales que sostienen su ense-
ñanza es fundamental para que se constituyan en actores educativos que
no meramente  reproduzcan las prácticas educativas establecidas,  sino
para que se constituyan agentes de producción de nuevas formas de ac-
tuación que respondan críticamente a los retos actuales de la educación.

EL APRENDIZAJE COMO EJE CENTRAL DE LOS DESARRO-
LLOS TEÓRICOS EN LA PSICOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN

Las aportaciones más relevantes de la Psicología Educativa se
han producido históricamente alrededor del interés por comprender la
dimensión del aprendizaje, la cual tiene que ver no sólo con el proceso
mismo (¿qué es el aprendizaje? ¿qué se aprende? ¿cómo se aprende?
¿qué procesos psicológicos están implicados? ¿cuál es su papel en el de-
sarrollo del individuo? y ¿cuál el del desarrollo en el aprendizaje? ), sino
también con el actor clave del mismo, es decir, con el sujeto que apren-
de (¿qué papel juega el niño o alumno? y ¿qué importancia tienen sus
características individuales?). 

No está por demás resaltar la importancia de estas contribucio-
nes en la práctica educativa. A partir de la forma cómo un docente se
aproxima al aprendizaje se derivan una serie de decisiones para su ac-
tuación e las aulas: la organización de las actividades de enseñanza, la
organización social del grupo para el trabajo, la selección de los materia-
les a utilizar y las formas de evaluar los avances. La afiliación teórica del
docente respecto al aprendizaje es uno de los factores decisivos en la
promoción de una cierta dinámica social y académica en el aula. 
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Una revisión somera de algunas propuestas producidas en las úl-
timas décadas sobre la estructura básica que deberían tener los currícu-
los de formación de profesores (ver Sánchez, 2013), muestra el acento
puesto en la recuperación de las contribuciones de la Psicología Educa-
cional relacionadas fundamentalmente con el aprendizaje. Por ejemplo,
Shulman (1986 y 1987), plantea que uno de los tipos de conocimiento
básicos para ejercer la docencia versa sobre los educandos y sus caracte-
rísticas, esto es, incluye saberes relacionados con psicología del aprendi-
zaje y con el desarrollo de los alumnos. (En Sánchez, 2013: 137). Dean
(1993), por otro lado, considera que entre los conocimientos que necesi-
ta tener un maestro están los referentes al  desarrollo infantil,  esto es,
debe conocer la manera en que los niños se desarrollan, aprenden y
cómo aprenden (En Parra–Martínez, 2010: 80). En el  mismo sentido,
Morine–Dersheimer y Todd (1999) afirman la necesidad de incluir el co-
nocimiento sobre los aprendices y sus formas de aprendizaje (En Sán-
chez, 2013: 137). 

Si bien en las propuestas para la formación de profesores la in-
clusión de núcleos teóricos desde la Psicología de la Educación se enfo-
ca básicamente en los procesos de aprendizaje, algunos de ellos abren la
mirada para considerar aspectos sobre la enseñanza,  la escuela y los
procesos de educativos en sentido más amplio. Por ejemplo, Stuart y
Tatto (2000), incluyen en la categoría de  “Estudios educacionales”, la
necesidad de comprender el “fondo del entendimiento teórico de la en-
señanza y el aprendizaje, de los niños y de la escuela dentro de su socie-
dad.” (En Sánchez, 2013: 137). Por su parte, Ávalos (2003) propone
cuatro tipos de áreas en la formación docente, entre ellas la profesional,
que incluye: “el conocimiento de los educandos (desarrollo psicológico y
de aprendizaje, diversidad), del proceso de enseñanza (organización cu-
rricular, estrategias de enseñanza y evaluación, orientación de niños y
jóvenes)” (En Sánchez, 2013:138). Cox y Gysling (2008), en un estudio
socio–histórico sobre la formación de profesores en Chile, incluyen tres
categorías a través de las cuales reagrupan los currículos, una de ellas es
la de formación profesional: todo lo relacionado con educación y ense-
ñanza, o como señalan los autores, todo lo “vinculado con el proceso de
educar”. (Sánchez, 2013: 138). 

Buena parte de la investigación y desarrollo teórico y práctico en
la dimensión del aprendizaje se ha enfocado no sólo en el aprendizaje
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mismo, sino también en otros procesos psicológicos que se han asociado
con éste, tales como la motivación, la atención, la memoria, el lenguaje,
el pensamiento, la inteligencia, la creatividad, entre otros. Sin embargo,
dichas contribuciones han impactado también, de manera directa o indi-
recta, en la comprensión de otras dimensiones involucradas en los pro-
cesos educativos, particularmente en aquellos que ocurren en contextos
escolares. Cada teoría producida desde este campo, incluye de manera
implícita o explícita una determinada concepción sobre el aprendizaje, el
desarrollo, la enseñanza, las condiciones en que los fenómenos educati-
vos tienen lugar y la evaluación. Además, han sido la base para desarro-
llar comprensiones sobre sus principales actores: el alumnado, el profe-
sorado, las familias y las autoridades educativas. 

Ante la imposibilidad de agotar en un texto de esta naturaleza las
contribuciones de esta disciplina a la comprensión de las diferentes di-
mensiones involucradas en los fenómenos educativos, en este capítulo
recupero las aportaciones clásicas, más relevantes de la Psicología, a tra-
vés de autores que han desarrollado aproximaciones extraordinarias al
análisis de los procesos educativos en contextos escolares. Estas contri-
buciones se han producido básicamente bajo el interés de comprender
los procesos de aprendizaje,  con perspectivas que ponen el  énfasis  o
profundizan en diferentes aspectos en ellos involucrados: en el compor-
tamiento, en lo cognitivo, en lo emocional–afectivo, en lo social, en el
que aprende, en el que enseña, en el contexto, entre otros. Me interesa
destacar, cómo, a partir de la reflexión crítica sobre estas aportaciones y
en particular sobre sus desdoblamientos en la práctica educativa, surgen
nuevas problematizaciones, cuestionamientos y posibilidades de aborda-
je. Así, presento desde aquellas perspectivas que llevaron a resaltar la
importancia de la organización cuidadosa del ambiente inmediato para
producir el comportamiento deseado, hasta las que profundizan en los
procesos cognitivos y de significación del individuo y las que ponen so-
bre la mesa el papel fundamental de los procesos sociales y culturales. 

Para cerrar el capítulo, presento cómo, a partir del análisis crítico
de las contribuciones clásicas de la Psicología de la Educación, se han
desarrollado concepciones pedagógicas que enfatizan la necesidad de
poner en el centro de la acción educativa al alumno, responsabilizándolo
incluso por su propio aprendizaje. Esto por un lado, y por otro, cómo en
contraposición a  esta mirada, han surgido otras aproximaciones que in-
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sisten en el análisis de los contextos o situaciones específicas en las que
ocurre el fenómeno educativo y que genera los límites y posibilidades
concretas de aprendizaje y desarrollo de nuestras infancias y juventudes.

TEORIAS DEL APRENDIZAJE
Teoría conductista

El conductismo surgió en Estados Unidos a principios de siglo
XX y dominó casi la mitad del mismo. Esta teoría surge en contraposi-
ción al “mentalismo” que predominaba en el campo de la psicología y
que dirigía sus esfuerzos a comprender los fenómenos de la conciencia o
de la mente, para lo cual se recurría al método de la introspección, una
especie de “mirar hacia adentro”, examinar el interior, la propia mente
del individuo. Se reconoce como su fundador a John Broadus Watson
(1978–1958),  quien,  influenciado por los estudios sobre el  comporta-
miento animal realizados por Pávlov (1849–1936) y Edward Thorndike
(1874–1949), postuló que el hombre se modifica por la acción de estí-
mulos exteriores a él. 

Iván Pávlov (1849–1936), había estudiado los mecanismos a tra-
vés de los cuales ocurre la formación de los reflejos condicionados: la
reacción natural  de un perro ante la presencia del alimento (estímulo in-
condicionado) es la salivación (respuesta incondicionada), pero si segun-
dos antes de presentarle la comida se hace sonar una campana (estímu-
lo neutro) y esto se repite en varias ocasiones, la respuesta de salivación
se generará ante el sonido de la campana, aún antes de presentar la co-
mida. Así, la salivación (respuesta condicionada) se produce por la aso-
ciación entre el sonido (estimulo condicionado) y el alimento. Esto es lo
que se conoce como condicionamiento clásico. 

Por  su parte  Edward Thorndike  (1874–1949),  realizó estudios
con animales sobre sus formas de aprendizaje y estableció que éste se da
por asociaciones formadas entre estímulos y respuestas (E–R), formulan-
do al respecto algunas leyes básicas. 1) Ley del ejercicio: la repetición de
una conexión E–R favorece esta conexión; 2) Ley del efecto: cuando
una conexión E–R es recompensada, esta se refuerza y cuando es casti-
gada,  se  debilita;  3)  Ley  de  la  preparación  o disposición:  cuando el
aprendiz se halla dispuesto a operar (motivado), es más factible que lo-
gre el aprendizaje que se quiere instaurar.
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John B. Watson (1878–1958) lleva los resultados de los estudios
de Thorndike al ámbito del aprendizaje en los seres humanos. Su pro-
puesta es tomar como objeto de estudio a la conducta, es decir, a lo que
el individuo hace, a su comportamiento visible, observable e incluso me-
dible y cuantificable. De esta manera, deja de lado todos aquellos proce-
sos internos que eran objeto de estudio de la psicología mentalista que
había predominado hasta entonces. Watson lo mira al aprendizaje como
una respuesta al entorno, planteando que los seres humanos aprende-
mos de la misma forma que aprenden animales tales como las ratas y las
palomas, es decir, por asociación Estímulo–Respuesta. Watson sostuvo
que el alumno debe tener una motivación para aprender por sí mismo,
de la misma forma como los animales de sus experimentos tenían como
motivación el hambre. Así, la repetición se presenta como la vía para
aprender y el papel de la enseñanza consiste en proveer los estímulos
apropiados y los refuerzos oportunos. 

Burrus Frederic Skinner (1904–1990), fue sin duda quien mayor
impulso dio al conductismo y sus aplicaciones en el ámbito educativo,
llamando la atención hacia la importancia de un ambiente cuidadosa-
mente controlado para producir los aprendizajes deseados. El aprendiza-
je, desde la propuesta de Skinner, se explica a través de lo que denomi-
nó  como  condicionamiento  operante  o  instrumental:  el  organismo
“aprende” a operar sobre el ambiente cuando establece una asociación
entre la conducta adecuada y los estímulos que la refuerzan de manera
positiva. En la medida que se aplique un reforzador o consecuencia po-
sitiva inmediatamente después de que se emita la conducta deseada, el
efecto será el incremento de la emisión de dicha respuesta. Por el con-
trario, si el comportamiento no es seguido por la consecuencia apropia-
da, el comportamiento tiende a extinguirse. Para Skinner todos los orga-
nismos, incluido el ser humano, aprenden básicamente de esta manera. 

El condicionamiento operante resultó ser una teoría muy eficaz
en la práctica educativa, ya que establece principios sencillos y muy cla-
ros para hacer posible que se aprenda un cierto tipo de comportamien-
to: la aplicación de consecuencias positivas o negativas, según se emita
o no la respuesta deseada. El aprendizaje sería definido como un cam-
bio estable de conducta, ya que ésta es aprendida como consecuencia
de los cambios ambientales. 
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En el marco del conductismo skinneriano, el papel de la ense-
ñanza es organizar los contenidos de aprendizaje de manera dosificada,
es decir, que se dividan en un número de elementos más pequeños, de
tal manera que el alumno pueda dominarlos uno a uno y avanzar pro-
gresivamente hacia el objetivo final y que cada logro o avance parcial
sea reforzado de manera positiva. Sobre este principio básico se desarro-
llaron propuestas tales como la de las “máquinas de enseñar”, “la ense-
ñanza programada”, “la enseñanza personalizada”, “la modificación de
conducta” y “la instrucción asistida por computadora”. La Taxonomía
de Bloom sobre los objetivos de aprendizaje, es una derivación de esta
propuesta que consiste en dosificar y jerarquizar los contenidos, suminis-
trando pequeñas dosis de información a aprender, si se le pregunta so-
bre esta al alumno y la respuesta es correcta, se refuerza y se pasa a la
siguiente pequeña dosis (Ministerio de Educación, Buenos Aires, 2011:
23). En cuanto a la evaluación, el conductismo pone atención en el pro-
ducto del aprendizaje, es decir los comportamientos que el alumno ha
logrado después de la repetición o ejercicio con el contenido escolar.

El conductismo es una de las corrientes teóricas que mayor im-
pacto ha tenido en la práctica educativa. Sus  contribuciones han marca-
do las formas de proceder en las aulas y de abordar las dificultades de
aprendizaje y de conducta. El  éxito de esta teoría para influenciar la
práctica se debe a su planteamiento básico que es bastante sencillo: el
aprendizaje se produce como la asociación entre estímulos y respuestas,
de tal manera que el quid de la cuestión es la selección de los estimulos
adecuados para producir los comportameintos deseados. Es un planteo
simple y mecánico que produce los resultados esperados pero a nivel de
cierto tipo de conductas (sencillas y básicas), en ciertas condiciones y
con ciertos individuos. 

La repetición y el ejercicio, son medios fundamentales para pro-
ducir nuevos aprendizajes, son necesarios para “grabar” informaciones y
acciones nuevas, para generar hábitos duraderos, repertorios de conduc-
ta automatizados o mecánicos, que pueden servir de base para otro tipo
de aprendizajes; pero por si solos, estos medios no producen aprendiza-
jes relevantes y significativos. Como plantea Mejía (2011), el proceso de
enseñanza–aprendizaje es muy complejo, así que no es conveniente re-
ducir el aprendizaje a aspectos conductuales ya que esto empobrece las
posibilidades del desarrollo del individuo; “Debemos ser conscientes que
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la teoría del conductismo en lo general y la del condicionamiento ope-
rante en lo particular son sólo alternativas que los docentes podemos
usar para cubrir determinados aspectos curriculares y lograr objetivos es-
pecíficos.” (Mejía, 2011: 54)

La teoría del aprendizaje significativo de Ausbel

En contraposición al de aprendizaje repetitivo y memorístico pro-
pio de las teorías conductistas y que tuvieron tanto auge durante la pri-
mera mitad del siglo XX, David Paul Ausbel (1918–2008) acuña en los
sesentas  el  concepto  de  aprendizaje  significativo.  Con este  concepto,
Ausbel hace referencia a la adquisición de aprendizajes que tienen un
significado para el individuo, esto es, a la incorporación de nuevos co-
nocimientos a la estructura cognitiva del individuo, una vez que se ha
establecido una relación entre ellos. La base del aprendizaje significativo
es un cierto tipo de interacción entre las nuevas informaciones y aquellos
aspectos relevantes presentes en la estructura cognitiva del sujeto, llama-
dos por Ausbel subsumidores o ideas de anclaje: 

La presencia de ideas, conceptos o proposiciones inclusivas, claras
y disponibles en la mente del aprendiz es lo que dota de significa-
do a ese nuevo contenido en interacción con el mismo (Moreira,
2000 a). Pero no se trata de una simple unión, sino que en este
proceso los nuevos contenidos adquieren significado para el sujeto
produciéndose una transformación de los subsumidores de su es-
tructura cognitiva, que resultan así progresivamente más diferen-
ciados, elaborados y estables (Rodríguez, 2004: 2)

El aprendizaje significativo no sólo es entendido como proceso,
sino también como producto, ya que implica la modificación de las es-
tructuras cognitivas existentes. Los subsumidores o ideas de anclaje con
los cuales se relaciona la nueva información se ven al mismo tiempo en-
riquecidos y modificados, produciéndose a su vez nuevos subsumidores
más potentes y explicativas que serán la base de futuros aprendizajes
(Rodríguez, 2004).

La esencia del aprendizaje significativo resulta más clara cuando
se compara con el aprendizaje memorístico o por repetición, en el cual
los contenidos están relacionados entre sí de un modo arbitrario, es de-
cir careciendo de significado para la persona que aprende; sin embargo,
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según Ausbel, estos tipos de aprendizaje no son excluyentes, sino que
tienen un papel diferente en distintos momentos del desarrollo del indivi-
duo: “el aprendizaje memorístico va perdiendo importancia gradualmen-
te a medida que el niño adquiere más conocimientos, ya que al aumen-
tar  éstos  se  facilita  el  establecimiento  de  relaciones  significativas  con
cualquier material” (Ausubel, citado por Pozo, 2010, p.212). 

La teoría de Ausbel plantea cuáles son las condiciones que de-
ben cumplirse  para que tenga lugar  el  aprendizaje  significativo.  Si  se
acepta que el nuevo conocimiento adquiere significado para el sujeto a
partir de su relación con conocimientos anteriores, entonces es necesario
que el material o contenido que debe aprenderse posea un significado
en sí mismo. Esto es, que contenga conceptos y proposiciones importan-
tes, que haya una relación no arbitraria o simplemente asociativa entre
sus partes, que sus elementos estén organizados en una estructura, y que
en esta estructura existan ideas inclusoras con las cuales puedan relacio-
narse los conocimientos ya existentes. 

Otras condiciones para que tenga lugar el aprendizaje significati-
vo están relacionadas con el alumno: es necesario que disponga de los
requisitos cognitivos necesarios para asimilar ese significado, que tenga
conocimientos previos relevantes, es decir, que se puedan relacionar de
forma no trivial con el  nuevo conocimiento; así  también es necesario
que tenga una predisposición para el tipo de aprendizaje que se quiere
promover, algún motivo para aprender y decidir deliberadamente esta-
blecer una relación entre los conceptos nuevos y los que ya sabe.

Finalmente, cabe resaltar que en esta teoría el papel del docente
es fundamental para que se produzca el aprendizaje significativo, ya que
éste tiene la responsabilidad de presentar de forma organizada y precisa
los nuevos conocimientos, de tal manera que desequilibren las estructu-
ras cognoscitivas existentes. Para ello Ausbel y sus colaboradores propo-
nen “La presentación de las ideas básicas de una disciplina antes de la
presentación de los conceptos más periféricos;  la utilización de definicio-
nes claras y precisas, y la explicación de las diferencias y similitudes en-
tre conceptos relacionados; la exigencia a los alumnos, como criterio de
comprensión adecuada, de la reformulación de los nuevos conocimien-
tos en sus propias palabras; proporcionar o indicar al alumno cuáles son
los conceptos de mayor nivel de generalidad que deben ser activados



   116

para una adecuada integración de los nuevos conocimientos con la es-
tructura previa del sujeto. (En León y Gozalo, 1999: 67)

De esta teoría, si bien se reconocen sus importantes aportacio-
nes, se ha cuestionado su reduccionismo conceptual y el que defienda
un modelo didáctico de transmisión–recepción, opuesto al aprendizaje
por  descubrimiento  y  al  de  resolución  de  problemas,  en  los  que los
alumnos son los que producen sus aprendizajes. Ausbel considera que
estos tipos de aprendizajes no son opuestos, ya que el de transmisión–
recepción puede ser igual de eficaz si se cumple con ciertas condiciones,
entre ellas, la aplicación de programas educativos y planes de enseñanza
adecuados que consideren los aspectos sustanciales y programáticos del
contenidos de estudio. Otros cuestionamientos versan sobre su pertinen-
cia para explicar el aprendizaje a edades tempranas y su incapacidad
para resolver el problema de la persistencia de errores conceptuales y de
concepciones alternativas, tan estudiadas en el caso del aprendizaje de
las ciencias (Nieda y Macedo, 1998).

Teoría Psicogenética de Piaget 

La teoría psicogenética del aprendizaje fue desarrollada a partir
de las investigaciones del  psicólogo y epistemólogo suizo Jean Piaget
(1896–1980). En esta teoría, el aprendizaje es visto como un proceso de
construcción interno, activo e individual, que se produce mediante la in-
teracción del sujeto con el  mundo de los objetos. La construcción de
nuevos conocimientos consiste en la incorporación de las informaciones
a los esquemas o estructuras cognitivas preexistentes, los cuales se modi-
fican y reorganizan mediante los procesos de asimilación y acomodación
facilitados por la actividad del aprendiz con los objetos de conocimiento.

El factor explicativo que permite comprender la naturaleza del
proceso de aprendizaje es la relación entre  dos procesos  antagónicos
pero complementarios retomados de la Biología por Piaget: la asimila-
ción y la acomodación. La asimilación funciona de manera análoga a lo
que ocurre cuando un organismo incorpora a su organización interna un
elemento externo a él; por ejemplo, cuando se ingiere alimento, nuestro
organismo lo reelabora o modifica en elementos que son asimilados por
las estructuras orgánicas que lo componen, llegando a formar parte de
él. Pero, a nivel psicológico la modificación es de otro tipo:
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[…] la modificación no será aquí material, no afectará a la materia
propia del objeto, sino a su función; y su incorporación no será
tampoco material: el objeto será incorporado a los esquemas de
acción del sujeto. Un ejemplo elemental sería el siguiente: cuando
un bebé se lleva a la boca todo lo que su mano toca, puede decir -
se que los objetos externos son asimilados a esquemas de succión.
Ellos no son considerados en virtud de sus diferencias específicas,
sino en función de una misma forma de actuar sobre ellos les es
aplicable: todos ellos pueden ser chupados, son chupables. La asi-
milación designa, de este modo, la acción del sujeto sobre el obje-
to. (Ferreiro, 1984: 10)

La asimilación entonces designa la acción del sujeto sobre el ob-
jeto, mientras que la acomodación hace referencia a la acción del objeto
sobre el sujeto, a las modificaciones que éste último sufre por dicha ac-
ción, modificaciones de los esquemas cognoscitivos con que ya cuenta el
sujeto. Esto, entre otras cosas, implica que “un niño no puede llegar a
conocer sino aquellos objetos que es capaz de asimilar a esquemas ante-
riores.” (Ferreiro, 1984: 12). Así, el desarrollo del niño iniciará con “es-
quemas de acción elementales que se irán enriqueciendo y complejizan-
do a medida que el conocimiento progrese, proveyendo de esta manera
nuevos instrumentos de asimilación.” (Ferreiro, 1984:12).

Para Piaget la inteligencia, otro de los conceptos clave de su teo-
ría, se desarrolla por la interacción del sujeto con el objeto, a partir de la
cual ocurren los procesos de asimilación y acomodación que posibilitan
la transformación tanto de uno de cómo de otro. A través de la acción el
sujeto introduce un orden y transforma el mundo de los objetos, pero a
su vez, en él se construye y organiza un sistema interno que da lugar a la
inteligencia y el pensamiento. La acción física es uno de los modos de
transformar al objeto, el otro es la acción lógico–matemática que lo enri-
quece con propiedades o relaciones nuevas mediante sistemas de clasifi-
caciones,  ordenaciones,  correspondencias,   numeraciones  o  medidas,
etc.  Este sistema tiene una génesis en la cual se van construyendo es-
tructuras y esquemas cognoscitivos cada vez más complejos. Así, lo pro-
pio de la inteligencia es “transformar” y su mecanismo es esencialmente
operatorio, las operaciones consisten en acciones interiorizadas y coordi-
nadas en estructuras de conjunto (reversibles, transitivas, etc.). Las asi-
milaciones generalizadoras permiten construir esquemas de acción que
pueden trasponerse de una situación a otra (esquema de orden, esque-



   118

ma de reunión, etc.) Esto es, el esquema es el resultado directo de la ge-
neralización de las acciones mismas. Los esquemas posibilitan formas de
operar cada vez más complejas (Piaget, 1973).

Piaget se ocupó de caracterizar los sistemas operatorios que el
sujeto pone en juego al interactuar con lo que rodea y para conocer al
objeto, así como la forma en que se da el paso de un estado de conoci-
miento a otro de mayor nivel.  Así, identificó cuatro etapas o estadios de
desarrollo cognitivo durante su crecimiento, definidas cada una de ellas
por una estructura propia, la cual no es observable si no es a través de
sus manifestaciones: las conductas efectivas (Ferreiro, 1984:16). Dichas
etapas son: sensorio–motora, pre–operacional, de operaciones concretas
y de operaciones formales.

La etapa de la inteligencia sensorio–motriz, que comprende des-
de el nacimiento hacia el segundo año de vida aproximadamente, se ca-
racteriza por un pensamiento en actos, que sólo puede actuar sobre lo
inmediatamente presente, ya que carece de instrumentos de representa-
ción (Ferreiro, 1984). La siguiente etapa, entre el tercer y sexto año de
edad, es el de la inteligencia representativa pre–operatoria. En esta exis-
te ya la posibilidad de representación, de tal modo que una serie de con-
ductas del niño indican que éste es capaz de reemplazar, en el pensa-
miento, a un objeto por una representación simbólica. “Es esta posibili-
dad la que permite la adquisición del lenguaje, el juego simbólico y la
producción de conductas por imitación, cuando el modelo copiado está
ausente. Gracias a la representación, lo que antes no eran sino acciones
o acontecimientos sucesivos, cada uno de ellos momentáneo, puede ser
evocado en un todo cuasi simultáneo.” (Ferreiro, 1984:16)

Entre los 7 y los 10–11 años, se accede a la etapa de operacio-
nes concretas, en ésta: “se consolidan estructuras cognitivas de pensa-
miento concreto, es decir,  los alumnos interpretan la realidad estable-
ciendo relaciones de comparación, seriación y clasificación.” (Nieda y
Macedo, 1998: 40). En esta etapa los niños requieren la presencia con-
creta de los objetos y manipular directamente la realidad para poder ra-
zonar y, por consiguiente, aún no logran resolver problemas planteados
de forma abstracta. Esta limitación es superada en la etapa de las opera-
ciones formales, a partir más o menos de los 11–12 años, cuando se em-
pieza a razonar de manera más abstracta y se pueden utilizar representa-
ciones de la realidad sin manipularla directamente. Esto es, el niño ya es
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“capaz de desprenderse de los datos inmediatos y de razonar no sólo so-
bre lo real sino también sobre lo posible, es decir, de razonar sobre hipó-
tesis.” (Ferreiro, 1984:18). De acuerdo con Nieda y Macedo (1998), “las
habilidades intelectuales que caracterizan esta etapa están íntimamente
relacionadas con los requerimientos que se exigen para el aprendizaje
de las ciencias. Se es capaz de comprobar hipótesis, controlar variables o
utilizar el cálculo combinatorio.” (pp. 40 y 41).

Las ideas de Piaget tuvieron gran difusión y desarrollos posterio-
res, así como aplicaciones al ámbito educativo con algunos efectos segu-
ramente no previstos  por  este  gran epistemólogo.  Entre  esos  efectos,
está la mayor importancia que se le dio a los estadios, llevando a plan-
tear la supremacía del desarrollo sobre los procesos de aprendizaje, esto
es, el que las posibilidades de aprendizaje están condicionadas por el
momento que atraviesa el desarrollo cognitivo del alumno. En otras pa-
labras, se llegó a pensar que el aprendizaje modifica poco las estructuras
cognitivas que caracterizan al estadio en que se encuentre el niño (Nieda
y Macedo, 1998: 40). De esta manera, la enseñanza parece jugar un pa-
pel muy limitado y “la figura del docente aparecía desdibujada, al asu-
mir el papel de espectador del desarrollo y facilitador de los procesos de
descubrimiento de los alumnos.” (Nieda y Macedo, 1998: 41) 

Las revisiones posteriores de la teoría de Piaget mostraron que
las etapas eran muy amplias y que existían grandes diferencias entre
alumnos que tenían las mismas edades, cuestionándose así, la supuesta
universalidad de dichas etapas. También se demostró que las estructuras
lógicas que utilizan los alumnos dependen de diversas variables, tales
como el tipo de tarea, su contexto y los aprendizajes con que ya cuen-
tan. Así, los limites de las etapas no resultaron ser tan precisos, seriados
y coherentes (Nieda y Macedo, 1998).

Los planteamientos de Piaget fueron retomadas para dar lugar
en los 80 y principios de los 90 a toda una línea de investigaciones en el
campo de la psicopedagogía que dio lugar al  constructivismo, de gran
trascendencia en el ámbito educativo escolar. Desde esta aproximación
se sugería que la solución a los problemas pedagógicos estaba en la pe-
dagogía, específicamente en el legado de Piaget. La propuesta básica es
que el trabajo del docente se enfoque en la organización de las mejores
condiciones en el ambiente escolar para que los alumnos construyan su
propio conocimiento, en función de su nivel de maduración y desarrollo
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de sus estructuras y esquemas cognitivos (Ferreira y de Castro, 2012).
De acuerdo con Ferreira y de Castro, se cayó en el extremo de adoptar
sin más al constructivismo, generándose una especie de “modismo cons-
tructivista”,  con  consecuencias  importantes:  “A  disseminação  dessa
abordagem, sem maiores ponderações, acabou se tornando um fetiche
na Educação, colocando em segundo plano questões políticas e sociais
que persistiam, e ainda persistem, na pauta educacional” (2012: 114)

Más allá de las interpretaciones, usos y derivaciones de la teoría
de Piaget, sus aportaciones a la comprensión del proceso del desarrollo
cognitivo del niño son incuestionables. Delval destaca sus contribuciones
de la siguiente manera:

Posiblemente sean Piaget y sus colaboradores los que, a través de
un trabajo que comenzó en los años 20 y se prosigue ininterrum-
pidamente, más han contribuido al conocimiento de cómo piensa
el niño y cuáles son los mecanismos de formación de su inteligen-
cia, y han puesto de manifiesto sus diferencias con el pensamiento
adulto. La psicología cognitiva actual ha completado muchos de
esos estudios y hoy sabemos mucho sobre los procesos percepti-
vos, de memoria, de razonamiento y sobre el desarrollo social de
niños y adolescentes. (Delval, 1995: 3)

A partir de la teoría de Piaget, se enfatizó la idea del papel activo
del aprendiz en la producción del aprendizaje, llegando a plantearse que
él es el responsable de construirlo o incluso descubrirlo. También se lla-
mó la atención a la importancia de los desequilibrios que experimentan
los sujetos para progresar en la construcción de conocimientos y lograr
un nuevo equilibrio. En este último punto, se ha desarrollado toda una
línea de investigación para analizar el papel que juega el conflicto cogni-
tivo en la producción de nuevos aprendizajes y para desarrollar sus deri-
vaciones prácticas en el aula.

Teoría sociocultural de Vigotski

En la teoría de Lev Semiónovic Vygotsky (1896–1934), el apren-
dizaje tiene un papel sumamente relevante en el proceso de desarrollo
de las funciones psicológicas superiores, a tal punto que aprendizaje y
desarrollo  se  constituyen  en  una  unidad  dialéctica.  En  esta  teoría  el
aprendizaje, al igual que toda forma actividad consciente del hombre, es
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de naturaleza sociocultural, esto decir, tiene su origen en las condiciones
externas materiales, sociales e históricas de vida del individuo. Con esta
tesis se cuestiona la dicotomía que se ha establecido entre los procesos
individuales y los sociales, planteando más bien la indisoluble y comple-
ja relación entre ambos aspectos de la actividad humana. La actividad
de un individuo, por más aislada que parezca, está configurada por la
historia de las relaciones sociales en las que participa y no puede ser en-
tendida al margen de las mismas. A su vez, la actividad social, o más
precisamente  colectiva  (ya  que toda actividad humana es  social),  no
puede existir sin las acciones de los individuos. 

La referencia al carácter social de la actividad humana (ya sea
esta “interna o externa”) tiene dos sentidos básicos interrelacionados, el
primero de ellos fue apenas abordado por Vygotsky y se refiere a las
fuerzas socioeconómicas en que la actividad está inserta; el segundo, fue
objeto de un desarrollo mayor por parte de este psicólogo y tiene que
ver con los procesos que denominó inter–psicológicos, que ocurren por
la interacción entre los individuos (por ejemplo, de un niño con un adul-
to) e intra–psicológicos, que se desarrollan por procesos de interioriza-
ción de las relaciones sociales. En relación al interjuego de estos dos ti-
pos de procesos, Vygotsky estableció lo que se conoce como la ley de
doble formación, una de las ideas más potentes de este psicólogo a la
educación que aún hoy en día continúa siendo objeto de importantes in-
vestigaciones. Según esta ley, toda función cognitiva o mental aparece
primero en el plano interpersonal y posteriormente se reconstruye en el
plano intrapersonal, esto es, se aprende a través de las interacciones con
otros para luego interiorizarse a nivel de los procesos mentales. El efecto
de esta idea en lo pedagógico ha sido el destacar el papel fundamental
que las relaciones sociales y, específicamente las interpersonales,  juegan
en el aprendizaje y, por ende en el desarrollo del niño, poniendo al cen-
tro el análisis de los mediadores socioculturales que intervienen en estos
procesos.

Asociada a la tesis anterior, otra de las ideas más productivas de
Vygotsky en el ámbito educativo es sobre la “zona de desarrollo próxi-
mo”, que refiere a la distancia entre lo que el alumno es capaz de apren-
der por sí mismo, de acuerdo a su nivel de desarrollo, y lo que puede
aprender con ayuda de un otro más experto. Con esta idea, Vygotsky, a
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diferencia de Piaget, posiciona al aprendizaje por delante del desarrollo
y destaca el importantísimo papel de la instrucción o la enseñanza. 

[…] la característica esencial del aprendizaje es que engendra un
área de desarrollo potencial, o sea, que hace nacer, estimula y ac-
tiva en el niño una serie de procesos internos de desarrollo en el
ámbito de las inter–relaciones con otros, que a continuación son
absorbidos por el curso interior del desarrollo y se convierten en
adquisiciones internas del niño.  Considerado desde este punto de
vista, el aprendizaje no es, en si mismo, desarrollo, más una co-
rrecta organización del aprendizaje del niño conduce al desarrollo
mental, activa todo un grupo de procesos de desarrollo, y esta ac-
tivación no podría producirse sin el aprendizaje. Por eso, el apren-
dizaje es un momento intrínsecamente necesario y universal para
que se desarrollen en el niño esas características humanas no–na-
turales, más formadas históricamente. (Vygotsky,  2012:115, tra-
ducción mía)

A diferencia de las concepciones Piagetianas, desde las cuales la
construcción de conocimientos se mira como un proceso fundamental-
mente individual y a la enseñanza con un papel más bien secundario,
los planteamientos de Vygotsky conducen a reconocer la naturaleza so-
cial del aprendizaje y a destacar el papel de la acción del profesor, en
tanto  que  puede/debe  incidir  en  la  zona  de  desarrollo  próximo  del
alumno para propiciar la construcción de aprendizajes más complejos.
Desde esta aproximación el docente no puede quedarse en el nivel de
desarrollo existente, su misión es a partir del conocimiento de lo que es
propio del niño en una edad determinada y lo que puede ser accesible
en condiciones determinadas, facilitar, promover, adelantar su desarrollo
psíquico hacia el nivel siguiente.

Otra contribución de esta teoría de gran trascendencia para la
educación es la idea de que la influencia de los adultos y, en particular
del profesor, se da a través del lenguaje y otras herramientas simbólicas,
las cuales operan como un mediador fundamental para el desarrollo de
nuevos aprendizajes. La mediación de las relaciones sociales e interper-
sonales y de toda forma de interacción con los elementos del ambiente
sociocultural está mediada por de sistemas de signos, fundamentalmente
por el lenguaje, brindando posibilidades infinitas de conocimiento, orga-
nización y comprensión de la realidad.
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Las ideas de Vygotsky han servido de sustento al desarrollo de
investigaciones sumamente fructíferas por sus implicaciones para el tra-
bajo en las aulas. Por ejemplo, sobre el aprendizaje cooperativo como
estrategia de aprendizaje y la importancia de propiciar interacciones e
las aulas más ricas (Nieda y Macedo, 1998).  La teoría vigotskiana ha te-
nido sólidos  exponentes y prometedores  desarrollos,  por ejemplo,  los
realizados por James V. Wertsch (1995) y Michael Cole (1999), aplica-
dos al aprendizaje significativo y mediado (semióticamente) y sus conse-
cuencias en las áreas del alfabetismo y la escolaridad (didáctica, meto-
dología, educación especial, evaluación psicoeducativa). 

Una de las críticas a esta teoría es que se corre el riesgo de caer
en una especie de “adultocentrismo”, esto es, de formular una perspecti-
va de reproducción de la cultura, que deja poco lugar a su crítica y re-
creación por parte de los aprendices (Baquero, 2002).

CONTRIBUCIONES  PARA  UNA  PEDAGOGÍA  CENTRADA
EN EL NIÑO

Las teorías sobre el aprendizaje y el desarrollo han sentado las
bases para la conformación de un cuerpo de conocimientos que han he-
cho de la Psicología de la Educación, una disciplina científica con gran-
des aportaciones. A decir de Delval (1995), se ha producido un bien es-
tablecido cuerpo de conocimientos sobre las formas en que el niño cons-
truye sus instrumentos intelectuales que son la base de una pedagogía
que considera sus necesidades.

Hoy sabemos, por ejemplo, que el niño tiene un papel activo al
aprender. Desde que nacen los niños están tratando de entender y
controlar  su  ambiente  y  para  ello  experimentan  continuamente
con las cosas, al mismo tiempo que preguntan incansablemente a
las personas que tienen a su alrededor. Sabemos también que el
niño no sólo aprende lo que se le enseña sino que está elaborando
sus propias explicaciones que, frecuentemente, no coinciden con
las de los adultos. Si el aprendizaje fuera simplemente una copia
de lo que se transmite no podríamos entender muchas de las pe-
culiaridades del pensamiento infantil. La psicología del desarrollo
nos ha mostrado cómo un aprendizaje es una reinvención o una
reconstrucción y, por lo tanto, cómo la enseñanza lo que debe ha-
cer es suministrar los elementos para que el sujeto construya sus
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propios conceptos. Nos ha enseñado también que, en su desarro-
llo, el niño pasa por varias etapas y que en cada una de ellas abor-
da y resuelve de un modo determinado los problemas que se le
plantean (Delval, 1995: 3) 

También se han producido importantes avances en el  conoci-
miento de las explicaciones que los niños de diferentes edades constru-
yen con referencia al mundo que les rodea: sobre fenómenos físicos o
biológicos (la caída de los cuerpos, los fenómenos de la visión y de la
luz, o las ideas sobre el crecimiento de las plantas, por ejemplo) y sobre
las ideas sobre el mundo social (por ejemplo, la riqueza y la pobreza, el
intercambio económico, el origen del dinero, la organización política, las
causas de la guerra y la paz, el origen del mundo o la idea de Dios) (Del-
val, 1995).Son aportaciones fundamentales para propiciar en los niños
la apropiación, construcción, comprensión de nuevos conocimientos.

Otro grupo de contribuciones desde la Psicología Educativa es-
tán relacionadas  con sus derivaciones para la enseñanza. A partir del
conocimiento del niño, se determina qué es lo que se le puede enseñar
(se considera lo que éste puede aprender dado el momento de desarro-
llo madurativo o cognitivo en que se encuentra, y/o de sus intereses y
necesidades; cuándo se le puede enseñar un determinado conocimiento
(aunque esto depende también de cómo se enseñe); cómo se le puede
enseñar (considerando sus posibilidades cognitivas); en qué condiciones
se le debe enseñar (cuáles son las mejores situaciones dentro y fuera de
la escuela para que el alumno aprenda).

Las contribuciones sobre la cognición, inteligencia, desarrollo del
pensamiento infantil y adolescente son uno de los pilares sobre los cua-
les el futuro docente puede desarrollar su práctica educativa. Sin embar-
go, es fundamental señalar la importancia de que la formación teórica
del docente relacionada con la Psicología Educativa sea cuidadosa. El
mismo Delval advierte que hay que distinguir claramente entre la investi-
gación psicológica y la práctica pedagógica. 

La investigación sobre el  desarrollo del  niño nos informa sobre
cómo se producen las cosas, pero no nos indica lo que debemos
hacer. Por eso la actividad educativa supone siempre una toma de
decisiones que están determinadas por los objetivos que pretende-
mos alcanzar. La psicología nos puede indicar cuáles son los mejo-
res caminos o los más eficaces, pero los fines que pretendemos al-
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canzar están dictados por las necesidades sociales o por decisiones
políticas (Delval, 1995: 4).

Las  teorías  que fueron  brevemente  revisadas  en este  capítulo
han tenido diferentes desarrollos e interpretaciones, pero también varia-
das aplicaciones intentando resolver los problemas de la práctica educa-
tiva, muchas de ellas bastante productivas, pero otras simplistas y reduc-
cionistas con consecuencias no previstas por los teóricos que las produ-
jeron. Por ejemplo, las explicaciones sobre el fracaso escolar centrados
en las características de los niños y las posturas psicologicistas y hasta
patologizantes de la infancia y la juventud. 

Para Baquero (2002), algunas de estas aplicaciones llevaron a la
constitución de miradas  paidocéntricas,   “pedagogías centradas  en el
alumno” y advierte sobre algunos de sus riesgos: operar de modo reduc-
tivo el saber psicológico, como si fuera un conocimiento objetivo, que
refleja la naturaleza última de la subjetividad, el desarrollo y el aprendi-
zaje, independientemente de su carácter situacional, contextual e históri-
co; y  “ocultar o no advertir el carácter político de sus efectos” (pp. 59 y
60).

Algunos de los efectos aplicacionistas de las prácticas y discursos
psicoeducativos clásicos o fundacionales que Baquero identifica son: la
producción y muchas veces segregación de las diferencias; la teologiza-
ción y ponderación de la diferencia como deficiencia; la naturalización
de los procesos de constitución subjetiva; la obturación de la genuina
pregunta sobre quién es el sujeto y de la producción de posiciones sub-
jetivas posibles; la instauración del discurso psicológico como discurso
último y descontextualizado del sujeto; la legitimación de las decisiones
educativas a partir descripciones sobre el desarrollo como si fueran pres-
cripciones normativas o normalizadas; la invisibilización de las pedago-
gías, que suponen criterios sobre el aprendizaje no accesibles para las
personas comunes; finalmente, la clasificación de las identidades según
las capacidades o los ritmos de aprendizajes (Baquero, 2002: 60–63).

Como ejemplo de lo planteado Baquero, está el uso que se le
dio a los planteamientos de Piaget, con el desarrollo de una especie de
modismo constructivista en el ámbito escolar. De acuerdo con Ferreira y
de Castro, esta aplicación a–crítica de la epistemología genética ha teni-
do efectos legitimadores de los sistemas educativos:
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A Psicología, com ares de neutralidade científica, passou a servir
muito bem aos interesses da classe dominante, a burguesia capita-
lista neoliberal, transformando a objetividade dos problemas estru-
turais da Educação brasileira em questões particulares e pontuais
de distúrbios de aprendizagem dos alunos e inadequação dos con-
teúdos à sua faixa etária. Assim, ocultavam–se a contento as ra-
zões objetivas do fracasso escolar, enquanto ainda se passava a
impressão de incríveis avanços no diagnóstico psicopedagógico e
na metodologia de ensino, vista como progressista. (Ferreira y de
Castro, 2012: 144)

Para Baquero (2002), los efectos aplicacionistas de la Psicología
de la Educación, han llevado a ocultar o invisibilizar la dimensión políti-
ca de las  decisiones  pedagógicas y evidencian la  forma naturalizada,
dehistorizada y descontextuada en la que se ha abordado los procesos
de desarrollo y aprendizaje, de escolarización y de intervención psicoló-
gica. El supuesto de base es que todos los sujetos transitan por un mis-
mo proceso  de  desarrollo  y  sus  diferencias  son  muchas  veces  leídas
como desviaciones a la norma. No se aborda el carácter situacional de la
producción de las subjetividades  y se  opacan las  relaciones entre  las
prácticas escolares y el desarrollo. El análisis de lo que sucede con un
alumno frecuentemente se hace desvinculado de sus condiciones socia-
les, económicas y políticas de vida, como si fuera un sujeto aislado, que
se sale de los estándares de normalidad de acuerdo a su etapa de desa-
rrollo. Ya hace tiempo, autores de llamada la psicología soviética señala-
ba que “las particularidades psicológicas de la edad, aunque tienen mu-
cho de general en los niños que viven en diferentes condiciones,  de nin-
guna manera son invariables y no se presentan igual en cualquier cir-
cunstancia. Los niños de una misma edad adquieren muchos rasgos psi-
cológicos diferentes,  según las condiciones histórico–sociales concretas
en que viven y según como se educan.” (Smirnov y otros, 1960: 503)

En la formación de los docentes es fundamental propiciar la revi-
sión y análisis crítico de las teorías del aprendizaje, así como sus aplica-
ciones prácticas y las consecuencias que éstas han tenido en los proce-
sos educativos. Esta revisión y análisis debe realizarse en el contexto de
las preguntas,  preocupaciones e inquietudes que guiaron su construc-
ción y en el marco de momento social, histórico, económico y político
en que se produjeron. Esto, para comprender su sentido, reconocer su
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potencialidad en la orientación de la práctica y formar una postura pro-
pia, crítica y consciente de la responsabilidad social del futuro educador.

CONTRIBUCIONES PARA UNA PEDAGOGÍA CONTEXTUA-
DA SOCIAL, CULTURAL E HISTÓRICAMENTE

La revisión crítica de las teorías psicológicas clásicas y, particular-
mente de sus aplicaciones y sus efectos, han llevado a centrar la aten-
ción cada vez más en desarrollos teóricos que complejizan la mirada so-
bre los procesos educativos, el desarrollo individual y el aprendizaje. En
este sentido, se han desarrollado lo que se ha identificado como aproxi-
maciones contextualistas o situacionales (Baquero, 2002). 

La propuesta desde estas aproximaciones, que tienen como base
las ideas de Vygotsky, propone un cambio radical en la forma de mirar
al aprendizaje, no como propiedad del individuo, sino como una propie-
dad de las situaciones educativas. Esto es, el aprendizaje se produce en
situaciones específicas y es la situación la que lo explica, aunque, evi-
dentemente,  es en los sujetos  donde localmente sus efectos se hacen
presentes de formas singulares. Esta mirada no excluye la importancia
del las características individuales, más bien se trata de examinar los li-
mites y posibilidades de la acción educativa en situaciones definidas so-
bre sujetos definidos. De esta manera, hay múltiples posibilidades de de-
sarrollo y aprendizaje, produciéndose una diversidad de subjetividades.
Desde esta idea, estas aproximaciones ofrecen importantes contribucio-
nes para explicar de manera diferente los procesos de  exclusión y “fra-
caso escolar”, así como para fundamentar el quehacer educativo en y
con la diversidad y contribuir a revertir los efectos de la desigualdad so-
cial y económica.

Por situación o contexto no se hace referencia al telón de fondo
sobre el cual ocurren los fenómenos educativos, se  hace referencia, al
lugar o posición del individuo en la configuración de las relaciones so-
ciales específicas, mediadas por la cultura y sus herramientas materiales
y simbólicas y a las condiciones escolares y no escolares de constitución
del individuo, de su subjetividad, de su psiquis. 

Algunas de las fuerzas motrices que interactúan y dan lugar a for-
mas singulares y colectivas de desarrollo y aprendizaje son: el lugar ocu-
pado por el individuo entre las demás personas en la sociedad, sus con-
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diciones materiales y simbólicas de vida, las exigencias que le presenta
su participación social, el carácter de la actividad que realiza y el nivel de
desarrollo alcanzado en cada momento dado (Smirnov y otros, 1960).

Entre los autores que han contribuido al desarrollo de aproxima-
ciones situacionales o contextualistas están Engenström (1987), Wertsh
(1993) y Rogoff (1993). Yrjö Engeström, a partir de la teoría de la activi-
dad de Leontiev, propone que los diferentes componentes de la activi-
dad son, además del objeto, sujeto y herramientas, la comunidad de re-
ferencia, las reglas y la división del trabajo. Lo sustantivo de su propues-
ta es la incorporación del instrumento mediador como un componente
central del proceso de apropiación de saberes; James Wertsh, con base
en el legado de Vygotsky, enfatiza el carácter fundamental e irreductible
de la acción mediada como locus de desarrollo de la mente y el pensa-
miento, así que propone analizar la interacción del sujeto con las herra-
mientas culturales en el marco de la acción misma en que se produce,
ya que “la acción humana está inmersa en escenarios culturales específi-
cos que adquieren características especificas de acuerdo a la naturaleza
de los escenarios y de los instrumentos de mediación en uso. 

Finalmente, Bárbara Rogoff, plantea que los aprendizajes se pro-
ducen a partir de las formas de participación y observación de los indivi-
duos en las diferentes actividades cotidianas de los grupos sociocultura-
les. Para ella, el niño y el mundo social están entrelazados, de tal mane-
ra que el conocimiento que adquiere mediante el aprendizaje es insepa-
rable del contexto, así que no siempre la enseñanza tiene lugar de mane-
ra intencional por el más hábil, sino que ocurre a partir de una participa-
ción intensa en las actividades cotidianas con otros miembros de la co-
munidad (Ministerio Argentina, 2011: 32). Es la propia situación la que
define la experiencia de participación y los cambios producidos en los
sujetos como aprendizaje o como estancamiento o fracaso, es la que
produce  nuevas  formas  de  comprensión  y  participación  (Baquero,
2002).

Desde este tipo de aproximaciones, no es el alumno quien debe
adecuarse a las demandas y condiciones escolares, e la escuela, la ense-
ñanza la que debe responder a las necesidades de los alumnos, no sólo
en función de sus características individuales, sino en función de las ca-
racterísticas específicas del grupo sociocultural al que pertenece y de las
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condiciones de vida en que se desenvuelve para potenciar su desarrollo
y aprendizaje. 

Los modelos contextualistas resaltan el  carácter político de las
prácticas de escolarización. A este respecto,  Farreira y Castro (2012),
destacan la importancia de que la formación del docente no sólo incluya
la apropiación de los fundamentos psicológicos del trabajo pedagógico,
sino que también proporcione los elementos, herramientas y condicio-
nes básicas para el desarrollo de una reflexión crítica, que permita pen-
sar y cuestionar sobre las influencias sociales, políticas y económicas de-
trás de los mismos. 

CONCLUSIONES

La Psicología de la Educación se ha constituido a lo largo de un
proceso cuyas huellas están presentes hoy en día, no sólo en los debates
y cuestionamientos teóricos, sino sobre todo en las prácticas educativas.
Nociones, conceptos y significados, a veces contradictorios producidos
en diversos momentos históricos, sobreviven en la actualidad y resurgen
en nuevos y viejos formatos, haciendo de la educación escolar algo su-
mamente complejo. En este capítulo, se han tratado de reconocer aque-
llas aportaciones teóricas que de alguna manera mayor huella han deja-
do en las prácticas actuales. La intención no ha sido agotar la gran ri-
queza de contribuciones de la Psicología de la Educación, sino apenas
mostrar un breve panorama que de cuenta de su importancia en la for-
mación de las nuevas generaciones de docentes.

Incluir en los currículo de formación docente un núcleo teórico–
práctico relacionado con la Psicología de la Educación, es fundamental
para construir marcos conceptuales que permitan problematizar la prác-
tica educativa, las relaciones enseñanza–aprendizaje, sujeto–aprendizaje
escolar, aprendizaje–contexto sociocultural. Sin embargo, dicho acerca-
miento tiene que darse desde una mirada distinta, crítica, consciente y
socialmente comprometida. Hay que tener presente que la comprensión
de los procesos educativos no es sencillo, implica procesos de reflexión
sobre la práctica que deben ser alimentados por los debates teóricos, his-
tóricamente producidos y actualizados a la luz de los desafíos educativos
contemporáneos.
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Entre estos debates, los relacionados con el aprendizaje juegan
un papel central, ya que desde la definición y postura teórica del docen-
te respecto a este proceso se definen otros conceptos básicos implicados
en los fenómenos educativos, tales como los de la enseñanza y la eva-
luación, así como el papel que cada actor juega en él, esto es, el docen-
te, el alumno, los padres de familia. Sea o no consciente de dicha postu-
ra, la actuación en el aula por parte del docente puede mostrar rastros
de afiliación a alguna o varias teorías. Entre mayor conciencia tenga este
actor educativo de la razón detrás de sus acciones, es decir, de cuales
son los presupuestos, supuestos, creencias y saberes que subyacen a sus
formas de proceder en la enseñanza, mayores posibilidades tendrá de
modificar y orientar su práctica hacia la mejora de los aprendizajes de
sus alumnos.
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6º CAPÍTULO
PERSPECTIVAS EDUCACIONAIS E FILOSÓFICAS NA
PRODUÇÃO DE FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO DO

SÉCULO XX

   Armindo Quillici Neto
UFU

I. Introdução1

A tentativa de identificar a Filosofia da Educação, ou as filosofias
da educação presentes no material produzido durante o século XX, em
livros, artigos e textos sobre filosofia e Filosofia da Educação, surgiu no
trabalho de pesquisa para elaboração da tese de doutorado. Seu objeti-
vo era, então, analisar os planos de ensino de Filosofia da Educação de
algumas das Faculdades de Pedagogia, do interior do Estado de São
Paulo,  durante  as  duas  últimas  décadas  do século  passado.  Durante
aquela pesquisa, nos deparamos com citações de vários materiais de Fi-
losofia da Educação, fato que nos levou a intensificar o seu levantamen-
to e a realizar a sua leitura almejando estabelecer um mapeamento da
produção de material publicado neste campo de estudo.

A pesquisa procurou identificar a concepção de Filosofia da Edu-
cação que os materiais portam. Foi necessário pensar e identificar: as
correntes  de pensamento determinantes no processo de educação no
Brasil durante o século XX; os principais autores; os temas mais traba-
lhados;  e  os  princípios  metodológicos  que  indicaram a  formação do
educador daquele período histórico.

A pesquisa se estendeu com o levantamento de outras bibliogra-
fias, identificadas em sebos e bibliotecas, como continuidade do traba-
lho de investigação neste campo de ensino. Por meio de estudo dos ma-
1 A pesquisa teve a colaboração de professores do Curso de Pedagogia da FACIP, do Campus Pontal, da
Universidade Federal de Uberlândia, na cidade de Ituiutaba/MG; de uma professora do Programa de Mes-
trado em Educação da UNIVAS; de orientandos de Mestrados do Programa de Pós–Graduação em Edu-
cação, da Faculdade de Educação, da Universidade Federal de Uberlândia – UFU; e de alunas de Inicia -
ção Científica do Curso de Pedagogia da FACIP/UFU, caracterizando o embrião da formação de um gru -
po de estudos em Filosofia da Educação. Agradecemos ao apoio recebido do CNPQ, por meio do Edital
02/2009 – Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, que possibilitou a realização desta pesquisa, bem como
de todos os colaboradores da pesquisa.
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teriais de Filosofia da Educação, publicados durante o século XX, que
também revelam uma aproximação com o campo de estudo em história
da educação, será possível buscar o significado da concepção de educa-
ção, outrora hegemônica, quais as matrizes filosóficas que mais influen-
ciaram a formação de professores no Brasil, bem como a influência das
metodologias e dos procedimentos de ensino implementados no Brasil
no século passado.

Para a análise dos livros de Filosofia da Educação, recorreu–se,
como apoio para o grupo de trabalho, a um roteiro de questões, quais
sejam: 1. Quem são os autores?; 2. Quais foram as motivações para es-
crever a obra?; 3. Qual é a data de publicação da obra?; 4. Qual o públi-
co–alvo e local de circulação da obra?; 5. Qual é a editora?; 6.Qual é a
concepção (filosófica) de educação?; 7. Como aparece a docência?; 8.
Qual a extensão de páginas dedicadas à educação do Brasil e à Filosofia
da Educação?; 9. Quais as fontes utilizadas pelo autor?; 10. Quais são as
orientações didáticas?; 11. Quais as questões propostas pelo autor para
discussão? e 12. O Autor se identifica com alguma concepção filosófica?.

O estudo dos livros, artigos, textos e demais produção de Filoso-
fia da Educação situam–se no campo filosófico e no campo da historio-
grafia, o que sustenta a compreensão das questões históricas, filosóficas
e, até mesmo, da práxis pedagógica. Neste trabalho, buscou–se analisar
algumas obras e autores de Filosofia da Educação, apontados como os
principais referenciais do pensamento filosófico e educacional do século
passado. O texto é resultado de um levantamento construído de forma
aleatória, mas baseada nos materiais mais utilizados nos Cursos de Pe-
dagogia. Será possível, por fim, com este trabalho, realizar uma reflexão
sobre a educação brasileira, suas influências e seus determinismos du-
rante o século XX.

II. Uma análise dos materiais de Filosofia da Educa-
ção

Este  trabalho buscou explicitar  algumas obras  de  Filosofia  da
Educação que marcaram a produção do material de estudo, neste cam-
po do conhecimento, durante o século XX, obras tais que revelam os
princípios e as bases da educação brasileira nesse período. Privilegia-
ram–se as questões apontadas na introdução deste texto, buscando des-
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velar, em cada obra, a concepção de filosofia e de educação dos auto-
res. Quer–se evidenciar, também, quais as principais concepções de Fi-
losofia da Educação que influenciaram a formação de professores no
Brasil e buscar as bases que contribuíram para a produção intelectual no
campo da formação de professores no Brasil, no último século.

A obra intitulada Pequena introdução à Filosofia da Educação: A
Escola Progressista ou a Transformação da Escola, de Anísio Teixeira
(1900–1971), editada pela Companhia Editora Nacional, com uma pri-
meira publicação em 1934, e reedição em 1964, consta de 150 páginas.
Apresenta–se, na nota do autor, uma exposição dos fundamentos da te-
oria da educação baseada na experiência, no momento de reconstrução
educacional  nacional  da época.  Ainda nessa nota,  o  autor  manifesta
preocupação em justificar a inversão da ordem do subtítulo do livro, an-
teriormente denominado Educação Progressista uma introdução à Filo-
sofia da Educação: a justificativa que se apresenta é a perda da razão de
ser da designação de progressista. Seu público–alvo são educadores e
estudantes de licenciatura. O índice abrange seis capítulos, sendo a sua
maioria destinada a questões relacionadas à educação e um capítulo de-
dicado à filosofia e educação. 

O autor é um dos divulgadores da obra do filósofo americano
John Dewey (1859–1952) e Killpratrick (1861–1965). O livro retrata as
intensas mudanças vividas pelos homens no processo de transformação
social do período de transição que atinge a educação brasileira. A preo-
cupação do autor é expressa no capítulo 1, em que demonstra o período
vivenciado pela sociedade daquele momento. Segundo Teixeira (1968,
p.18), “as escolas passam, com efeito, por transformações alarmantes”;
houve uma crise, em que se questionavam valores, autoridade dos livros
e dos mestres. A concepção filosófica de educação é, segundo Teixeira:

[…] educação só é digna desse nome quando está percorrida de
uma larga visão filosófica. Filosofia da Educação não é, pois, se-
não o estudo dos problemas que se referem à formação dos me-
lhores hábitos mentais e morais em relação às dificuldades da vida
social contemporânea (TEIXEIRA, 1934, p.148).

São destinadas 18 páginas à Filosofia da Educação. Para o au-
tor, a Filosofia tem uma grande intimidade com a educação, e pode ser
definida como a teoria geral da educação.   Com relação à docência, o
autor declara que o “professor de hoje tem que usar a legenda do filóso-
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fo: Nada que é humano me é estranho” (TEIXEIRA, 1934, p.149); tam-
bém indica a necessidade de o professor ser estudioso dos problemas
modernos, da civilização e do homem. Ainda em sua visão, o professor
precisa ser filósofo, deve possuir uma clara filosofia da vida humana, e
uma visão delicada e aguda da natureza do homem (TEIXEIRA, 1934,
p.150). Para tais reflexões, as fontes do autor são John Dewey, Willian
James, Wells e Spencer. 

A obra  Philosofia da Educação,  de A. M. Aguayo, datada, no
prólogo, de 1932, porém editada no Brasil em março de 1937 – pela Li-
vraria Acadêmica – Editora Saraiva & Cia, tem a tradução de Adolpho
Packer. A obra contém 231 páginas, distribuídas em oito capítulos, nos
quais são discutidos conceitos sobre educação, liberdade, escola, profes-
sor, método, valores e função da educação, e tem como público–alvo os
professores cubanos. No prólogo, o autor esclarece que a obra foi con-
cebida durante alguns anos de estudos e elaborada em uma série de
conferências no ano de 1931. Nesse período, o corpo docente estava
impedido de se reunir na Universidade de Havana por sofrer persegui-
ções, e, inclusive, o autor relata que transferiu sua cátedra de estudos
pedagógicos  para  sua residência.  A intenção da obra  é  combater  os
hábitos de inércia, instalados pelo sistema escolar de Cuba e da América
Espanhola, por um magistério pessimamente preparado em instituições
à margem das correntes pedagógicas modernas. 

A concepção filosófica e educacional pode ser verificada no ca-
pítulo um, onde o autor afirma que a “teoria da educação ocupa lugar
importantíssimo em qualquer sistema filosófico”, discordando, assim, de
John Dewey, Gentile e outros, cuja concepção define a filosofia como
uma teoria geral da educação. Para o autor, existe uma íntima relação
entre educação e filosofia, e, tratando dessa afinidade, usa palavras de
Fichte: “a arte da educação não alcança clareza completa sem a filoso-
fia” (AGUAYO, 1937, p.14); “o que possui história não pode ser defini-
do”  (AGUAYO,  1937,  p.25);  “é  impossível  definir  a  educação”
(AGUAYO, 1937, p.26).

Na obra de Aguayo (1937), não se define uma filiação a qual-
quer concepção filosófica. Por se tratar de um manual, o autor apresenta
as ideias de alguns autores, tais como John Dewey, Fichte, Spencer etc.
Observa–se  que  ele  explicita  questões  para  discussão,  por  meio  das
quais provoca a iniciativa, a originalidade e o poder criativo dos profes-
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sores, discutindo essas bases com vistas a uma escola genuinamente na-
cional e a uma escola de ensaio. 

A obra de Ruy de Ayres Bello, Filosofia Pedagógica, da Editora
Globo, do Rio de Janeiro, datada de 1946, é motivada pela necessidade
de se estudar os problemas da educação sob o ponto de vista filosófico.
A Filosofia da Educação tem como papel o exame crítico das conclusões
das ciências pedagógicas. A partir da crise da pedagogia moderna, passa
a haver a falta de fundamentos filosóficos, e a priorização da experimen-
tação, da prática e, por meio da filosofia, propõe–se o exame crítico das
várias ciências pedagógicas. A obra é destinada ao ensino profissional
de formação de professores (Ensino Normal). Ruy de Ayres Bello é um
intelectual pernambucano que participou diretamente dos espaços edu-
cacionais e políticos, produzindo um discurso sobre a educação brasilei-
ra (diretor da escola normal oficial de Pernambuco). Sua obra teve cir-
culação nas regiões Nordeste, Centro–Oeste e Sudeste.

Segundo Ruy Bello (1946), ao se verificar a importância da edu-
cabilidade na filosofia tomista, todo ato humano como humano, visa a
uma finalidade, tal como ensina Santo Tomás. A Filosofia da Educação
tem como função a aplicação da filosofia aos problemas educacionais;
deve, pois, criticar as várias ciências pedagógicas e as questões relativas
à educação que, como influência, é atividade essencialmente finalista. O
homem não pode agir conscientemente sem a consideração de um fim a
atingir. A docência, assim, aparece de maneira a demonstrar que o edu-
cador tem o dom para seguir a missão de educar:

[…] educador é todo homem que intencionalmente exerce sobre
seus semelhantes uma benéfica influência espiritual, mas, no senti-
do estrito, só se pode considerar educador aquele que, consciente-
mente e sistematicamente exerce, como uma missão, a atividade
educativa. É imprescindível a ação do educador no processo edu-
cativo, no qual desempenha,  não apenas o papel  de condição,
mas de causa eficiente auxiliar. O principal fator da educação é a
personalidade do educador, não o que o professor diz ou o que
ele sabe, mas o que é em si mesmo (BELLO, 1946, p.67–68).

Prioriza–se que o educador saiba não apenas o que ensina, mas
também a quem e como o faz. A ciência deve servir não só a modo de
conhecimento, mas fazer parte da personalidade do educador. Segundo
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Bello (1946, p.66), “o homem cuja superioridade pessoal seja imediata-
mente sentida pelas crianças, não, porém, como um fardo que as opri-
ma, mas como uma força pura, disciplinada, sincera,  estimulante”. A
obra é dividida em 15 capítulos e nenhum é dedicado à educação do
Brasil e, quanto à Filosofia da Educação, está presente principalmente
na sua introdução. 

Quanto às questões didáticas, decorrem de práticas disciplinares
que direcionam os alunos a alcançar objetivos que sejam processados
do interior para o exterior. Considera a disciplina como a primeira con-
dição de eficiência do ensino, pautada no respeito e na estima mútua
entre professores e alunos, com ausência de castigos físicos, que possam
ocorrer apenas em casos excepcionais. 

Outra obra que trata do tema é a produzida por J. A. Tobias
(1967),  Filosofia da Educação, editada pela Editora do Brasil S/A, em
1967. Para o autor, a Filosofia da Educação compõe uma das discipli-
nas centrais do Curso de Pedagogia, e, por isso, propõe uma obra que
tenha maior aproximação com a atualidade de acordo com as necessi-
dades da formação dos professores. As obras em geral são traduzidas e
fazem parte das particularidades europeias, norte–americanas, se consti-
tuindo como necessárias e úteis para os estudos. Mas não atendem aos
problemas específicos da Filosofia da Educação brasileira, pois não fo-
ram feitas e vistas por meio dessa realidade:

Durante quatro anos, em que estamos regendo a cadeira de Filo-
sofia da Educação do Curso de Pedagogia da Faculdade de Filo-
sofia, Ciências e Letras de Marília, fomos anotando ou escrevendo
o fruto das aulas, das pesquisas e dos seminários que os estudan-
tes e nós vimos e vamos fazendo (TOBIAS, 1967, p.7).

Para Tobias (1967), não se pode entender a educação sem Filo-
sofia da Educação. A Filosofia é a ciência dos fundamentos de todas as
coisas e a Filosofia da Educação é uma ciência por meio do seu método
analítico–sintético. Ela não é experimental e nem ciência positiva; consti-
tuída pelos atos de educação que são atos práticos, mas que não possu-
em finalidades práticas. Portanto, dependerá das intenções pessoais dos
filósofos da educação acerca do modo como se utilizam os instrumentos
da Filosofia da Educação. E ainda, “a Metafísica é o fundamento de to-
das as ciências, inclusive da Filosofia da Educação. A Filosofia Moral
vem a ser a principal parte material da Filosofia da Educação” (TOBIAS,
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1967, p.48). É preciso uma educação direcionada para o princípio de
que o educando necessita dos pais, do educador, da autoridade, princí-
pio pautado nos estudos da Filosofia Moral, que julga, como importante,
a noção de felicidade, de moralidade, de direito e de dever, de justiça,
de bem, de mal etc. A Filosofia da Educação depende, assim, da Filoso-
fia Moral e se faz necessária uma educação humana e uma religiosa em
concordância, para que haja permanência da essência das coisas. 

O livro é destinado a estudantes e professores do Curso de Peda-
gogia da Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de Marília. Os alunos,
acompanhados de os professores, se organizaram e trabalharam em gru-
po com foco nos estudos de Filosofia da Educação ligados aos seminá-
rios,  aulas,  pesquisas,  por  meio  das  anotações,  reflexões  críticas  que
compõem a obra: “confiando a Filosofia da Educação aos estudantes e
universitários do Brasil, aos professores dos cursos secundários, e uni-
versitário, aos pais e a quantos se interessam por educação” (TOBIAS,
1967, p.12).

Outra obra que aborda o assunto Filosofia da Educação, de The-
obaldo Miranda Santos, intitulada de Curso de Psicologia e Pedagogia:
noções  de Filosofia  da Educação,  publicada pela Companhia  Editora
Nacional, em São Paulo, em 1964.

A obra trata dos resumos de aulas de Filosofia da Educação mi-
nistradas pelo autor, no Curso de Pedagogia da Faculdade de Filosofia
de Santa Úrsula, durante o ano de 1941. Além de ressaltar os problemas
filosóficos da educação, a questão do educador, os métodos de educa-
ção, a aprendizagem e a suas concepções sobre disciplina, o autor enfa-
tiza que “sem uma orientação filosófica nítida e segura, não há ação
educativa eficiente e duradoura” (SANTOS, 1964, p.12).

Segundo Santos (1964), o público–alvo são os estudiosos (do-
centes e discentes) da filosofia, da Filosofia da Educação e da educação
(e inclui as temáticas: métodos didáticos, conceito da aprendizagem, al-
gumas teorias da aprendizagem e trabalha com a questão da disciplina)
e, portanto, o livro tem circulação no campo universitário. No entendi-
mento do autor, existe uma relação estreita e orgânica entre filosofia e
educação; em suas palavras, “a alma da filosofia se acha na concepção
de vida; a alma da pedagogia no estudo ideal da educação e da forma-
ção” (SANTOS, 1964, p.92). 
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A educação é considerada a ciência da formação do homem, e,
como a ética, uma ciência normativa, um ramo das ciências do espírito,
aquela que tem como objeto de estudo a educação do homem. A peda-
gogia é a ciência que mais necessita da filosofia, porque visa ao estudo
integral do homem, da vida e do universo, temáticas que estão imbrica-
das no campo da filosofia. Mas, para o autor, esse fato não retira a auto-
nomia da pedagogia, não exclui o seu caráter de ciência individualizada
com objeto próprio e específico; a filosofia se propõe a auxiliar a educa-
ção no trabalho com suas problemáticas fundamentais, que são os “fins
e ideais” da educação. Segundo o autor, toda pedagogia gravita, explíci-
ta ou implicitamente, em torno de um ideal, o reflexo de uma concep-
ção de vida.

Dentre as finalidades que regem a vida humana, existe uma hie-
rarquia de valores que subordina a matéria ao espírito, o relativo ao ab-
soluto, o humano ao divino, a natureza à Graça. Os valores físicos de-
vem se subordinar aos intelectuais e, ambos, aos valores morais e espiri-
tuais.  Conforme Theobaldo Miranda Santos,  “a  ação educativa  deve
obedecer a essa hierarquia, procurando formar o educando de modo
que ele, por sua determinação livre e pessoal, oriente sua conduta no
sentido dos valores e ideais que elevam e dignificam a vida” (SANTOS,
1964, p.105). O ideal, nessa concepção, é atender ao sentido profundo
da personalidade humana na direção para o bem,

[…] orientando e unificando todas as suas energias e virtualidades
para os valores que enobrecem e espiritualizam a vida. Os valores
morais e espirituais se sobrepõem aos valores físicos e intelectuais,
sociais, cívicos e econômicos, o ideal formativo ao qual se devem
subordinar  todos os  demais  é  a formação moral  e  religiosa  do
educando, pois o fim último do homem é a união com Deus, fon-
te eterna da verdade, da beleza e da bondade (SANTOS, 1964,
p.114).

Os fins e os meios da educação envolvem a instrução, a educa-
ção e a cultura. A instrução possibilita conhecer a vida; na educação, se
aprende a adaptação à vida; e pela cultura, se aprende a elevar a vida.
Por meio da instrução e da educação, é formada a personalidade que,
pela cultura, é aperfeiçoada. A docência aparece em dois capítulos: em
um, o autor conceitua os métodos de educação e, no outro, traz de for-
ma específica a conceituação do “ser educador”.
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A obra Filosofia da Educação, do Conêgo Ângelo A. de Siqueira,
traz as reflexões sobre a educação na primeira metade do Séc. XX. Pu-
blicada em 1948, pela Editora Vozes, foi elaborada com o intuito de
complementar a edição anterior nos seguintes aspectos: Educação física:
a Constituição Brasileira de 1946 e a Pedagogia Comunista. Essa obra
contou com a colaboração de diversas personalidades, que contribuíram
com sugestões e críticas, dentre eles: Leonardo Van Acker e Dr. Ruy de
Ayres Bello, estudiosos em matéria de filosofia educacional. Seu públi-
co–alvo eram os profissionais do magistério formados pelas Escolas Nor-
mais mantidas pela Igreja Católica e seu local de circulação foi o municí-
pio de São Paulo.

Ao analisar o livro Filosofia da Educação, é possível identificar,
com maior ênfase,  nos capítulos III  e IV,  sua concepção filosófica de
educação, diretamente associada à filosofia cristã católica, em especial,
às ideias de São Tomás de Aquino. Atribui, pois, à educação, o papel de
formar a mente humana de acordo com os valores religiosos e sua inte-
lectualidade, pautada num raciocínio científico aristotélico. 

Organizado em seis capítulos, o livro não destina uma parte es-
pecífica à docência, isto é, a uma didática própria. 

No capítulo IV, em suas teses, o autor explica como seria a rela-
ção dos professores com seus alunos: segundo ele, o educando é um su-
jeito ativo, isto é, seguindo uma concepção filosófica tomista, o autor
defende que o professor deve intervir pouco e nos momentos certos, e
que o aluno é o responsável por construir seu pensamento. Dessa forma,
a atuação dos professores é respaldada pelo princípio de ativismo do
educando, o que quer dizer que seu papel é conduzir e orientar os estu-
dos de seus educandos, não lhe cabendo transferir todo o seu conheci-
mento ao aluno. Porém essa conduta não retira da figura do mestre sua
autoridade. Assim, ao analisar o presente livro de Filosofia da Educação,
identifica–se que o autor se aproxima das concepções filosóficas de São
Tomás de Aquino e de Aristóteles, principalmente nos capítulos III, IV, V
e VI. 

Intitulada Filosofia da Educação, a obra de John D. Redden e de
Francis A. Rian, tem tradução de Nair Fortes Abu–Merhy, e foi publica-
da, no Rio de Janeiro,  pela Livraria Agir Editora,  em 1964. Objetiva
apresentar a Filosofia da Educação baseada na filosofia católica de vida.
Segundo os autores, a obra tenta alcançar esse objetivo por meio da ex-
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posição dos princípios da educação segundo a filosofia escolástica, parâ-
metro para a “apreciação crítica de falsas filosofias da educação” (RED-
DEN; RIAN, 1964, p.7). Além disso, por meio da obra, defendem uma
educação católica, afirmando que ela “leva em conta o ‘homem inte-
gral’, porque nela se compreende o desenvolvimento e a disciplina de
todas [sic] as potencialidades do corpo e da alma e, por isso, é essencial-
mente religiosa, moral, liberal, cultural e universal”  (REDDEN e RIAN,
1964, p. 7).

Especificamente,  no capítulo V, denominado “A criança e sua
educação”, pode–se identificar uma concepção de docência baseada no
cumprimento de um currículo previamente encomendado por especialis-
tas para a completa educação da criança. Para essa “completa educa-
ção”, a docência deve ser desempenhada a partir das seguintes conside-
rações filosóficas defendidas na obra:

– uma educação baseada na natureza essencial  do homem que
“tende a buscar, para o intelecto e a vontade, o ‘splendor veri’ (a
aura da verdade) e o  decor virtutis (a graça do bem) de Santo
Agostinho,  que constitui  a mais alta  forma de bondade” (RED-
DEN; RIAN, 1964, p. 152, grifo do autor).

– a natureza humana deve ser compreendida a partir de três as-
pectos: sensorial, intelectual e volitivo (estético e religioso). Consi-
derando esses três aspectos, a obra defende a tese de que a do-
cência deve ter como meta ensinar à criança “a unidade orgânica
do conhecimento, a hierarquia dos valores da vida, a subordina-
ção  a  Deus  de  sua  razão  e  vontade”  (REDDEN;  RIAN,  1964,
p.153).

– a criança deve ser reconhecida como sujeito da educação cristã
e  interpretada  conforme  sua  “natureza  ‘una  e  total’,  conforme
Deus a criou. Dentro dessa interpretação, a criança é um indiví-
duo composto de corpo e alma em união substancial e dotada de
certas potencialidades e capacidades, que tornam possível a edu-
cação. Em consequência dos efeitos do pecado original, porém, a
criança tem certas fraquezas e limitações, as quais cabe à educa-
ção corrigir e superar, tanto quanto possível, pela instrução e disci-
plina sistemática” (REDDEN; RIAN, 1964, p.177).

A obra, por ser uma tradução, não apresenta nenhuma menção
à educação no Brasil. Em relação à Filosofia da Educação, é apresenta-
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do um capítulo  introdutório  denominado “A posição da  Filosofia  na
Educação”; a bibliografia se encontra no final de cada capítulo, pois a
obra se utiliza de várias fontes. Dentre elas, destacam–se as recorrências
a Tomás de Aquino e aos textos pontifícios. 

Um marco importante para a Filosofia da Educação brasileira foi
a presença do Prof.  Dermeval Saviani, com a publicação do livro Edu-
cação: do Senso Comum à Consciência Filosófica, em 1996. No primei-
ro texto, o autor estabelece o sentido e a tarefa da Filosofia da Educa-
ção; levanta uma série de questões que desenvolvem os motivos que le-
vam o educador a filosofar. Para Saviani, o ponto de partida da Filoso-
fia é esse algo a que damos o nome “problema”. Seu texto está assim
distribuído: 1. Noção de problema; 1.1. Os usos e correntes da palavra
problema;  1.2.  Necessidade  de  se  recuperar  a  problematicidade  do
“Problema”; 2. Noção de reflexão; 3. As exigências da reflexão filosófi-
ca; 4. Noção de filosofia; 5. Noção de “filosofia de vida”; 6. Noção de
“ideologia”; 7. Esquematização da dialética “ação–problema–reflexão–
ação”; 8. Noção de Filosofia da Educação.  

Na tentativa de definir  ou de discutir  o papel  da Filosofia  da
Educação e da história da educação no Brasil, Saviani diz que 

A Filosofia da Educação só poderá prestar um serviço à formação
dos educadores na medida em que contribuir para que os educa-
dores adotem esta postura reflexiva para com a problemática edu-
cacional. Se, ao contrário, nós, enquanto educadores, nos limitar-
mos a tomar conhecimento de determinados resultados a que se
chegou a partir de determinadas reflexões, então não estaremos
desenvolvendo a reflexão filosófica propriamente dita (SAVIANI,
1996, p.29).

Outro texto de Saviani,  que marcou o estudo da Filosofia  da
Educação no Brasil, foi publicado na Revista Brasileira de Estudos Peda-
gógicos, “A Filosofia da Educação no Brasil e sua veiculação pela revista
brasileira de estudos pedagógicos”; o autor diz que o texto é uma “peri-
odização das principais concepções de Filosofia da Educação no Brasil”
(SAVIANI, 1984, p.273). A educação, até 1944, recebeu influência das
seguintes correntes: fundada no espírito do Tomismo–Aristotélico, que
trazia como modelo fundamental a Ratio Studiorum. Esta orientação de-
teve o monopólio do ensino no Brasil durante aproximadamente dois
séculos.  Ora, é justamente o tomismo que está na base da Ratio Studio-



   146

rum, que limitava, na regra nº 35, os livros de estudo à summa theologi-
ca de Santo Tomás de Aquino e à obra de Aristóteles (SAVIANI, 1984,
p.274).

Depois, no início do século XX, houve a influência da vertente li-
beral, que promoveu mudanças em relação à vertente religiosa. Na dé-
cada de 30, os ideais do escolanovismo, através do Manifesto dos Pio-
neiros da Escola Nova, fizeram oposição ao grupo dos católicos,  e a
aprovação da Constituição de 1934 revelou um equilíbrio de forças en-
tre os católicos e os pioneiros, no âmbito educacional. À resistência dos
católicos correspondeu um progressivo avanço dos pioneiros que, já no
início da década de 30, ocupavam os principais postos da burocracia
educacional (SAVIANI, 1984, p.276). 

Quanto à concepção, ou às concepções de Filosofia da Educa-
ção brasileira, o autor demonstra que o momento da Ratio é o que foi
classificado de “Concepção Humanista Tradicional na sua vertente reli-
giosa”. Enquanto que, no início da República, a educação é classificada
de “Concepção Humanista Tradicional na sua vertente leiga”. Saviani
coloca, ainda, que a “Concepção Humanista Moderna” ganha impulso
a partir de 1924, sendo que, após 1945, ela se delineia predominante
(SAVIANI, 1984, p.275).

Após 1944, houve o predomínio da Concepção Humanista Mo-
derna, que tem uma visão de homem centrada na existência, na vida,
na atividade. Se, na visão tradicional, a educação se centrava no adulto
(no educador), no intelecto, no conhecimento, na visão moderna o eixo
do processo educativo se desloca para a criança (o educando), a vida, a
atividade (SAVIANI, 1984, p.276). A tendência educacional Humanista
Moderna entrou em crise entre 1960 e 1968, período em que se articu-
lou a tendência tecnicista. 

Saviani  publicou,  ainda,  pela  Revista  Reflexão,  da  Pucamp,
n.14, em 1979, o resultado de uma palestra proferida no IX Encontro de
Professores Universitários de Filosofia e História da Educação, em 22 a
24 de julho de 1974, em São Paulo: “Magistério de Filosofia e de Filoso-
fia da Educação e História da Educação”. Para ele, há que se fazer uma
distinção entre os professores de história da educação e professores de
Filosofia da Educação, pois em cada organização programática as disci-
plinas vão se assumindo com matizes diferentes. A disciplina tem sido
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colocada nos cursos de licenciatura, não em caráter obrigatório. Desta
forma, aparecem somente nos cursos de pedagogia.

O professor de Filosofia da Educação está mais preocupado com
a Filosofia, assim como o professor de história da educação está preocu-
pado com a História. A questão que levanta Saviani (1979) é que a edu-
cação fica na penumbra. Ele caracteriza três linhas básicas encontradas
nos programas dessas disciplinas: a primeira é que a programação con-
siste em se filiar a determinada corrente já constituída; a segunda é que
há uma postura eclética presente no ensino de filosofia  e história da
educação; a terceira é que, na tentativa de superar as duas anteriores,
professores procuram novas saídas, organizando programas a partir de
temas para estudo. A questão principal de Saviani (1979) está em como
superar esta realidade. 

Durmeval Trigueiro Mendes organizou uma coletânea de textos
envolvidos  com a questão:  “Existe  uma Filosofia  da Educação brasi-
leira?”. Os textos são de: “Tendências e Correntes da Educação Brasilei-
ra”, de Dermeval Saviani; “Existe uma Filosofia da Educação Brasilei-
ra”,  de  Durmeval  Trigueiro  Mendes;  “Cultura  Brasileira”,  de  Alfredo
Bosi;  e “Planejamento Educacional”, de José Silvério Baia Horta. Na
tentativa de buscar uma resposta, os autores realizaram um mapeamen-
to das questões filosóficas relacionadas com o tema, tentando demons-
trar as tendências e correntes da educação. Buscaram, assim, responder
à questão, indicando as implicações políticas de um processo hegemôni-
co e totalitário da educação. No prefácio do livro, o autor explicita sua
visão sobre a Filosofia da Educação, e diz que a Filosofia da Educação,
sendo nova, tem uma perspectiva abstrata em seu ensino:

Na disciplina  de  Filosofia  da  Educação, no  Brasil,  percebemos
duas relações. Primeiro, a Filosofia da Educação maneja categori-
as e conceitos filosóficos sem o nexo intrínseco entre o corpus te-
órico da filosofia (na epistemologia contemporânea, deveria ser in-
tegrada nas ciências sociais) e a educação, e, nesse caso, ela está
empobrecida sem a fertilização recíproca do saber filosófico e ci-
entífico com a práxis educativa. A Segunda é a redução da redu-
ção, isto é, Filosofia da Educação no Brasil, já que é mais remoto,
ainda, o recorte filosófico e epistemológico de um saber definido e
articulado com os aspectos cultural, social, histórico e político no
Brasil (MENDES, 1987, p.9).
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Outro importante autor e material que divulga o trabalho da filo-
sofia da educação no Brasil é o livro de Moacir Gadotti,  Pensamento
Pedagógico Brasileiro, que faz apontamentos sobre a teoria da depen-
dência,  a  teoria  da  Modernização  e  coloca  a  pedagogia  progressista
como fundamento de sua perspectiva. Para ele, a educação brasileira
tem influência por duas concepções, e que vive numa encruzilhada entre
a educação de cunho liberal conservador e uma concepção democrática
e popular que nasce do movimento de organização e de conscientização
(...) (GADOTTI, 1987, p. 139).

Em artigo publicado na Revista Reflexão, n.13, da Pucamp, no
final da década de 70, de título “Ideias Diretrizes para uma Filosofia da
Educação”,  Gadotti  discute o papel  da Filosofia  da Educação,  numa
perspectiva marxista; para ele, o papel da Filosofia da Educação, “o que
dá o pensar à filosofia, é a situação da educação e da pedagogia e como
se encontra atualmente” (GADOTTI, 1979, p. 09). Assim, a educação
deve apresentar um desafio para a filosofia, o que denota uma perspec-
tiva de pensar a Filosofia da Educação pela práxis. Dessa forma:

[…] a Filosofia da Educação não poderá tornar–se uma especiali-
dade qualquer com seus “mestres” e seus “peritos”: ao meu ver,
ela deve ser uma preocupação que concerne finalmente a todos
os parceiros, todos os atores da educação. Promover uma Filoso-
fia da Educação não significa dar o poder aos filósofos (em nome
de uma doutrina ou de uma sabedoria dos quais eles seriam os
guardiães, e teriam o monopólio), de decidir, do alto e pelos ou-
tros, o que a educação deveria ser, separando os que pensam da-
queles que executam, o pensar, do trabalho. A Filosofia da Educa-
ção deve contribuir para indicar possíveis caminhos, para esclare-
cer,  para suscitar  o espírito  de responsabilidade,  de lucidez,  de
participação na solução dos problemas educacionais que são os
nossos, os problemas do nosso tempo (GADOTTI, 1979, p.10).

Dulce Mara Critelli publicou, em 1981, o livro Educação e Domi-
nação Cultural: Tentativa de Reflexão Ontológica. Numa visão fenome-
nológica, baseada no pensamento de Heidegger, a autora discute sua
tese a partir de uma revisão da situação educacional. Trata–se da tenta-
tiva de repensar a educação como libertação de uma cultura dominada,
chamando a atenção para o modo de ser da dominação. Para a autora:
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Pensar é próprio do homem. Esta “propriedade” pode ser melhor
compreendida  se  partimos  da  referência  ao  homem  enquanto
“existente” […] Mais explicitamente: ser em relação consigo mes-
mo, com os outros homens, com a natureza, com o mundo em ge-
ral é o modo mais fundamental e inextirpável do homem (CRI-
TELLI, 1981. p.25).

Em 1993, Antônio Joaquim Severino, autor que se destaca em
sua preocupação com a Filosofia da Educação, dentre várias publica-
ções, escreve Paradigmas Filosóficos e Conhecimento da Educação: Li-
mites do Atual Discurso Filosófico no Brasil na Abordagem da Temática
Educacional. Aponta, na introdução, que o objetivo do texto é colocar a
questão da presença das dimensões política e educacional no discurso fi-
losófico que vem constituindo o tecido da reflexão sistemática da filoso-
fia entre nós (SEVERINO, 1993, p.132).

O trabalho de Severino procura evidenciar as concepções que
marcaram nossa cultura filosófica: a tradição metafísica clássica, a positi-
vista, a subjetivista e a dialética.  Diz, ainda, que a reflexão filosófica atu-
al no Brasil vem ensaiando alguns voos de autonomia, sem se desvincu-
lar das grandes tradições e tendências da filosofia ocidental (SEVERINO,
1993, p.133). Resultado de uma pesquisa que o autor realizou entre os
professores de filosofia e filosofia de educação, a obra explicita as “inspi-
rações que marcam o pensamento filosófico atual no Brasil”. Para Seve-
rino,

É assim que se pode constatar que em nossa cultura filosófica atu-
al se faz presente, ainda que numa condição de resistência, a tra-
dição  metafísica  clássica,  com  sua  perspectiva  essencialista  de
compreender a realidade. Manifesta–se fundamentalmente nas ex-
pressões teóricas do neotomismo. Mas também tem forte presença
entre nós, numa perspectiva de crescente consolidação, a tradição
positivista, que se expressa nas correntes e vertentes neopositivis-
tas e transpositivistas, mantendo, e até certo ponto ainda consoli-
dado, as posturas cientificistas; por outro lado, a tradição subjeti-
vista se faz presente através das tendências e correntes vinculadas
aos neo–humanismos, à fenomenologia, à arqueogenealogia e ao
culturalismo.  Por fim,  também vem adquirindo uma consistente
expressão filosófica a tradição dialética, representada por corren-
tes vinculadas às diversas vertentes do marxismo e, de modo es-
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pecial, à dialética negativa fundada na teoria crítica frankfurtiana
(SEVERINO, 1993, p.134).

Publicado em 1999, pela Editora Vozes, A filosofia contemporâ-
nea no Brasil: Conhecimento, política e educação, de Antonio Joaquim
Severino, propõe um levantamento sobre a prática da filosofia no atual
momento cultural brasileiro, buscando perceber as tendências, os temas
e as abordagens que esse discurso vem assumindo (SEVERINO, 1999,
p.11). Nesse texto, Severino aponta dados sobre a formação do pensa-
mento filosófico brasileiro, falando da ligação entre filosofia, educação e
política como pontos para a construção de um projeto civilizatório:

Quando se busca entender as atitudes fundamentais que delinei-
am os estilos específicos do filosofar brasileiro, duas constatações
chamam logo a atenção. A primeira constitui uma verdadeira tra-
dição: a grande maioria dos nossos pensadores desenvolve seu es-
forço  teórico  deixando–se  guiar  por  algum modelo  filosófico  já
constituído (SEVERINO, 1999, p.24).

A filosofia  entre  os  filósofos  da educação, nem sempre revela
uma preocupação em se posicionar explicitamente quanto ao sentido da
tarefa do filosofar, aponta o autor: “[…] Esta ausência de conceituação
expressa parece vincular–se à primeira constatação, decorrendo do fato
de que ao se colocar na linha e ritmo de um modelo já constituído de fi-
losofia, ele está assumindo simultaneamente três elementos: uma temáti-
ca, uma teoria do filosofar e uma metodologia de reflexão. Filosofar pa-
rece, então, ser assumido como preceder de modo igual ao dos repre-
sentantes  mais  significativos  do  modelo  seguido”  (SEVERINO,  1999,
p.25). No último capítulo, o autor trata da Filosofia da Educação como
uma “dimensão política e educacional no discurso filosófico”. Este últi-
mo capítulo trata do mesmo texto, com alguns ajustes, anunciado, aci-
ma, com data de 1993.  

Também em 1993, Ernesto Candeias Martins, professor da Esco-
la Superior de Educação Castelo Branco, em Portugal, publica artigo na
Revista de Educação e Filosofia, da Universidade Federal de Uberlândia,
tendo como título “A Filosofia da Educação na Actualidade”. 

No primeiro item, o autor inicia seu texto levantando questões
que julga inerentes à própria Filosofia; A primeira está dirigida direta-
mente ao Ser da Filosofia da Educação: O que é a Filosofia da Educa-
ção? Necessita a educação de uma reflexão filosófica? O que a prática
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educativa fornece à Filosofia, em especial à Filosofia da Educação? Para
o autor, a filosofia parece sofrer um descrédito nos meios sociais e nas
camadas populares/intelectuais (MARTINS, 1993, p.155). Duas verten-
tes aparecem no campo da especificidade do conhecimento educativo:
a) Os defensores que analisam o estatuto epistemológico das Ciências
da Educação, mas não a própria atividade epistemológica; b) A falta de
identidade acadêmica/intelectual da Filosofia da Educação (MARTINS,
1993, p.157). 

No segundo tópico do texto, “Educação como problema filosófi-
co”, o autor afirma que se a filosofia estimula a reflexão e a análise críti -
ca, por isso, uma das primeiras tarefas da Filosofia da Educação, será a
análise da linguagem pedagógica ou educativa, uma vez que ela é um
meio que permite/possibilita a reflexão sobre a realidade educativa. O
autor recorre a Kant, O. Reboul, J. Dewey, Lyotard, Habbermas e ou-
tros. Já no terceiro item, “O âmbito das competências da Filosofia da
Educação”, o autor levanta uma questão sobre a cientificidade da Filo-
sofia da Educação: se a Filosofia da Educação não é ciência/tecnologia
educacional, nem pedagogia fundamental  geral/fundamental ou teoria
da educação, o que é então? 

No quarto, “Filosofia da Educação ou teoria da educação”, apa-
rece a teoria como construção científica; há uma “influência dos filósofos
da ciência na análise das teorias científicas”, assim, a teoria da educação
é uma teoria explicativa e global dos processos  educativos.  O último
item do texto, “a Filosofia da Educação na formação de professores”, in-
dica que à filosofia corresponde a tarefa emancipadora “[…] Não trata-
mos de formar bons ou maus filósofos, nem de tipos de educador, mas
homens formados nos problemas humanos” (MARTINS, 1993, p.173).
Assim, 

[…] os núcleos actuais da Filosofia da Educação discutidos ao ní-
vel da “educação e pedagogia” são: o homem, fins, valores, pro-
cesso educativo, antropologia, axiologia e antropogênese (= opti-
mização da formação concretizada pelo sentido da cultura). Pode-
mos afirmar que o professor que não possua consciência do fim
para/ como educa e trabalha é professor alienado. Cabe à Filoso-
fia da Educação formar professores conscientes (consciência/inteli-
gência  crítica)  nas  suas  acções/finalidades:  empenho  existência/
pessoal  e filosófico na aquisição de valores/  atitudes  e decisões
responsáveis e orientadoras das suas funções profissionais (deon-
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tologia profissional) de formar novas gerações (MARTINS, 1933,
p.173).

O que é Filosofia da Educação, livro publicado em 1999, sob a
coordenação de Paulo Guiraldelli Jr., é uma coletânea de vários artigos,
sendo quatro de autores estrangeiros e seis de brasileiros. Os textos es-
tão assim organizados: “O que é Filosofia da Educação – uma discussão
metafilosófica”: “Do advento dos tempos modernos à reconstrução da
Filosofia da Educação pelo Neopragmatismo nos tempos contemporâ-
neos”, escrito por Paulo Guiraldelli Jr. Segundo o próprio autor, o texto
tenta responder à pergunta “o que é Filosofia da Educação”; e se divide
em seis partes:

–  O chamado pensamento  moderno  e  a  filosofia  moderna,  de
base iluminista e romântica, nos quadros do humanismo.

– Crítica à filosofia da consciência ou filosofia do sujeito, o núcleo
central,  metafísico–epistemológico,  do  pensamento  humanista  e
da Filosofia da Educação moderna.

– Exposição sobre o que alguns pensadores e correntes reserva-
ram à Filosofia da Educação nos tempos contemporâneos.

– Impasses da filosofia social e política da educação, ainda com-
prometida  com o  pensamento  moderno  e,  portanto,  sujeita  às
críticas desenvolvidas contra a filosofia da consciência e/ou filoso-
fia do sujeito.

– O projeto neopragmatista.

– Avaliação das responsabilidades de uma Filosofia da Educação
neopragmatista, incluindo uma definição a respeito da Filosofia da
Educação (GUIRALDELLI, 1999, p.7).

O segundo texto é “A Filosofia da Educação no fim do século
XX”, escrito por Paul Smeyers e James Marshall, Universidade de Leuu-
ven, Bélgica,  e Universidade de Auckland, Nova Zelândia.  O terceiro
texto, “As dúvidas Pós–modernas e a Filosofia da Educação”, também
de autor estrangeiro, Nicholas C. Burbules, da University of Illinois at Ur-
bana–Champaing.  Nadja  Hermann,  da  Universidade  Federal  do  Rio
Grande do Sul, escreve “Nietzsche: uma provocação para a Filosofia da
Educação”; Silvio Gallo, da Unimep e Unicamp, escreve “Notas deleuzi-
anas para uma Filosofia da Educação”; “Filosofia da Educação, uma
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outra Filosofia”, escrito por Tarso Bonilha Mazzoti, da Universidade do
Rio de Janeiro. Outro texto de autor estrangeiro, David P. Ericson, da
University of Hawaii at Manoa, tem como título “orientação para a Filo-
sofia da Educação”; Michel Peters, da Universidade de Auckland, Nova
Zelândia, publica “Escrevendo o eu: Wittgenstein, confissão e pedago-
gia”. Há, ainda, “John Dewey, a outra face da escola nova no Brasil”,
escrito por Marcus Vinícios da Cunha, da Universidade Estadual Paulis-
ta. O último capítulo do livro é “A Filosofia da Educação no Brasil: esbo-
ço de uma trajetória”, de Antônio Joaquim Severino, da Universidade
de São Paulo – texto já indicado neste capítulo, que faz um levantamen-
to de autores que tratam da Filosofia da Educação, tanto na questão his-
tórica quanto filosófica. Busca explicitar o sentido da Filosofia da Educa-
ção no Brasil na forma institucional, na escola (como disciplina curricu-
lar) e nos cursos de pós–graduação. Analisa o Grupo de Trabalho de Fi-
losofia da Educação na ANPED e os veículos que fazem a publicação da
Filosofia  da Educação no Brasil,  bem como relaciona livros,  revistas,
Home Page, etc. O texto de Severino traz, ainda, “A educação como
práxis construtora da história: a dimensão de politicidade da prática pe-
dagógica”, que apresenta a vertente dialética marxista da Filosofia da
Educação.   

Outra produção, Filosofia da Educação, editado pela DP&A, em
2000, de Paulo Guiraldelli Jr, faz parte da coleção “O que você precisa
saber sobre”. Segundo o autor, 

[…] este livro trata dos debates internos à Filosofia da Educação
moderna, destacando J. F. Herbart, Jonh Dewey, Émile Durkheim
e Paulo Freire. Também disserta sobre o que acontece com a Filo-
sofia da Educação em uma situação pós–moderna. Explica com
detalhes e de forma didática as alterações nas teorias de verdade
das filosofias,  o nascimento de posturas  minimalistas  no campo
das teorias de verdade e a ligação disso tudo com novas perspecti-
vas na Filosofia da Educação. Destaca então a transição do mo-
derno para o pós–moderno, enfatizando a colaboração dos filóso-
fos  atuais  como Willard  V.  Quine,  Donald  Davidson e  Richard
Rorty. Trata–se de um livro que diz exatamente e que você precisa
saber em Filosofia  da Educação atualmente  (GUIRALDELLI Jr,
2000, p. 9).

Lançado em 2000, pela editora Unijuí,  Filosofia da Educação:
Mímesis e razão comunicativa, de Amarildo Luiz Trevisan, apresenta a
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Filosofia da Educação a partir do conceito de Mímesis2 dos gregos, re-
correndo a Platão, Aristóteles e ao aspecto pedagógico da tragédia. Dos
modernos, busca explicitar o “lugar da mímesis no discurso da moderni-
dade”. Questiona o projeto da modernidade e recorre a Benjamim e
Adorno. No terceiro capítulo, expõe a crise da modernidade, “o pós–
modernismo e a despedida dos ideais modernos”. Apresenta a herme-
nêutica filosófica como superação da consciência e resgata Hegel contra
Kant. Ainda neste capítulo, demonstra as críticas de Habermas à herme-
nêutica gadameriana. Por fim, em “A mímesis  no Contexto Atual da
Educação: Contribuições e perspectivas”, o autor comenta que: 

[…] a educação escolarizada não está mais dando conta dos inú-
meros problemas e patologias gerados pelas reiteradas tentativas
de transportar e reproduzir, em seu âmbito, as mesmas práticas
oriundas  do  mundo  instrumentalizado.  Os  jovens  egressos  dos
cursos fundamental e médio são as principais vítimas das fórmulas
mágicas e ilusórias vendidas não mercado educacional com rótu-
los ou roupagem sempre inovadoras (TREVISAN, 2000, p.248). 

Se, por um lado a Filosofia da Educação se mostra pouco com-
prometida com o real, muito abstrata e desarticulada, por outro, encon-
tra–se um esforço em se construir uma ideia de Filosofia da Educação
brasileira voltada para a reflexão do sentido da própria educação. Em
tudo o que foi pesquisado, encontra–se a preocupação de muitos em re-
fletir sobre a filosofia e a educação; alguns centrados na formação do ser
humano, dentro de um projeto ético e moral, da formação da personali-
dade,  outros,  revelando  menos  comprometimento  com a  Filosofia  e
mais comprometimento com a educação. Snyders (1976), no texto final
de seu livro: Escola, classe e luta de classe, que trata da escola conserva-
dora e reprodutora, mas colocando na escola a responsabilidade de que
é ali que acontece o embate da educação

A Filosofia da Educação poderá levar a escola a ser um espaço
de debate, de reflexão e de amadurecimento sobre seu papel diante dos
desafios atuais da sociedade; e, também, proponente da formação de

2 Mímese é […] um conceito apto a colher, no terreno estético, os benefícios da tendência à superação da
metafísica que caracteriza o espírito de cultura moderna. Numa época que não só perdeu seu “centro” on-
tológico, sua imagem fechada do mundo, como se dispõe a abandonar as últimas nostalgias de um ponto
fixo do ser, as ofertas tão obstinadas quanto anacrônicas de “centros” sobressalentes, enfim todos os obs-
táculos a uma visão aberta […] (TREVISAN, 2000, p.18).
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sujeitos e cidadãos mais comprometidos com a realidade de seu tempo,
sem o que perde sua razão de ser. 

III. Considerações finais
 
 Discutir a Filosofia da Educação é complexo devido à visão filo-

sófica tornar–se velada por boa parte dos educadores neste início de mi-
lênio. As ideias de mudanças de paradigmas colocaram a prática da Fi-
losofia da Educação em plano secundário, pois o que importa, atual-
mente, são respostas imediatistas e fragmentadas, sem uma matriz ques-
tionadora e de pensamento. Porém, Antonio Joaquim Severino já anun-
ciava, na década de 1990, que a “reflexão filosófica no Brasil vem en-
saiando seus vôos de autonomia sem se desvincular das grandes tradi-
ções e tendências da filosofia tradicional, permitindo assim, alguns refe-
renciais para se discutir o papel que a Filosofia da Educação vem de-
sempenhando até agora” (SEVERINO, 1993, p.133).

Com este reconhecimento, a Filosofia da Educação deve formu-
lar questões que demonstram as preocupações que temos em relação
aos cursos que atuam na formação de professores. Que papel a discipli-
na de Filosofia da Educação ocupa na formação dos atuais professores,
tanto nos cursos de magistério, quanto nos de pedagogia? É pertinente e
necessária a presença da Filosofia nas reflexões da educação? Como a
Filosofia deve se fazer presente junto à formação de professores?.

A disciplina de Filosofia da Educação foi sendo construída de
maneira que revelava fortemente as influências das filosofias da Europa,
exercendo um papel de replicadora das grandes matrizes teóricas. No
Brasil, diante das observações dessa pesquisa na análise dos materiais
de Filosofia da Educação, observam–se dois grandes movimentos filo-
sóficos que exerceram forte influência na educação, primeiramente, a fi-
losofia cristã, com influência dos teóricos medievais, que encontram, no
Brasil, largo espaço para seu desenvolvimento. Em segundo lugar, com
o comparecimento das tendências científicas e empíricas, e com a tenta-
tiva da implantação das políticas de cunho Liberal, marcadas pela Repú-
blica, encontra–se a considerável presença da filosofia Positivista. Fun-
dada nos ideais do Evolucionismo e tendo uma perspectiva de implanta-
ção de novos ideais na sociedade brasileira, o Positivismo de Augusto
Comte ganha espaço significativo na política e na educação brasileira.
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Aparece, ainda, a manifestação do movimento escolanovista, o Pragma-
tismo e o Tecnicismo educacional.
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7º CAPÍTULO
 ÉTICA, EDUCAÇÃO E MUNDO MODERNO

Sônia Aparecida Siquelli
UNIVÁS

INTRODUÇÃO

O cotidiano escolar no século XX foi afetado pelas transfor -
mações  sociais  ocorridas  de  diversas  naturezas,  sejam essas  cultu -
rais, políticas, econômicas, religiosas, entre outras. Ações humanas
carregadas afetivamente pelo período histórico vivido desencadea-
ram escolhas  sociais,  que  nessas  duas  décadas  de  século  XXI  vi -
vem–se as consequências das opções assumidas no passado.

A imagem que se tem do cotidiano escolar atual  é de uma
insensibilidade humana que o cerca, assiste–se a uma preocupação
desenvolvida de forma exacerbada, em coerência com os documen-
tos, legislações, declarações, diretrizes e políticas educacionais com-
prometida  com uma  formação  aligeirada,  reduzida  a  desenvolver
competências, ou seja, se no passado da cultura ocidental, pudemos
conhecer,  que ir  à  escola significava conquistar uma emancipação
política,  vislumbrar  uma possibilidade de ascensão social  e  buscar
pelo desenvolvimento humano, atualmente, reduziu–se a formação
escolar à formação de mão de obra para o mercado de trabalho, de
consumo, de desnaturalização do humano.

Mas, ao mesmo tempo há um desprezo, uma descaracteriza-
ção da própria imagem da escola, um julgamento apressado realiza -
do pela sociedade sobre a formação humana, com isso as institui -
ções escolares  sofrem ao serem acusadas de se tornarem retrógra-
das, atrasadas, desconectadas do tempo atual, isso porque a educa-
ção escolar  no entendimento de Arendt  (2011)  fundamenta–se na
tradição  dos  valores  de  conhecimento  construídos  pela  sociedade
humana, que ao possuir o passado como ponto de referência para a
compreensão do presente vivido,  lhe é  cobrado uma formação de
homens para o futuro. 
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Essa  transformação  do  que  se  espera  da  formação  do  ho-
mem desse século, visando o futuro da sociedade tem causado efei-
tos que ultrapassam os limites da educação escolar, pois ao se disse -
minar a descrença instaurada na escola, os que pensam projetos de
formações voltadas para o mercado de trabalho, fazem uso dos mei-
os de comunicação acessíveis à população mundial, em tempo real,
para desacreditar o papel da escola, o papel da formação ética, hu-
mana e de conhecimento, característica natural da formação educa-
cional escolar.

Os  pontos  que  alimentam  a  possibilidade  de  reflexão  que
compõe esse  capítulo  têm a  pretensão  de  estabelecer  um diálogo
desse cenário de descrença na formação educacional escolar com a
ética humana do mundo moderno, as reverberações do que se quer
para a sociedade no campo educacional. Se debruçar ao estudo e à
reflexão de conceitos filosóficos de ética e de modernidade, esse pe-
ríodo histórico  abordado e  presente  nas  obras  de  Hannah Arendt
como  o  mundo  moderno,  que  não  corresponde  à  era  moderna,
apontada pela história. O mundo moderno arendtiano é designado
ao período do século XX, onde a humanidade no uso de seus avan-
ços tecnológicos desencadeou a ruptura com a tradição, uma auto-
destruição  capaz  de  romper  com os  valores  humanos  construídos
até  então,  apontada  pelas  duas  grandes  guerras  vivenciadas  pela
humanidade, dos campos de concentração e de extermínio, diante
da possibilidade do vislumbramento de um mundo novo.

Arendt (2011) compreende o mundo moderno como um pe-
ríodo histórico acometido por uma crise que afetou todas as esferas
que compõem a sociedade, sejam estas, da política, dos sistemas to-
talitários às ditaduras civis militares; da economia, do advento e en-
fraquecimento do capitalismo, de seu apogeu às suas crises que le-
varam os estados a assumirem sua manutenção; do social, as insti -
tuições  sofrendo com o rompimento  da tradição e o abraçamento
da inovação, seja na dimensão do trabalho, da família, da educa-
ção, entre outras, e, principalmente pela crise da condição humana. 

Para evitar mal–entendidos: a condição humana não é o mesmo
que natureza humana, e a soma total das atividades e capacidades
humanas  que  correspondem  à  condição  humana  não  constitui
algo equivalente à natureza humana. (ARENDT, p.11,2010)
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“A  condição  humana  compreende  mais  que  as  condições
sob as quais a vida foi dada ao homem (ARENDT, p.10, 2010).” A
existência  humana  está  diretamente  ligada  à  condição  que  o  ho-
mem se encontra, em seu contexto, que acaba por determinar sua
própria existência. Esta condição é criada pelo próprio homem que
na  relação  com o  mundo  o  transforma,  nas  palavras  da  filósofa,
“[…] o que quer que toque a vida humana ou mantenha uma dura-
doura relação com ela assume imediatamente o caráter de condição
da existência humana.” (ARENDT p.11, 2010).

Sendo assim, trazer a tona o binômio agir ético/ ação aliena-
da para fomentar a reflexão de que na educação brasileira, graças
às condições históricas postas do século XX, com seus 20 anos de
condição humana submetida à ditadura civil–militar, é compreensí -
vel a discussão sobre justificar a crise na educação como originária
de situações históricas e políticas que antecede os muros da escola. 

Nessa perspectiva política de compreender a educação escolar e
suas crises muito antes de entrar na própria instituição escola, propria-
mente dita,  pois  as  crises  do humano oriundas do período histórico,
marcado por duas grandes guerras mundiais, pela experiência da bar-
bárie e o horror do holocausto vividos na Alemanha, França, Bélgica,
Polônia entre outros países da Europa, evidenciou as ações escolares
mergulhadas em crises, sob o escopo reprodutivo deste cenário, como
exemplos,  os  movimentos  políticos  totalitários,  principalmente  o  que
ocorreram na Alemanha nazista e na Rússia stalinista. 

Mas, também um século marcado pelos imperialismos coloniais
e capitalistas, que desencadearam a transformação das classes sociais
em “povo”, em “massas”, forjando a seu favor o papel da propaganda
como forma de incutir no pensamento da população, em longo prazo, o
horror aos judeus,  aos negros, à mulher,  e a todas as pessoas, com-
preendidas  na História  como populações  de vulnerabilidade,  seja  ela
qual fosse, não correspondia ao modelo de sociedade e cidadão que se
queria ter. Para Arendt (2012) estas características de terror são fatores
essenciais para os regimes totalitários. 

Os conceitos básicos filosóficos e políticos arendtianos para com-
preensão da condição humana estão desenvolvidos no conceito de vida
activa, em contraposição à vida contemplativa, conceitua que são três as
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atividades humanas fundamentais que compõem o ser humano: o tra-
balho, a obra e a ação. 

A condição humana do trabalho é a própria vida, um processo
biológico do corpo humano, tornando–se a própria vida do homem,
sendo assim, o trabalho, atividade exclusiva da sociedade dos homens,
com objetivo de transformação de seu mundo para um mundo melhor,
tem o propósito de retirar do trabalhador sua condição de pensamento e
reflexão, de sua força de transformação em prol da produção, que gera
lucro. Da obra representa a mundanidade1 da condição humana, condi-
ção humana contaminada pela instrumentalização da força de trabalho
do homem em sua condição de reproduzir às ações que lhe são postas
sem pensar ou refletir sobre a sociedade de consumo.  E, a ação como
condição política de cada um na sua pluralidade2, como única atividade
humana que ocorre sem a mediação das coisas ou das matérias, pois
corresponde a que o homem vive e habita o mundo.

 A significatividade destes termos, da compreensão do que seja o
homem pelo conceito de vida activa, fundamenta a discussão proposta
da ética enquanto o agir humano, que pode ser acompanhado da con-
dição humana de exercer o pensar ou não. Situação essa, que Arendt
(2012) chama atenção para situações, do agir humano em que o ho-
mem não pensa, afirma à pensadora, se referindo a ações automatica-
mente obedecidas, mesmo que estas possam colocar em risco vidas hu-
manas, no caso apontado na obra “Eichmann em Jerusalém um relato
sobre a banalidade do mal (1999)”, ao escrever sobre a condição huma-
na do nazista em obediência cega ao posto de que foi contratado. 

A ética produzida no interior das escolas brasileiras registradas
através de propostas, planos ou projetos oriundos do período de ditadu-
ra civil–militar do século XX, compreendidas como heranças deste mo-
mento histórico, uma sociedade capitalista que confia na escola a forma-
ção do cidadão para o trabalho mecanizado, sem condições de pensar e
elaborar críticas, mas que sentem na materialidade de sua vida as conse-
quências de uma educação despolitizada e de posse das escolhas políti-
cas realizadas, através da satisfação de suas necessidades de existência,
no mundo privado, almeja como aquilo que é próprio do humano, o

1 Mundanidade, o que pertence ao campo das atividades humanas.
2 Condição do agir humano entre os seus iguais, composto pelas suas diferenças individuais.
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desejo de liberdade, que segundo Arendt (2010), o lugar de exercer a li-
berdade é no mundo público, da polis.

PRESSUPOSTOS  HISTÓRICOS  DA  ÉTICA  NA  EDUCAÇÃO
ATUAL

 
As  ditaduras  na  América  Latina  e,  especificamente  no  Brasil,

proporcionou o conhecimento de pontos em comum destes países na
sua constituição política, social e histórica e também, pontos singulares.
Importante conhecer como se deu a constituição destas ditaduras no sé-
culo passado e a formação da sociedade democrática que veio após. O
conhecimento  de  como  se  extinguiram  como,  por  exemplo,  Sader
(2012) e Motta (2015) apontam que na Argentina, o final da ditadura
militar foi  à tentativa desesperada de legitimar a própria ditadura, no
caso da Guerra das Malvinas, que acabou por exterminá–la. Com seus
líderes sendo julgados e condenados.

Já no Uruguai e no Chile o término do sistema ditatorial, pareci-
do com o da Argentina, veio para efetivação do espaço democrático.
Em ambos foi possível estabelecer a anistia e a verdade ser materializa-
da pelos longos anos históricos posteriores.  Já no Brasil tudo aconteceu
de forma singular, pois foi à própria ditadura militar quem conduziu o
processo de transição à democracia,

Essa forma histórica bastaria para explicar como o novo regime
democrático é uma forma híbrida do novo e do velho, surgiu como ou-
tros regimes de um pacto de elites na história brasileira, forjado em tor-
no do colégio eleitoral e do pacto entre o partido que da elite e um parti-
do que nascido das costelas do regime militar. A conjuntura estrutural
democrática surge os selos de “democrata” para os diversos grupos que
se alinhavam contra a ditadura. 

A adesão no período de ditadura no Brasil, de 31 de Março de
1964 a 01 de Janeiro de 1985, do Presidente João Goulart à eleição in-
direta de Tancredo Neves, do sistema econômico do capitalismo e suas
repercussões no projeto de educação que se pretendia forjar. Da falta de
entendimento histórico, que neste período de ditadura, de distanciamen-
to da sociedade civil e do apoio das elites ao golpe, podem ser observa-
dos na política educacional da ditadura em seus primeiros anos de con-
solidação do golpe civil– militar de 1964 a 1971.
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Isto posto na análise documental do decreto 477 de 26/02/69 co-
nhecido com o AI5 da Educação, infrações aos profissionais da educa-
ção sob o jugo do controle do estado, e a Lei nº 5540/68 que trouxe os
acordos do período de 1964 a 1968 entre o Ministério da Educação e
Cultura e a Agency for International Developement, conhecido como os
acordos MEC–Usaid, que subestimaram a educação brasileira e política
educacional aos acordos de um grupo de técnicos norte–americanos. O
que permite  compreender  a imposição das reformas educacionais  no
Brasil de acordo com os padrões capitalistas dos Estados Unidos e da lei
nº 4464 de 09/11/64, que colocou as entidades estudantis sob a repres-
são.

Das reformas, do ensino universitário (lei nº 5540/68) e do Ensi-
no Médio (Lei Nº 5692/71) e da compreensão que a ditadura civil–mili-
tar brasileira do século XX, enquanto um regime político em que o go-
vernante (ou grupo governante) não responde à lei, e/ou não tem legiti-
midade conferida pela escolha popular. E, ainda, da discussão do pós–
ditadura civil–militar no Brasil e as formas históricas instituídas na escola
pública com todos os retrocessos cultivados no período ditatorial e her-
dados pelas propostas.

As heranças deste período de ditadura posta atualmente nas pro-
postas e documentos que forjam o espaço público de educação vão des-
de o caráter liberal que selou o surgimento da democracia no Brasil e o
processo de redemocratização instaurado na década de 90 limitadas ao
universo: político (escola democrática), jurídico (Constituição Federativa
do Brasil  de 1988,  que trouxe a educação como direito subjetivo de
cada cidadão) e institucional, com as diretrizes curriculares maquiadas
de autonomia das escolas. Mas, que ao mesmo tempo o estado instaura
o sistema de avaliação, para averiguar se o que foi estipulado tem sido
cumprido. A questão democrática pairou–se somente na dimensão po-
lítica e nunca se falou no avanço para a democratização econômica e
social.

O abraçamento ao sistema capitalista, defendido pelos militares,
toma outro significado nesta aparência de sociedade democrática, ou
seja, o incentivo à propriedade privada, à privatização dos espaços pú-
blicos desde a educação e saúde. O grande domínio de alguns grupos
ao monopólio das indústrias e do comércio, os grandes grupos financia-
dores dos meios de comunicação, não sofreram nenhuma mudança do
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período de ditadura, constituindo–se, portanto uma das grandes heran-
ças deste período.

Como herança da ditadura civil – militar no Brasil temos ainda,
o modelo econômico do capitalismo, imposto naquele período de forma
autoritária e imperialista, que se conservou como herança, no novo perí-
odo de democratização de final de século XX. E, com o jargão de “mila-
gre econômico”, um modelo econômico voltado para exportação e para
o consumo se conservou. As políticas de distribuição de renda e de am-
pliação do mercado interno e de consumo popular, só foram desenvolvi-
das no início do século XXI com as políticas de governo neoliberal, aqui
posto os governos de FHC e Lula. Esta herança de país de desigualda-
des sociais também se manteve na nova realidade de democracia, pou-
ca distribuição de renda.  Como afirma Carvalho (2015)  os  discursos
educacionais imprimem na prática educativa a visão mercadológica com
as  pressões  da  produtividade  na  área  educacional,  tanto  do  ensino
como da pesquisa.

Outra herança foi à deterioração dos serviços públicos como nos
aponta Motta (2015) e, particularmente, afeta todo espaço público da
escola  mantida pelo  Estado no Brasil.  Pois,  a  política  econômica de
achatamento dos salários dos servidores públicos para diminuir gastos
sociais, foi um trabalho iniciado no período de ditadura militar no Brasil
e numa continua degradação dos mesmos no período democrático pos-
terior. 

A degradação dos serviços públicos, fez com que alimentasse o
sistema de classes sociais vigentes, pois a classe média alta brasileira reti-
rou–se da escola pública para os colégios particulares, o que aconteceu
com a saúde e outros setores sociais, alimentados pelos ideais neolibe-
rais de privatização do espaço público. Assim, a escola pública passaria
a ser “coisa” de pobre,  e como tal,  a degradação foi se constituindo
como uma estrutura historicamente construída pela elite.

A mídia como herança da ditadura civil militar, a monopolização
de um grupo em detrimento dos demais, ou seja, o grande veículo de in-
formação no período de ditadura, a rede Globo, contínua sendo no pe-
ríodo pós–ditadura. Pois, como órgão oficial do governo militar, atual-
mente exerce forte influência na forma e conteúdo da realidade dos fa-
tos para população brasileira, e, a escola atual se vê amarrada e impos-
sibilitada de exercer a mesma formação que este meio consegue. 
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Essa herança não se esgota se buscarmos em cada momento da
ditadura civil militar no Brasil. Em 23 de junho de 1965, o Mec. acorda
com a United States Agency for International Development (USAID), a
implementação da Reforma Universitária, a Revista Revisão, do Grêmio
da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP, é quem publica
pela primeira vez estes acordos firmados entre Brasil e EUA quanto à
educação, segundo Sanfelice (1986), o que levou a condenação do dire-
tor da revista, Antônio Mendes Júnior e a prisão por três anos.

Este acordo reúne medidas tomadas pelo governo de forma au-
toritária e, se o autoritarismo serviu aos ideais da ditadura civil– militar
no Brasil, conservou–se a forma, apesar de um conteúdo que nada mais
é que a maquiagem intitulada redemocratização do espaço público da
escola atual.

De um agir ético de obediência sem reflexão, seguido de repres-
são àqueles que ousavam agir em forma de protesto às condições hu-
manas proporcionadas, fundamentados na reprodução das ordens hie-
rarquizadas, que se encontravam as instituições escolares. Um agir ético
incorporado, produzido e reproduzido pelos profissionais da educação,
como também um agir ético pedagógico sem reflexão às propostas pe-
dagógicas instituídas pelo Estado e pelas políticas de governo. Enfim, à
compreensão da escola enquanto instituição forjada no espaço público
da sociedade, que segundo Arendt (2010) é o espaço da liberdade hu-
mana, que ao compreendermos este espaço, como se constituiu, pode–
se compreender o mundo privado, que é o espaço da necessidade, afir-
ma–se cada vez mais a tese de que há homens que não pensam, não
exercem sua condição de pensamento ao reproduzir o projeto a eles im-
postos.

Sendo assim, as condições históricas postas do período fazem
com que o homem, em sua dimensão existencial submeta–se às condi-
ções da necessidade onde se encontra o trabalho, que lhe garanta con-
dições de necessidades vitais. A crise do agir ético humano do século XX
e de suas instituições formadoras, precede toda crise vida na escola e no
campo educacional, quanto à sua identidade e à sua autoridade. 
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A CONDIÇÃO DO AGIR ÉTICO HUMANO

A educação escolar nessas duas primeiras décadas desse século,
impregnada pelas determinações da sociedade capitalista, uma vez, cega
pelo lucro, incentiva à formação a todo custo da sociedade de consumo,
fica subestimada aos desígnios de tornar a educação à formação de mão
de obra, cada vez mais especializada. Sendo assim, a escola passa a
cumprir o papel de formar o trabalhador, que se encontra imerso e pre-
so à sociedade de consumo, que causa o efeito de embriagar o humano
a ponto de suprimir em si a condição de pensamento e reflexão.

A necessidade de compreender a realidade existencial do fenô-
meno ético nas relações humanas busca na alteridade e na reflexão os
fundamentos  de  uma  ação  responsável,  o  que  pressupõe  uma  ética
construída de forma pensada e refletida. Segundo Arendt (2010) a con-
dição política surge entre os homens, e depende da liberdade e esponta-
neidade para a criação de um espaço genuinamente político, do diálo-
go. Portanto, o homem não nasce político, ele se torna político quando
há as condições necessárias para isto nas dimensões da alteridade e do
diálogo.

Os seres humanos se revelam e é desvelado através das histórias
construídas, como resultados da ação. Condição humana é diferente de
natureza humana, pois a condição humana difere de acordo com o con-
texto histórico e com o que o homem impõe–se para sobreviver, já a na-
tureza humana condiz com o processo do que o homem é em sua ori-
gem, o processo de sua evolução cultural.

Essa necessidade de compreender o que compõem a dimensão
do agir humano é o que permite identificar princípios éticos implícitos
em sua maneira de pensar e agir. Estar perto de um fato, envolvido ou
não com ele, sem uma reflexão do mesmo, faz com que o mau presente
se transforme em algo banal, onde o conveniente se torne permitido, ou
melhor, o mal se justifique pela própria normalidade do fato, pois se tor-
nou corriqueiro e não pela dualidade entre dever e consciência. O que
suscita questionar se não sou responsável pelo mal que cometo quando
assumo minha posição de obediência às ordens hierárquicas? 

Neste questionamento, pode–se identificar uma preocupação éti-
ca na constituição do sujeito que pode deixar de se tornar responsável
pelo seu agir, uma vez que não exerce o pensar sobre as ações em que
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se encontra envolvido. Para exemplificar, situação comumente em edu-
cação, quando um aluno ou um professor é questionado por coisas ba-
nais, mas que inseridos na cultura de não assumir suas responsabilida-
des e do comodismo em se alienar às possíveis ordens emanadas da
gestão educacional, expressam–se numa postura de obediência às or-
dens sem parar nenhum instante para pensar e refletir sobre seu agir
nesta situação. Se a ação for para o bem ou para o mal das pessoas en-
volvidas, não lhes cabe refletir, pois sua atitude está presa à obediência
cega da hierarquia de poder.

O pensamento, na visão arendtiana, permite que cada ser huma-
no possa voltar às suas origens para dar dignidade a sua existência, para
que a política “frequentemente reduzida à ética e à determinação dos
valores  morais  que  deveriam guiar  o  comportamento  do homem de
ação” (ARENDT, p.8, 1993) possa salvar o hábito de um pensamento
que corrói o envolvimento de todos em prol de seus posicionamentos.

Na epígrafe escrita por Heiddeger na obra  A vida do Espírito
(1993), de Arendt, que “O pensamento não traz conhecimento como as
ciências. O pensamento não produz sabedoria pratica utilizável. O pen-
samento não resolve os enigmas do universo. O pensamento não nos
dota diretamente como o poder de agir” (ARENDT, p. 04, 1993) com-
preende que o pensar é igual ao conhecer, traduzindo sua intenção, de
que o pensar vai à contramão do que a ciência moderna fez. A consoli-
dação da condição humana é apresentada através das outras três condi-
ções para a existência humana: o pensar, o querer e o julgar, sendo uma
das formas de se enfrentar a crise da modernidade.

Arendt (2011), apesar de ser considerada uma importante pen-
sadora e filósofa do século vinte, em si mesma entendia–se como cientis-
ta política, afirma que a educação do século vinte estava longe de ser
compreendida  como  uma  educação  humanizadora.  Esta  afirmativa
pode constatar em uma das suas obras que aborda educação, Entre o
Passado e o Futuro, escrita original de 1954. 

A crise geral que acometeu o mundo moderno em toda parte e
em quase toda a esfera  da vida se manifesta  diversamente em
cada país, envolvendo áreas e assumindo diversas formas […] e a
crise periódica na educação, que se tornou no transcurso da últi-
ma década pelo menos, um problema político de primeira grande-
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za,  aparecendo  quase  diariamente  no  noticiário  jornalístico.
(Arendt, 2011, p.221)

A escola atual procura acompanhar o que se denomina como
progresso científico. Há uma tentativa de trazer para a escola tudo que
há de mais novo, mas não se dá conta que a produção de conhecimen-
to é mais densa do que acompanhar as novas tecnologias ou o próprio
progresso científico. Não se pergunta se é possível universalizar o pro-
gresso científico ou tecnologias, há o desespero de encontrar no especia-
lista a resposta para o problema. 

Nos anos sessenta, Arendt (2011) já assinalava esses problemas
em sua obra Entre o passado e o futuro – crise na educação. Segundo
este texto a educação tem uma dupla função diferente entre si: ajudar a
conhecer o mundo e ajudar a pensar o mundo são coisas distintas, po-
rém não separadas. Assim como a informação e o conhecimento, com-
plementam–se, mas não são a mesma coisa. Porém, essa confusão é co-
mum. Tecnologias acessam conhecimento, professores organizam as in-
formações que podem ou não ser um conhecimento.

Terminamos o século passado e entramos neste século com uma
crise  educacional  instaurada,  devida  muitas  vezes  e,  entre  outras,  às
condições políticas, econômicas, sociais, e também, a constante crise do
humano que busca por resultados e respostas que lhe garantam, de al-
guma forma, uma formação que sustente sua condição primeira, a da
existência.  “Uma crise na educação em qualquer ocasião originaria sé-
ria  preocupação,  mesmo  se  não  refletisse,  como  ocorre  no  presente
caso, uma crise e uma instabilidade mais gerais na sociedade moderna.”
(ARENDT, 2011, p.234). 

Como para  a  pensadora  educação é  a  condição humana de
apresentar o mundo aos mais novos, aos que estão nascendo depois de
nós, renovar um mundo comum, onde todos os indivíduos possam ser
felizes, se torna então tarefa da educação pautada em uma ética respon-
sável, que no sentido mais simples, a conduta humana segundo um sis-
tema de valores que sugerem o exercício de libertação e do compromis-
so. O que forja um educador, como sujeito transformador, pois uma vez
que se encontra em crise de princípios constantemente, “a essência da
educação é a natalidade” (Arendt, 2011, p.223). 

Portanto, educação é o universo que abarca a condição da nata-
lidade, o que significa que, uma vez que os recém–chegados ao chegar
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ao mundo o encontram pronto, possuem o potencial de mudá–lo, quan-
do a educação, então, assume a responsabilidade para uma formação
de ação livre. A realidade é dada pelos que já fazem parte da história
iniciada, porém ela pode ser interrompida ou se iniciar em algo total-
mente novo. 

Ao agir e falar, os homens mostram quem são, revelam ativamen-
te  suas identidades pessoais  únicas,  e assim fazem seu apareci-
mento no mundo humano, enquanto suas identidades físicas apa-
recem, sem qualquer atividade própria, na conformação singular
do corpo e no som singular da voz. (Arendt, p.224,2014). 

O renovar surge com o nascimento biológico, dá aos novos a
oportunidade de contribuir para um mundo único e novo através da sin-
gularidade. Ao conservar um mundo que é constituído pelo trabalho e
ação, os seres humanos podem criar e recriar formas de interação e con-
vivência, indo além das necessidades básicas da sobrevivência. Partici-
par do mundo é algo específico do ser humano, mas as escolhas são o
que garante a mera sobrevivência ou a continuidade de uma natureza
que pode ser transformada.

A visão arendtiana se preocupa com as necessidades básicas vi-
tais, denominada como já afirmamos, como  vita activa, ou seja, é na
ação que o agir humano, visto como condição de pluralidade dos seres
humanos conquista a garantia da convivência no mundo social. Apesar
de sermos seres humanos singulares, não vivemos no singular, mas na
pluralidade, estabelecendo um mundo comum. 

Por um lado, a realidade do que percebo é garantida por seu con-
texto mundano, que inclui outros seres que percebem como eu;
por outro lado, ela é percebida pelo trabalho conjunto dos meus
cinco sentidos. O que, desde São Tomas de Aquino chamamos de
senso comum […]. Esse mesmo sentido, um ‘sexto sentido’, miste-
rioso, porque não pode ser localizado como um órgão corporal,
adequa as sensações de meus cinco sentidos estritamente privados
[…] a um mundo comum compartilhado pelos outros.  (Arendt,
p.39, 1993)

Assim, com a comunicação, a nossa subjetividade adquire uma
objetividade, ponto de constituição para um mundo comum a ser com-
partilhado com os que são contemporâneos, a partir de ideias dos que
nos anteciparam e dos que estão por vir. É tarefa da educação, portan-
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to, apresentar o mundo aos recém–chegados. “Na medida em que a cri-
ança  não tem familiaridade com o  mundo,  deve–se  introduzi–la  aos
poucos a ele.” (ARENDT, p.239, 2011).

Nesta segunda década deste século, num contexto de país em
desenvolvimento, seja política ou economicamente, onde educação es-
colar é um valor a ser incorporado culturalmente, todos os dias temos
notícias tristes sobre a educação, a escola e a formação da sociedade.
Vive–se, porém em um mundo assolado por crises, do social ao huma-
no. O agir político humano está intimamente ligado a estes estágios de
crises, e muitas vezes impossibilitado de transformar–se se adequar às
realidades vigentes, no caso aqui a presença do Estado no âmbito edu-
cacional,  através  de  políticas  públicas  e  da  presença  do  capitalismo,
como quem dita à escola que homem necessita de ser formado. 

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES

A educação como espaço possível  de forjar a condição hu-
mana ética e histórica, como uma das possibilidades existentes  de
dar conta dessa difícil tarefa, fundamentando–se na visão perceptiva
pedagógica que favorece a formação ética do aluno. A atitude éti -
co–política, por sua vez, está apoiada no pressuposto de que a ação
compreensivista é a ação que o liberta de alguma forma de opres -
são. Assim, o ser humano somente se liberta da ignorância ética na
medida em que conhece e percebe criticamente a realidade em que
está inserido. 

Considerando, que a crise do século passado antecede a es-
cola e a própria formação escolar, um agir ético significa estar pre -
parado  para  descobrir  a  própria  situação  como a  de  alguém que
não conhece todas as verdades das coisas. Mas significa, também, a
consciência de que ninguém, nem mesmo um professor onipotente –
se isso é admissível – detém o conhecimento ético verdadeiro e defi -
nitivo do mundo.  Todo saber  ético está  sujeito  à reflexão do agir
humano e todo conhecedor ético pode estar enganado em seu sa -
ber, visto ao caráter relativista da postura ética, dependendo de va-
lores culturais e do momento histórico em que estes são assumidos.

Portanto, a educação ética está relacionada com a percepção
de que a situação ética humana é a condição de um ser que pode se
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enganar. A educação libertadora nesse sentido corrobora com a for-
mação ética do professor,  pois  liberta a pessoa da dominação de-
corrente da compreensão de que a própria ignorância é a fonte de
submissão.

O professor nesse contexto de discussão histórica e filosófica do
agir ético é um educador com valores éticos com características es-
peciais, sua postura ética pedagógica constrói–se sobre a pressu-
posição de que o aluno tem uma história de vida carregada de va-
lores éticos,  estéticos,  morais,  religiosos, etc;  que é elemento de
seu próprio aprendizado.  Esse aluno tem, ainda,  uma estrutura
psicológica peculiar e um processo de conhecimento diferenciado
de princípios éticos revelados pelos relacionamentos humanos ao
longo da história da humanidade. É apresentado ao educador éti-
co, portanto, uma das maneiras de perceber para conhecer essa
realidade.(SIQUELLI MONACO, p.109, 2000)

Há de se considerar, de que é na sala de aula que se proces-
sa a relação ética pedagógica entre professor e o aluno. A sala de
aula é um lugar privilegiado na formação de professores maduros,
pois é ali que suas experiências éticas de vida se tornam elementos
de uma reflexão crítica, através da alteridade, o instrumento de sua
própria educação ética. Desse modo, dadas às condições históricas
dos valores éticos que constituem a realidade brasileira, propõe–se
como uma das medidas, da qual se pode socorrer em um primeiro
momento, que a formação ética do educador se processe por meio
de sua prática em sala de aula.

O  agir  ético  pedagógico  desencadeado  pelos  professores,
postas em curso na medida em que os problemas aparecem, possi -
bilitam avaliações também pelos alunos o que possibilita um redire-
cionamento dos procedimentos adotados. A possibilidade de levan-
tar  a hipótese  que os  professores  em suas  formações  não tiveram
uma educação que promovesse o diálogo, uma vez que herdamos
do período ditatorial a atitude de obedecer sem discutir, sem dialo -
gar, sem interagir com a própria ação a ser desenvolvida, mas que
agora, enquanto professores formadores de educadores se esforçam
para criar um espaço para que o diálogo seja o meio que viabilize
suas relações pedagógicas em sala de aula com seus alunos. 
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O que as reflexões possíveis realizadas neste texto parecem
sugerir, que atualmente, que se avaliem desde as políticas de forma-
ção do educador ético, de maneira a caracterizar o ensino do agir
ético como modalidade específica dentro da problemática educacio-
nal. O processo pedagógico nos cursos de formação docente requer
um corpo de conhecimentos específicos. O professor aos se apropri -
ar dos elementos que tornam a educação ética para a formação de
professores  uma  modalidade  de  ensino  diferente  da  educação  de
valores, há muito conhecida como Educação Moral e Cívica, heran-
ça da ditadura militar. Políticas voltadas para a formação de educa -
dores éticos poderiam ser pensadas em termos de possibilidades que
privilegiassem o espaço pedagógico da sala de aula. Enfim, a práti -
ca pedagógica do agir ético com alunos dos cursos de formação do-
cente poderia ser tomada como instrumento de formação de educa-
dores. Isso, certamente, não seria o fim do problema, diante do que
aqui  se pretendeu descrever e demonstrar;  seria  um modo, dentre
outros, capaz de produzir novas ações éticas. 

Em síntese, essas considerações pensadas e refletidas na rea-
lidade escolar, de que pode tornar a sala de aula um local que cor-
responda a um espaço muito pouco distante de sua vida cotidiana.
A escola como um local onde se legitima o conhecimento elaborado
em detrimento do senso comum com que chegam os alunos. Perce-
bido no momento em que constatamos que tanto para professores
como para seus alunos o bom professor é aquele que, muitas vezes,
domina seus conteúdos e sabe transmitir; 

A sala de aula como espaço mudança da própria vida social
e política dos educandos; na importância dada aos alunos e profes -
sores nos laços de amizade estabelecidos durante as relações peda-
gógicas.  O conteúdo formal  das  disciplinas,  muitas  vezes,  distante
da  vida  cotidiana  do  aluno,  consequentemente,  a  reflexão  ética
também, solicita uma relação com a experiência de vida do educan-
do, com seus valores éticos, ao conhecimento formal; 

Quanto à metodologia utilizada em sala de aula, focar numa
participação ativa do educando, como forma de superação das rela-
ções  de  poder  impostas  por  modelos  consagrados  na  educação
(educação tradicional, formadora dos professores e de escolas com
valores  morais  onipotentes).  A  relação  entre  professor/aluno  que
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sempre foi alicerçada na ideia de que o professor é aquele que sabe
tudo, ao contrário do aluno, que nada sabe, marcada pela influên-
cia do mito do professor  que sempre se configura como excelente
maravilhoso e detentor do saber, neste momento pode–se notar que
essa  concepção de  onipotência  mostra  movimentos  de  mudanças,
ou seja, os alunos já perceberam que seus professores estão preocu-
pados em investigar sua prática para que à luz teórica possa refletir
suas posturas  éticas a serem construídas nas relações  pedagógicas
dialógicas em sala de aula.

A formação do professor  para  o  ensino de  Ética  realiza–se
com base na docência em sala de aula, desde que esta experiência
seja organizada e sistematizada. A docência por si só não forma o
educador  ético.  É  preciso  que  haja  momentos  sequenciais  e  fre-
quentes para a reflexão ética da prática realizada em sala de aula. A
organização de um espaço sistematizado de reflexão sobre posturas
éticas a serem tomadas não surtirá efeito, se for uma medida impos-
ta por setores administrativos. 

E, ainda sim, que o Estado fosse responsável  pela elabora-
ção de políticas de educação ética que incluíssem a formação espe-
cífica do professor, pois o educando ético tem características espe-
cíficas que fazem dele o sujeito  ético diferenciado dos demais en-
quanto membros do processo pedagógico escolar.

Enfim, a intenção neste capítulo foi de trabalhar às possibili -
dades existentes de conhecer e refletir sobre a ética, a educação, as
heranças históricas de valores humanos do período de ditadura, que
moldaram a tal ponto o comportamento das pessoas no interior das
instituições  sociais,  que  estas  se  veem  presas  à  reprodução  das
ações, sem o exercício do pensamento e da reflexão. 

Em  concordância  com  Arendt  (2011),  é  papel  da  escola
apresentar um mundo novo aos que chegam todos os dias, meses e
anos. Mas, diante do imediatismo do presente, as políticas educaci-
onais imprimem um sentido diferente deste à escola, em concordân-
cia com o mundo econômico, que exige produtividade, flexibilida-
de, adaptabilidade, entre outros valores, que se encontra na contra-
mão da formação para o agir ético responsável e humano.

 



175   

REFERÊNCIAS 

ARENDT, Hannah. Entre o Passado e o Presente. 7 ed. São Paulo: 
Perspectiva, 2011. 
_____. A Condição Humana.  Rio de Janeiro: Forense Universitária, 
2010. 
_____. Origens do Totalitarismo: Antissemitismo, Imperialismo e To-
talitarismo. São Paulo: Cia das Letras, 2012.
_____. A vida do Espírito. O Pensar, o Querer e o Julgar. Rio de Ja-
neiro: Relume Dumará, 1993.
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 
1988. Brasília: Gráfica do Senado, 1988.
_____. Lei nº 4464 de 09/11/1964. Lei Suplicy de Lacerda, 1964
_____. Lei nº 5.540 de 28/11/1968. Fixa normas de organização e 
funcionamento do ensino superior e sua articulação com a escola média,
e dá outras providências. Brasília, 1968.
_____. Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as di-
retrizes e bases da educação nacional. Brasília: Biblioteca Digital da Câ-
mara dos Deputados/Centro de Documentação e Informação, 2010. 
Disponível em <http://bd.camara.gov.br   > Acesso em: set. 2014.
_____. Lei n. 5.692, de 1971. Estabelece as diretrizes e bases da edu-
cação nacional. Brasília: Biblioteca Digital da Câmara dos 
Deputados/Centro de Documentação e Informação, 1971. Disponível 
em <http://bd.camara.gov.br   > Acesso em: set. 2014.
_____. Decreto nº 477 de 26/02/1969.  Estabelece infrações discipli-
nares praticadas por professores, alunos, funcionário e empregados de 
estabelecimentos de ensino público ou particulares. Disponível em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto  –lei/1965  -
988/Del0477.htm   Acesso em mar.2014.
CARVALHO, José Sérgio Fonseca de. Autoridade e educação: o desafio
em face do ocaso da tradição. Revista Brasileira de Educação, v. 
20, p. 975–993, 2015.
____. Política e educação em Hannah Arendt: distinções, relações e ten-
sões. Educação & Sociedade (Impresso), v. 35, p. 813–828, 2014.
____. Reflexões sobre educação, formação e esfera pública. 1. 
ed. Porto Alegre: Penso (Artmed), 2013.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1965-1988/Del0477.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1965-1988/Del0477.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1965-1988/Del0477.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto
http://bd.camara.gov.br/
http://bd.camara.gov.br/


   176

_____. Por uma Pedagogia da Dignidade. Memórias e reflexões so-
bre a experiência escolar. São Paulo: Summus, 2016. 
HEIDEGGER, Martin.  Ser e Tempo. Tradução de Fausto Castilho. 1. 
ed. Campinas, SP: Vozes, 2012. 
MOTTA, Rodrigo Patto Sá. Ditaduras Militares: Brasil. Argentina, 
Chile e Uruguai. Editora UFMG: Belo Horizonte, 2015. 
SADER, Emir Simão. As Heranças Malditas da Ditadura.  
https://hannaharendt.wordpress.com/2012/04/02/as  –herancas–malditas–
da–ditadura  /. Acesso em: 13 set. 2015.
SANFELICE, José Luís. Movimento Estudantil: a UNE na resistência 
ao golpe de 64. São Paulo: Autores Associados, 1986.
SIQUELLI MONACO, Sônia Aparecida. A ética na formação docente. 
Dissertação de Mestrado em Educação. Pontifícia Universidade 
Católica de Campinas–PUC/Campinas–SP, 2000.

https://hannaharendt.wordpress.com/2012/04/02/as-herancas-malditas-da-ditadura/
https://hannaharendt.wordpress.com/2012/04/02/as-herancas-malditas-da-ditadura/
https://hannaharendt.wordpress.com/2012/04/02/as-herancas-malditas-da-ditadura/
https://hannaharendt.wordpress.com/2012/04/02/as


177   

8º CAPÍTULO 
A DIDÁTICA NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES:

ESPAÇO E CONTRIBUIÇÃO

Luana Costa Almeida
UNIVÁS

A questão prévia que norteia a análise que se pretende desenvol-
ver neste texto é: Qual o lugar da didática nos cursos de Licenciatura e a
contribuição desse campo para a formação dos professores? Não se pre-
tende proceder a um retorno histórico das proposições clássicas, nem
tão pouco contemplar todas as potencialidades analíticas da questão ora
anunciada. São várias as possibilidades de delimitação, sendo ele um
campo de disputa. Todavia, ancorando–se na perspectiva da didática
com base em uma visão crítica (VEIGA, 2012), procurar–se–á discuti–la
trazendo para debate o objeto de estudo dessa disciplina, sua especifici-
dade nos cursos de formação docente e seu papel almejado, ainda que
não consolidado, nos referidos cursos.

Mobilizadora de conhecimentos teóricos e práticos do currículo,
toma–se a didática como espaço primordial da problematização da ação
docente, a qual não se limita às ações técnico–metodológicas e, portan-
to, não pode se furtar a conhecer, compreender e refletir sobre os condi-
cionantes das relações de ensino, as quais, dialeticamente, não são frutí-
feras sem o conhecimento, a compreensão e a reflexão das relações de
aprendizagem e de seus condicionantes.

Ao assumir a discussão proposta por pesquisadores contemporâ-
neos da área no Brasil, o que se pretende no presente capítulo é debater
a  contribuição da  didática  à  formação de  professores,  observando–a
como espaço de discussão acerca da organização do trabalho pedagógi-
co, especialmente da relação ensino–aprendizagem, considerando a sala
de aula, mas sem se restringir a ela. Procurar–se–á discutir a didática na-
quilo  que Candau (2005,  p.23)  chamou de “Didática  Fundamental”,
adotar a multidimensionalidade do processo de ensino–aprendizagem
em suas dimensões técnica, humana e política. 

Para tanto, problematizar–se–á o lugar da disciplina nos cursos
de licenciatura, analisando seu objeto de estudo e consequente necessi-
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dade de interlocução com outras áreas do conhecimento como marca
constitutiva de sua potencialidade analítica. Defender–se–á essa discipli-
na como espaço de exercício da práxis, em movimento que articula a
problematização e definição dos objetivos educacionais e sociais mais
amplos à ação docente que, por sua vez, é o ponto de partida para as
problematizações e definições, em um movimento relacional contínuo.

OBJETO  E  PAPEL  DA  DIDÁTICA:  EXPECTATIVAS  (DES)
CONSTRUÍDAS

Nos cursos de formação de professores é comum a expectativa
pelos estudantes de encontrarem na disciplina de Didática1 um aporte
metodológico para sua futura atuação docente.

Expectativa alimentada tanto pelo histórico acerca do campo,
em que a tendência predominante para a abordagem de questões relati-
vas à didática fica restrita a aspectos técnicos e instrumentais da organi-
zação do  trabalho docente  (CANDAU,  2005;  DAMIS,  2012),  quanto
pela dissociação entre o conhecimento disciplinar e o conhecimento pe-
dagógico dentro dos cursos de licenciatura (LIBÂNEO, 2015), os quais
geram certa naturalização da separação entre a construção do conheci-
mento teórico e do conhecimento prático pelos licenciandos, os quais
veem na disciplina de Didática o lugar em que aprenderão as técnicas
de ensino.

Ao serem questionados sobre o que é a didática, a maioria dos
estudantes dá respostas voltadas para a parte técnica do processo de en-
sino–aprendizagem, se referenciando em uma visão restrita do conteúdo
da disciplina a qual se ocuparia apenas da forma como se ensina. As-
pecto facilmente observado nos exemplos a seguir, retirados das respos-
tas dadas por estudantes do curso de Pedagogia de uma universidade
pública paulista ao iniciarem a disciplina de “Didática – Teoria Pedagó-
gica” (2015) e serem questionados sobre o que seria a didática:

“Quando o professor planeja a aula, ele escolhe o método didáti-
co que utilizará.”

1 Seja nas didáticas “gerais” ou “específicas”, já que em dependência da grade curricular do curso de li-
cenciatura nomeia–se de forma diferente as disciplinas do eixo didático. É comum encontrar disciplinas
mais gerais como “Didática”, “Didática Geral”, “Didática 1” etc. e mais específicas como “Didática para
os Anos Iniciais do Ensino Fundamental”, “Didática para o Ensino de Ciências” etc.
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“É a forma, seja ela qual for, de ensinar. Isto é, a maneira como
eu prossigo para ensinar certa coisa para certas pessoas.” 

“Eu acredito que cada professor tenha um ‘jeito’ de transmitir um
conhecimento buscando, da melhor maneira possível, satisfazer e
suprir as necessidades dos alunos.” 

“Modo de aprender a como ensinar. Os métodos de ensino. Táti-
cas.”

“[…] caminho  para  nós,  professores,  aprendermos  métodos  de
ensino.”

“[…] ’como fazer as coisas’, Pode ser considerado um método, no
que se diz respeito ao ensino escolar, onde se organizam os co-
nhecimentos e as etapas.”

“Didática olha o método que o professor da área de educação uti-
liza para transmitir o conhecimento.”

Tal aspecto é especialmente importante de ser discutido por estar
diretamente relacionado à outra expectativa por parte dos estudantes: a
existência de modelos prontos para se ensinar. Muitos acreditam que
aprenderão métodos de ensino que garantirão a aprendizagem de seus
futuros alunos. Creem, possivelmente baseados em uma visão construí-
da historicamente e marcada pela compreensão tecnicista profícua na
ditadura militar e não abandonada2, que a disciplina de Didática lhes
fornecerá receitas que, se bem aplicadas, trarão garantia de aprendiza-
gem. Expectativas a serem desconstruídas e reconstruídas no decorrer
da disciplina para que ela se torne efetiva e produtiva na formação dos
futuros professores.

Pode–se dizer que o termo “didática” ficou famoso pela obra de
Comenius “Didática Magna” e foi concebido por ele como a “arte de
ensinar tudo a todos”, o que pode explicar sua associação direta às téc-
nicas e métodos de ensino. Todavia, como já foi discutido por vários au-
tores (como CANDAU, 1988; 2005; LIBÂNEO, 1991; 2012; OLIVEIRA,
1995;  VEIGA,  2004;  2012;  dentre  outros),  estudando os  paradigmas
educacionais pode–se observar que a didática é mais que o “como ensi-
nar”, já que remete ao estudo das concepções envolvidas no processo
2 Como destaca Luckesi (2005, p. 31) especialmente após a lei 5692/71 e com a chegada dos modismos
da tecnologia educacional, a metodologização da educação assumiu a liderança da abordagem educacio-
nal em detrimento dos aspectos filosóficos, políticos e epistemológicos da educação. “O domínio das técni -
cas de planificação, especialmente de ensino, passou a construir o pano de fundo da prática educacional”.
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de ensino–aprendizagem, as quais condicionam o papel dos diferentes
atores e elementos constituintes do cotidiano escolar, sejam eles: profes-
sor–aluno, conteúdo–forma, objetivo–avaliação e suas relações permea-
das por condicionantes internos e externos à escola materializados nas
condições concretas em que a relação pedagógica ocorre3.

Assim, dentro de uma visão crítica, ainda que a didática abarque
a questão técnica da relação ensino–aprendizagem, a forma de se ensi-
nar, ela certamente não se submete a ela. Como bem esclarece Candau
(2005, p. 14–16), a didática abarca como objetivo o estudo do processo
de ensino–aprendizagem, porém multidimensionalmente, compreenden-
do–o ancorado em determinada concepção e a partir de condições con-
cretas em que o trabalho pedagógico ocorre:

Toda proposta  didática  está  impregnada,  implícita  ou explicita-
mente, de uma concepção do processo de ensino–aprendizagem.
[…] Se todo o processo de ensino–aprendizagem é ‘situado’, a di-
mensão político–social lhe é inerente. Ele acontece sempre numa
cultura específica, trata com pessoas concretas que têm uma posi-
ção de classe definida na organização social  em que vivem. Os
condicionamentos que advêm desse fato incidem sobre o processo
de ensino–aprendizagem. A dimensão político–social não é um as-
pecto do processo de ensino–aprendizagem. Ela impregna toda a
prática pedagógica que, querendo ou não (não se trata de uma
decisão voluntarista), possui em si uma dimensão político–social.

É, portanto, objetivo da disciplina de Didática discutir e refletir
sobre  o  processo  de  ensino–aprendizagem nas  diferentes  concepções
existentes, sem perder de vista, todavia, os condicionantes que o consti-
tuem. Como bem pontuou Candau (2005), estando impregnada das re-
lações político–sociais da realidade em que ocorre, a ação docente deve
ter posição clara de onde quer chegar, que sociedade quer construir e
que sujeitos pretende formar. Em outras palavras, explicitar a concepção
que a orienta, a qual carrega uma determinada visão de mundo, ho-
mem e sociedade.

3 Concordando com Freitas (1995), utiliza–se a categorização por pares. Acredita–se que ela seja potente
em marcar a relação dialética, assumindo que o sentido dos elementos só pode ser apreendido na relação
entre eles, como é também o caso do par ensino–aprendizagem.
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RELAÇÕES  ENSINO–APRENDIZAGEM  E  AS  CONCEPÇÕES
QUE A ORIENTAM: IMPORTANTE PONTO DE ANÁLISE EM
DIDÁTICA

Ao  discutir  a  questão  do  ensino  na  ação  pedagógica,  Pino
(2004) faz um retorno ao significado da palavra, e de seu par “aprendi-
zagem”, trazendo suas implicações para a compreensão da ação docen-
te.

Segundo o autor, a palavra “ensino” é utilizada para designar a
ação e as práticas de ensinar. Normalmente ela vem acompanhada de
sua correspondente “aprendizagem” que seria a ação de aprender.  O
significado etimológico do verbo “ensinar” (do latim popular insignare) é
indicar, fazer sinal, ou apontar numa direção. De “aprender” (apprehen-
dere) seria agarrar, tomar posse de.

Todavia, como alerta Pino (2004), o significado das palavras va-
ria em razão das práticas sociais dos povos, revelando as diferentes con-
cepções que decorrem dessas práticas. O que ocorre também com os
verbos “ensinar” e “aprender”: seus diferentes significados são revelado-
res das diferentes concepções que orientam as práticas pedagógicas, as
quais implicam potencialidades e limites na formação escolar efetivada.

Segundo o dicionário Michaelis4:

Ensinar:  (i)  "transmitir  conhecimento";  (ii)  "treinar";  (iii)  "indicar"
[…].

Aprender: (i) “ficar sabendo”; (ii) “reter na memória”; (iii) “tomar
conhecimento de”; (iv) “tomar conhecimento por experiência pró-
pria” […].

Seguindo a argumentação do referido autor, esses diferentes sig-
nificados traduzem diferentes concepções do "ato de ensinar e aprender"
pelo qual um sujeito A (Aluno) ascende ao conteúdo C (Conhecimento)
pela ação de outro sujeito P (Professor).

Os diferentes significados, relacionados às diferentes concepções
poderiam ser, resumidamente, assim relacionados:

4 Consulta online em novembro de 2014.
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Quadro 1: Concepções relacionadas aos significados de ensinar/aprender
Significado Concepção

Ensinar Aprender Ensino–aprendizagem
como

(i) "transmitir conhe-
cimento"

(i) “ficar sabendo” mero ato de transmissão

(ii) "treinar" (ii)  “reter  na memó-
ria”

efeito do treinamento

(iii) "indicar” (iii)  “tomar  conheci-
mento de”;  (iv)  “to-
mar  conhecimento
por experiência pró-
pria”.

processo  de descoberta  in-
dividual  ou  sob  a  orienta-
ção/mediação do outro

Organização própria.

A compreensão do que implicaria cada um dos significados de
“ensinar”  leva  à  discussão  imediata  do  processo  de  ensino  também
como um processo de aprendizagem. Tal associação acarreta a necessi-
dade, ao buscar compreender o significado de “ensinar”, da compreen-
são do significado de “aprender”,  movimento que, por consequência,
acarreta a necessidade de compreensão das concepções subjacentes a
esses significados. 

Como bem pontua Smolka (2008), pensar no ensino coloca a
necessidade de se pensar também na aprendizagem. Assim, quando a
autora indaga , utilizando–se da reflexão de Orlandi (1983), “Quem en-
sina, O quê, Para Quem, Como e Onde?” automaticamente ela coloca a
necessidade de se indagar também “Quem aprende, O quê, Para quê,
Como e Onde?”. Sendo a resposta a essas indagações fortemente mar-
cada pelas concepções de ensino–aprendizagem que norteiam o traba-
lho docente, as quais exigem outros questionamentos: Onde se pretende
chegar com determinado processo de ensino–aprendizagem? Que sujei-
to e para qual sociedade se está vislumbrando essa formação? Qual se-
ria, portanto, o objetivo educacional mais amplo a perseguir?

Pensando nos constituintes da ação pedagógica propostos por
Pino (2004), “Professor; Aluno e Conhecimento”, pode–se começar o
debate  e  a  reflexão  acerca  das  indagações  explicitadas  por  Smolka
(2008) e a reflexão sobre o objetivo educacional mais amplo, já que em
dependência das concepções que embasam a ação do professor  este
terá papel diferente no processo de ensino–aprendizagem, ocasionando
forma diferente de responder aos questionamentos ora colocados.
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Visitando as proposições de Pino (2004) e utilizando a contribui-
ção de Saviani (2009) sobre as teorias pedagógicas, pode–se inferir que
diferentes  concepções  acarretam diferença  importante  nos  papéis  de-
sempenhados por Professor, Aluno e Conhecimento na relação ensino–
aprendizagem, o que tem impacto direto na própria organização do tra-
balho pedagógico, objeto de estudo da didática4.

Ao tomarmos como referência as teorias pedagógicas não críti-
cas e críticas (SAVIANI, 2009), podemos observar o impacto das con-
cepções no papel do professor e do aluno, em relação ao conhecimento,
na relação pedagógica. Nas teorias não críticas, em geral, professor e
aluno não estabelecem uma relação de parceria na construção do co-
nhecimento. Enquanto na Pedagogia Tradicional o Professor assume o
papel de transmissor de conteúdos, na Pedagogia Tecnicista ele o trans-
mite, mas tendo como foco a organização racional dos meios e na Peda-
gogia Nova tem o papel de coadjuvante no acesso aos conteúdos pelos
Alunos. As concepções que embasam as Pedagogias Tradicional, Tecni-
cista e Nova apresentam, portanto, distinção fundamental no papel do
Professor (P), Aluno (A) e Conhecimento (C), estando ligadas a defini-
ções específicas do ensino e da aprendizagem, como esquematizado no
Quadro 2.

QUADRO 2: Aprender e ensinar: concepção e relação Professor(P), Aluno(A) e Conhe-
cimento(C) nas teorias não críticas

Significado Concepção
Ensinar Aprender Processo de Ensino–aprendizagem

(i)  “transmitir  co-
nhecimento”

(i) “ficar sabendo” Na Pedagogia Tradicional, o Professor acessa o Conhecimento e
o transmite ao Aluno sem que este o acesse diretamente.

(ii) “treinar” (ii)  “reter  na  me-
mória”

Na Pedagogia Tecnicista, o Professor não acessa o Conhecimento
diretamente que já vem formatado pelos manuais e o transmite ao
Aluno que também não o acessa diretamente.

(iii) “indicar” (iv)  “tomar  conhe-
cimento  por  expe-
riência própria”.

Na Pedagogia Nova, o Aluno acessa diretamente o Conhecimento
sem uma ação diretiva do Professor.

Organização própria a partir de Pino (2004) e Saviani (2009).
4 Explicitando discordância com Libâneo (1991), Freitas (1995) pontua que mesmo a didática abarcando
a dimensão da sala de aula, ela não é restrita a este espaço, sendo a organização do trabalho pedagógico
uma dimensão mais ampla, a qual toma as relações dentro e fora da escola como influenciadoras do tra -
balho escolar.
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Nas  Teorias  Críticas6 os  papéis  ganham novas  configurações,
passando o professor a ser parceiro do aluno na construção de determi-
nado conhecimento. Ainda que com diferenças importantes na proposi-
ção elaborada, os autores das teorias críticas assumem a importância da
mediação do Professor (P) no processo de construção do Conhecimento
(C) pelo Aluno (A), como esquematizado no Quadro 3.

Quadro 3: Aprender e ensinar: concepção e relação Professor(P), Aluno(A) e
Conhecimento(C) nas teorias críticas

Significado Concepção
Ensinar Aprender Processo de Ensino–aprendizagem

(iii) "indicar” (iii) “tomar 
conhecimento de”

Nas Pedagogias Críticas, o Aluno elabora infor-
mações a respeito do Conhecimento procurado
em diferentes fontes sob a mediação do Profes-
sor.

Organização própria a partir de Pino (2004) e Saviani (2009).

Com isso, pode–se notar que as concepções têm reflexo direto
na ação concreta do professor, já que este organizará seu trabalho em
dependência de como vê seu papel e o significado de aprender e ensi-
nar.

Pensar a ação pedagógica vislumbrando o processo de ensino–
aprendizagem implica, portanto, mobilizar concepções que vão dando
os limites e as possibilidades da ação, abarcando em si as concepções de
sociedade, homem, escola e mundo que nem sempre estão claramente
postas, mas certamente impactam as decisões tomadas.

Como aponta Löwy (2003), sempre há um mirante de onde se
olha, o qual, no trabalho docente, colocará limites e possibilidades para
a ação pedagógica. Percepção importante para a disciplina de Didática
por desconstruir e reconstruir seu objeto e papel na formação dos licen-
ciados, o que acarretará possibilidade de mudança na ação docente e
6 Agruparam–se as propostas críticas desconsiderando as chamadas teorias crítico–reprodutivistas por não 
conterem, como aponta Saviani (2009), uma proposta pedagógica. Ainda que se tenha clareza das dife-
renças substanciais existentes entre as diferentes proposições pedagógicas dentro das teorias críticas, para 
fins desta exposição, considerou–se pouco produtivo adentrar a esta distinção a qual pode ser melhor 
compreendida em estudos específicos, dentre outros, Saviani (2009) e Libâneo (1991).
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em seu comprometimento com o trabalho pedagógico, o qual não pode-
rá ser apolítico, necessitando, portanto, se comprometer com seus estu-
dantes e ser comprometido com a construção de uma determinada soci-
edade.

Compreender que o ensino não se separa da aprendizagem e
que esta relação não tem uma única forma, já que se conecta à concep-
ção que a sustenta, assim como é dependente das condições concretas
em que ocorre, é o essencial do trabalho na disciplina de Didática. A
partir dessa noção, os estudantes podem passar à análise das diferentes
teorias  pedagógicas,  suas  delimitações  e  à  compreensão  do  ensino–
aprendizagem como processo, tomando consciência do papel do profes-
sor nele e da importância da realidade em que ela ocorre em sua confor-
mação.

A partir desse estudo acerca da realidade em relação às teorias
que a indagam, assim como são indagadas por ela, permite ao futuro
professor  iniciar  sua própria tomada de posição quanto à concepção
que informará sua ação docente futura, tornando mais produtiva, espe-
cialmente nas disciplinas de conhecimento pedagógico–didático, a ob-
servação de questões acerca da abrangência da prática docente, a qual
não é destituída, como bem pontua Candau (2005), de uma perspectiva
político–social.

Como destacam Smolka e Laplane (1993, p. 79–81) ainda que
os modos de agir não estejam sempre coerentes e completamente articu-
lados aos princípios teóricos, mesmo quando estes existem claramente,
certamente a ação não é esvaziada de concepções:

[…] O modo como o professor trabalha e lida com a complexida-
de depende do modo como ele interpreta os acontecimentos […]
Neste sentido, o olhar do professor não é só dele, uma vez que é
marcado pelo movimento das ideias, pelas questões e debates re-
levantes em um dado momento histórico” […] As opções que a
professora faz e as decisões que ela toma no momento, ou seja, o
modo de condução da atividade, podem se constituir em indica-
dores que falam dos pressupostos e das intenções que ela tem.

Essa discussão é importante porque permite reconstruir o signifi-
cado da didática, de modo a levar o licenciando a perceber que não há
uma forma única (“modelo”) de organizar o trabalho docente, o qual
ainda que abarque a dimensão da sala de aula, não se restringe a ela
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(FREITAS, 1995), não bastando técnicas para garantir um bom traba-
lho, já que estas por si mesmas não são orientadoras da ação, sendo
possível utilizar as mesmas técnicas para diferentes objetivos os quais,
estes sim, devem ser anteriormente estabelecidos para que, a partir de-
les, se trace os caminhos metodológicos os quais têm nas técnicas im-
portante dimensão constitutiva. Como esclarece Rays (2005, p. 50):

Assim, o fazer–didático–real vai depender da atitude que educa-
dores e educandos tenham da ‘concepção do educacional’  que
provém, simultaneamente, de dentro e de fora da escola. O fazer
pedagógico pré–fabricado vai assim ser cuidadosamente analisa-
do, antes de sua adoção em circunstâncias educacionais. O seu
perigo–didático não reside tanto naquilo que as receitas metodoló-
gicas encerram, mas na ingenuidade do educador que vê no ‘le-
que metodológico’ o remédio para todos os problemas do proces-
so didático. […] O fazer–didático–significativo vem de dentro do
próprio contexto sócio educacional e não admite no seu momento
atual a pedagogia do prato–feito.

Essa problematização, todavia, acarreta a necessidade de consi-
derar os elementos constituintes da organização do trabalho pedagógico,
os quais dependendo das concepções que orientam a ação docente, as-
sim como das condições objetivas em que ocorre o trabalho pedagógico,
se configurarão de forma diferenciada.

Freitas  (1995)  propõe que se olhe  para  objetivos,  conteúdos,
metodologia e avaliação como elementos da ação docente em direta re-
lação. Para o autor, objetivo e avaliação, assim como conteúdo e meto-
dologia são pares dialéticos no interior da relação pedagógica por serem
mutuamente determinados. É pelo objetivo que se delimita a avaliação,
a qual desvelará os reais objetivos da ação. Assim como, todo conteúdo
é trabalhado de uma forma que tanto conforma, quanto é conformada
por ele.

Nas palavras do autor:  

Os objetivos demarcam o momento final da objetivação/apropria-
ção. A avaliação é um momento real, concreto e, com seus resul-
tados, permite que o aluno se confronte com o momento final ide-
alizado, antes, pelos objetivos. […] Como assinalam Rosenthal e
Straks: “Não existe, por conseguinte, uma forma que não esteja
embebida de conteúdo, que não organize o movimento e a ativi-
dade de um conteúdo, do mesmo modo que não existe um conte-
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údo que não se expresse estruturalmente em uma determinada
forma” (FREITAS, 1995, p. 95–97, grifos do autor).

Dentro  do trabalho docente  estes  elementos  são dependentes
das concepções que subsidiam a ação, não podendo ser analisados iso-
ladamente. Como explicita o referido autor, a organização das relações
de ensino, especialmente no trabalho docente na sala de aula, não pode
desconsiderar a análise da organização do trabalho pedagógico na esco-
la e sua relação com a sociedade na qual está inserida sob risco de não
ser efetiva, ou seja, tem que ser pensada na realidade concreta em que
ocorre, vislumbrando o horizonte onde se pretende chegar.

Não sendo uma ilha na sociedade, a escola está submetida à ló-
gica dominante nela. Ainda que não determinada, não pode desconsi-
derá–la ao organizar sua ação, arriscando–se a se aproximar de uma vi-
são romântica, ora voltada para a escola como espaço neutro, indepen-
dente da sociedade e imune a ela, ora como panaceia para os proble-
mas sociais. Ambas as visões incompatíveis com um trabalho frutífero e
transformador, ainda que dentro dos limites da instituição.

Numa perspectiva crítica e tomando a realidade escolar atual, a
relação pedagógica mais produtiva possível na escola de hoje coloca o
Aluno em contato direto com a construção do Conhecimento sendo um
processo mediado pelo Professor. Ainda que rompa com a mera instru-
ção se encontra dentro do que é possível nos limites da forma escola
atual o que, como sugere Freitas (1995), não seria, necessariamente, a
relação  pedagógica  ideal,  já  que  uma  possibilidade  mais  promissora
contaria com Aluno e Professor como parceiros na construção do Co-
nhecimento durante a realização do Trabalho, como se pode ver ilustra-
do na Figura 1.

FIGURA 1: Relação pedagógica possível hoje e aquela desejável como horizonte para a
organização do trabalho pedagógico
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Adaptação livre a partir de Freitas (1995)

Nesta relação, seria a realização do trabalho que mobilizaria alu-
nos e professores a construírem, ativamente, os conhecimentos necessá-
rios para sua realização. Atividade que tem como exigência básica a no-
ção de interdisciplinaridade, já que na realização do trabalho são exigi-
dos conteúdos de diversas áreas do conhecimento para seu desenvolvi-
mento.

Nesta perspectiva, não apenas a natureza da atividade pedagógi-
ca muda, como o papel e relação dos diversos “elementos” constituintes
da organização do trabalho pedagógico também tomam nova roupa-
gem. Isso porque não são as atividades artificiais que mobilizam a rela-
ção  ensino–aprendizagem,  mas  a  necessidade  real  de  conhecimento
para que o trabalho aconteça. O professor já não tem mais o papel de
transmissor ou apenas mediador de determinado conhecimento aos alu-
nos, mas assume o lugar de parceiro na construção dos conhecimentos
necessários, mediando, mas também sendo mediado nessa apropriação
constante dos conteúdos. E o trabalho não se dá sem razão, já que se
constitui como necessidade para a construção de caminhos a determina-
do objetivo mais geral, o qual é de conhecimento e está posto tanto ao
professor,  quanto aos alunos. Perspectiva ainda utópica na escola de
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hoje, mas essencial a um trabalho pedagógico que almeje uma forma-
ção omnilateral.

A disciplina de Didática, neste contexto, tem como papel funda-
mental construir tais reflexões de forma a levar os licenciandos a uma
análise crítica do trabalho docente. De natureza teórico–prática voltada
à compreensão do processo de ensino em suas múltiplas determinações,
a didática não se reduz ao mero estudo das técnicas, se forma também
pelos aspectos teóricos. Seu objeto de estudo se faz na práxis: no movi-
mento que fornece à teoria os problemas e desafios da prática, ao mes-
mo tempo em que informa teoricamente a prática, numa constante “re-
troalimentação” (VEIGA, 1995).

Neste sentido, tal disciplina é lócus oportuno de mobilização dos
conhecimentos construídos em outras disciplinas para a compreensão da
organização do trabalho pedagógico a partir da relação teoria–prática:
“[…] a didática se assume como disciplina de integração, articulando
numa teoria geral de ensino as várias ciências da educação, e compon-
do–se com as metodologias específicas das disciplinas curriculares” (LI-
BÂNEO, 2012, p. 53).

Busca–se, assim, a quebra da fragmentação entre as disciplinas
ligadas aos conhecimentos disciplinares daquelas ligadas aos conheci-
mentos pedagógico–didáticos. Já que como bem analisa Libâneo (2015,
p. 631), um dos problemas mais persistentes na organização dos currícu-
los para a formação profissional de professores é a divisão entre os co-
nhecimentos  pedagógicos  (pedagógico–didáticos)  e  os  conhecimentos
disciplinares (conteúdos).

O que ocorre nas  concepções  formativas  e  nos currículos,  com
consequência na conduta profissional dos professores, é a crença
de que uma coisa é o conhecimento disciplinar com sua lógica,
sua estrutura e seus modos próprios de investigação e outra coisa
é o conhecimento pedagógico, entendido como domínio de pro-
cedimentos e recursos de ensino sem vínculo com o conteúdo e os
métodos de investigação da disciplina ensinada.

Quebrar com esta distinção é buscar a efetivação da  práxis na
formação docente a qual é, também, necessária à futura ação profissio-
nal do licenciado, já que uma ação planejada pelo docente não pode es-
tar desvinculada da prática sobre a qual se pretende agir, assim como a
prática não consegue por si  só indicar as ações necessárias para sua
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transformação. Ambas são importantes para a ação pedagógica por se-
rem componentes indissociáveis da realidade.

Na práxis, a teoria e a prática são inseparáveis, exceto para fins
de análise, já que embora sejam diferentes fazem parte de um mesmo
todo, congregando duas dimensões não iguais coexistentes.

Trata–se, sim, de uma unidade indissolúvel e recíproca, uma vez
que a unidade da teoria e da prática que proporciona ao ato edu-
cativo as verdadeiras alternativas pedagógicas multicontextualiza-
das, para um processo escolar comprometido com o encaminha-
mento  da  solução  das  problemáticas  educacionais  contemporâ-
neas, que nada mais são do que parte das problemáticas sociais
da atualidade. (RAYS, 2012, p. 43)

Neste sentido, e tomando a natureza transformadora do proces-
so de ensino–aprendizagem dentro de uma perspectiva crítica, a ação do
professor se dá na práxis e envolve um ir e vir reflexivo sobre a realida-
de, revisitando e ampliando suas orientações teóricas em vias de uma
ação que alcance os objetivos traçados.  Essenciais,  pois sem o “para
quê” indagado por Smolka (2008) e uma visão político–social clara de
onde se pretende chegar,  não há orientação à ação do professor  “o
como”.

A prática docente não é apenas uma atividade técnico–metodo-
lógica, passível de modelos pré–determinados para sua efetivação, como
produto de habilidades técnicas suscetíveis de treinamento. Ela é uma
atividade teórico–prática e  política,  pensada e praticada, é um movi-
mento dinâmico que resulta numa teoria praticada e numa prática pen-
sada rumo a um objetivo educacional delineado e almejado.

A ação do professor e a formação docente só podem, portanto,
acontecer  frutiferamente  se  articularem  a  realidade  à  reflexão  nela,
numa retroalimentação infinita. Isso porque, como aponta Veiga (1995),
primordialmente:

 A educação é um processo que faz parte do conteúdo glo-
bal da sociedade e sendo prática social inserida no con-
texto social, traduz objetivos e interesses de grupos sociais
não podendo ser vista como algo fora do contexto social
geral.
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 A escola é parte  integrante  do todo social,  não sendo,
portanto, completamente autônoma ou isolada, abarcan-
do as contradições da própria sociedade.

 A prática pedagógica vista como prática social é teórica,
mas não mera contemplação, é prática sem ser mera apli-
cação da teoria, o que exige a vivência real da práxis.

 Ensinar é um processo que requer intencionalidade e or-
ganização, não podendo ser feito de forma espontânea e
sem considerar seu par “aprender”. 

Assim, não sendo estático e interferindo diretamente na ação pe-
dagógica, o movimento histórico e as condições concretas devem sem-
pre ser cenário de indagações e, decorrente, tomada de decisão na ação
docente. Ou seja, pensar sobre o ensino–aprendizagem, seus elementos
constitutivos e as condições concretas de sua realização é objeto essenci-
al da discussão didática que se reflete, dentro das licenciaturas, nas disci-
plinas de Didática, as quais também se ocuparão da discussão técnica,
essencial à ação docente, mas de forma nenhuma se restringem a ela.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Refletir sobre o lugar da didática nos cursos de Licenciatura e
sua contribuição para a formação docente não é tarefa fácil consideran-
do as inúmeras possibilidades de abordagem do tema e decorrentes ne-
cessidades de análise. Optou–se, neste texto, por retomar a discussão do
objeto da didática buscando (re) explicitar a necessária ampliação da
discussão meramente técnica como papel desta disciplina, acreditando–
se que só assim ela poderá, de fato, contribuir para a formação de um
docente crítico e consciente do papel de sua ação na sociedade.

A disciplina de Didática é, portanto, espaço primordial para a
discussão da organização do trabalho pedagógico, mobilizadora de co-
nhecimentos teóricos e práticos na qual se problematiza a ação docente
sem limitá–la às questões técnico–metodológicas, já que estas estão dire-
tamente ligadas às concepções e condicionantes presentes nas relações
de ensino–aprendizagem.

Nesta perspectiva, defendeu–se que a disciplina de Didática não
é lócus de uma discussão apenas “técnica”, a qual, como explicita Cas-
tanho e Castanho (2012, p. 62), se materializaria em questões referentes
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a “o quê, quem, quando, onde e como”, passando a ser lócus de uma
discussão também sócio–política que se materializaria na complementa-
ção das questões anteriores passando a questionar–se também sobre o
“para quê, para quem, para quando, para onde, com quê e com quem”.

Como discutido acerca das diferentes tendências pedagógicas, as
relações de ensino–aprendizagem dependem enormemente das concep-
ções que lhes dão sustentação, as quais carregam em si lugares distintos
para Aluno, Professor e Conhecimento no processo educativo.

Importante contribuição aos cursos de Licenciatura,  a didática
busca explicitar  o  papel  das  concepções  na construção dos objetivos
educacionais mais amplos, os quais norteiam a prática docente. Vislum-
brando a atuação docente, acredita–se que a elucidação dos objetivos
educacionais, considerando os limites da organização do trabalho peda-
gógico na escola e a opção por uma concepção crítica, pode ajudar na
organização da ação, potencializando outras formas de ação que rom-
pam com as históricas relações de dominação na sociedade.
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9º CAPÍTULO 
PRODUÇÃO DE CONHECIMENTO, ESCOLA E PES-

QUISA EM EDUCAÇÃO

Marisa Bittar
UFSCAR

Amarílio Ferreira Jr.
UFSCAR

Introdução

Quando falamos em pesquisa, estamos nos referindo ao conhe-
cimento e à forma pela qual ele é produzido, considerando que essa
produção é inerente à sociedade humana. A pesquisa acadêmica nem
sempre existiu e, por isso, é uma forma de produção do conhecimento,
mas não a única. Se hoje essa produção é tão associada à universidade,
convém lembrar que essa última nasceu no século XI. A pesquisa na
universidade, por sua vez, é uma inovação do século XIX; e no Brasil, é
da segunda metade do século XX. Sendo assim, neste texto trataremos
do conhecimento como uma produção humana, do conceito de educa-
ção e de escola, e, finalmente, da pesquisa em educação (realizada pela
universidade).

O conhecimento é um fato inerente à própria existência da hu-
manidade, pois, desde que a sociedade humana existe, a produção de
conhecimento constitui um aspecto dessa própria existência. Em qual-
quer época histórica, no transcurso de nossa existência social, depara-
mo–nos com problemas que nos levam à reflexão, à busca de explica-
ções e de soluções. Esse desafio gera conhecimento e foi assim que o ser
humano inventou o fogo, a roda, construiu maravilhas e também armas
capazes de destruir a própria humanidade. Fundamentado no conheci-
mento, o homem chegou à Lua e explora o espaço sideral. Baseada no
conhecimento, a humanidade vive hoje uma revolução na informação,
a revolução técnico–científica, que nos põe em contato com pessoas e
situações em tempo real, expande o acesso à informação possibilitando
a participação direta em processos políticos e sociais que antes jamais
poderíamos imaginar. Em toda essa longa trajetória, observar e pensar
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se constituíram em duas atitudes metódicas sempre presentes na produ-
ção de conhecimento.

Como escreveu Henri Lefebvre, o conhecimento é um fato. Des-
de a vida prática mais imediata e simples, nós conhecemos objetos, se-
res vivos, seres humanos. Em termos filosóficos, o sujeito (aquele que
conhece) e o objeto (os seres ou coisas que queremos conhecer) agem e
reagem continuamente um sobre o outro. Nós agimos em determinadas
situações, agimos com pessoas e, nessa ação, elas se revelam para nós e
nós  aprendemos  a  conhecê–las.  Sendo  assim,  sujeito  e  objeto  estão
sempre em interação. Nessa perspectiva, em primeiro lugar, o conheci-
mento é prático. Antes de se elevar ao nível teórico, todo conhecimento
começa pela experiência,  pela prática.  A prática nos põe em contato
com as realidades objetivas e esse contato por meio de ações e necessi-
dades nos faz pensar sobre as próprias coisas e procurar entendê–las.
Em segundo lugar, de acordo com esse autor, o conhecimento humano
é social. Na vida social, entramos em contato com outros seres humanos
e, atuando com eles, estabelecemos relações cada vez mais ricas e com-
plexas, desenvolvemos nossa vida individual, não apenas conhecendo
outros seres, mas também a nós mesmos. Além disso, esses outros seres
humanos nos transmitem, pelo exemplo ou pela educação, um imenso
saber já adquirido. Em terceiro lugar, o conhecimento humano tem ca-
ráter  histórico.  Pois  todo conhecimento  foi  construído e conquistado.
Partimos da ignorância, do não saber, percorrendo um longo e difícil ca-
minho para chegarmos ao conhecimento. A verdade, afirma Henri Le-
febvre, não está feita previamente nem é revelada integralmente num
momento predestinado. Na ciência, todo novo resultado pressupõe um
longo empenho, que é obtido de modo metódico. Ou seja, para cons-
truirmos conhecimento, não agimos ao acaso, sem regras.

Vivemos em uma época caracterizada pela revolução técnico–ci-
entífica, que facilitou enormemente o acesso à informação. Em nosso
cotidiano nos deparamos com notícias e acontecimentos que nos che-
gam a todo instante em tempo real, mas precisamos nos indagar se in-
formação é o mesmo que conhecimento. Segundo o historiador Peter
Burke, informação diz respeito ao que é relativamente “cru”, específico
e prático, e conhecimento o que foi “cozido”, isto é, processado ou siste-
matizado pelo pensamento. Sendo assim, as informações que nos che-
gam a todo o momento pela rede mundial  de computadores  não se
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transformam automaticamente em conhecimento, pois este precisa ser
processado pelo pensamento e ter um sentido para nós.

A produção de conhecimento depende também do modo como
as sociedades estão organizadas, isto é, das relações entre as classes so-
ciais,  da riqueza produzida e da sua apropriação pela sociedade. Isso
tem influência não só na forma como o conhecimento é produzido, mas
também na própria compreensão de mundo, que podemos chamar de
concepção filosófica. As sociedades humanas, portanto, produzem bens
materiais que lhes proporcionam bem–estar existencial e bens espirituais
(ideias, concepções filosóficas, ideologias, utopias). A subjetividade hu-
mana se expressa por meio de manifestações ideológicas (concepções
de mundo), políticas, pedagógicas, religiosas, estéticas (conceito de belo
e de feio, por exemplo), afetivas (amar e odiar), etc. Assim, para explicar
o “mundo das ideias” de qualquer sociedade historicamente constituída
é necessária a filosofia, como escreveu Antonio Gramsci (1999, p. 204):
“a filosofia sintetiza, no âmbito do conhecimento produzido pelo espírito
humano, a unidade dialética entre a história (sociedade dos homens) e a
natureza (sociedade de tudo quanto existe)”.

Sendo assim, no processo de criação das condições materiais (ri-
queza na forma de mercadorias) e espirituais (valores subjetivos) as soci-
edades humanas produzem conhecimentos filosóficos e científicos que
são aplicados no desenvolvimento da própria sociedade. No entanto,
essa aplicação depende de vários fatores e está sujeita a interesses que
prevalecem em determinado momento histórico das próprias socieda-
des. Por isso, não existe relação direta entre conhecimento e transforma-
ção social.  Ou seja:  conhecer não significa automaticamente transfor-
mar, mas se queremos transformar a sociedade para melhor, o conheci-
mento nos ajuda a compreendê–la, planejar as mudanças e a sua dire-
ção.

Educação  e  escola:  uma  abordagem  histórico–
teórica

Educação  é  um conceito  amplo  e  é  próprio  do  ser  humano
aprender durante toda a vida. Desde que as sociedades humanas exis-
tem, em qualquer lugar, tempo ou situação, elas transmitem às novas
gerações valores, ideias e tradições (orais ou escritas) e isso é educação,
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uma prática intrínseca aos seres humanos. Muitas vezes nos deparamos
com essa questão: o que é educação? Educação é exclusivamente o que
se passa na escola? Ou podemos compreender por educação o processo
que caracteriza o viver em sociedade e a própria formação humana?

Lembremos dos antigos filósofos gregos Sócrates (469 a C – 399
a C), Platão (427 a C– 347 a C) e Aristóteles (384 a.C. – 322 a.C.). Eles
se preocuparam com a educação desenvolvendo teorias que ainda hoje
são referências e têm capacidade explicativa. Aristóteles, por exemplo,
escreveu que o viver em sociedade é construir o bem comum, sendo as-
sim todos os cidadãos deveriam visar o bem da polis (cidade) e receber
a mesma educação. Esta, por sua vez, deveria ser garantida pelo poder
público (governo da cidade) a fim de que cada um não visasse apenas
seus interesses próprios, mas o da cidade. Nasceu assim uma teoria so-
bre a educação formal (escolar), isto é, um aprendizado em comum que
deve ser mantido pelo poder público. No entanto, na época de Aristóte-
les, a escola era destinada a poucos. Apenas homens, pertencentes à
classe dominante e originários da cidade tinham esse direito (que era
entendido como dever).  Esses eram os cidadãos de Atenas e foi para
eles que a educação com essa conotação política (o bem da cidade) foi
pensada. Mesmo sendo para essa classe exclusiva, o conceito de Aristó-
teles é importante porque associou educação à cidadania, preconizando
a escola como função do Estado e a educação não como atividade ex-
clusiva da família ou de indivíduos.

Essa ideia de escola passou aos romanos quando estes domina-
ram a Grécia (146 a.C.) e na sequência de poucos séculos construíram
um império sem precedentes na história da humanidade. Foi no âmbito
do Império Romano que a cultura grega, na qual se incluía o conceito
de escola, se expandiu. Por essa razão, o historiador da educação Mario
Alighiero Manacorda afirma que devemos mais aos romanos do que aos
gregos o fato de a ideia de uma escola de Estado ter chegado até nós,
embora isso tenha sido feito sob o imperialismo caracterizado por guer-
ras de conquista e domínio de tantos povos. Ele completa afirmando
que a história da educação é construída assim, em processos contraditó-
rios e difíceis.

A educação escolar,  que  teve  origem nas  sociedades  antigas,
nasceu como um privilégio. Quando afirmamos isso é preciso lembrar
que a própria escrita não era um valor em si, como hoje. Por isso, a alfa-
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betização não foi a primeira forma de educação escolar e nem a mais
importante historicamente, mas sim, a ginástica e a música. Como escre-
veu Manacorda, a escola de gramática (ou do bê–á–bá), quando surgiu,
atraiu contra si a oposição dos conservadores, para quem, o aprendiza-
do válido era aquele que se transmitia oralmente. A introdução da escri-
ta na escola, na Antiguidade grega, foi uma das maiores revoluções da
história da educação e isso nos faz pensar nos desafios de outra revolu-
ção que se desenrola em nossa época: a informática e o uso de compu-
tadores nas escolas. Ou seja, a cada época, a humanidade se vê diante
de novos problemas e desafios. Mas um traço parece se manter nessa
longa e tortuosa história: a resistência dos conservadores, em qualquer
época, à expansão da escola por acreditarem que, ao se tornar de todos,
ela perderia qualidade.

Voltando à história da escola, de acordo com Manacorda, é pos-
sível localizar a sua origem por meio de registros indiretos, isto é, que
não tiveram a intenção de deixar para a posteridade informações sobre
educação. É o caso de obras de historiadores gregos cujo objetivo era
registrar guerras. Heródoto, por exemplo, conta em suas Histórias um
episódio ocorrido em 496 a C: “Naquela mesma época na cidade, antes
da batalha naval (desastradamente perdida), sobre um grupo de crian-
ças que aprendiam as letras caiu o teto e, de cento e vinte crianças, se
salvou só uma” (Heródoto citado por Manacorda, 1995, p. 50). Para
nós, essa triste notícia é uma informação segura de que naquele ano (e
obviamente antes dele) e naquela cidade (e presumivelmente em outras)
havia escolas frequentadas por muitas crianças, onde se ensinava não só
a cítara, a flauta e a ginástica, mas também as letras do alfabeto.

Ainda segundo Manacorda, durante a Idade Média (entre os sé-
culos V e XV), a escola se tornou sinônimo de sacristia, pois a Igreja Ca-
tólica fez da educação uma prática de aculturação aos valores cristãos.
Dessa forma, passou a ser importante formar o cristão e não mais o ci-
dadão, como era a concepção clássica dos antigos gregos e romanos.
Dois tipos de “escola” prevaleceram nessa época: as catedrais e os mos-
teiros. Em ambas, a finalidade era a mesma: disseminar os valores do
cristianismo. Por isso é válido dizer que durante esse longo período a es-
cola se tornou aparelho ideológico da Igreja.

A ideia moderna de escola veio mais tarde quando o próprio
cristianismo entrou em crise colocando assim todas as estruturas mentais

https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XV
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_V
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e culturais em crise. Isso porque o cristianismo era a essência da vida na
Europa desde que se tornou religião da maioria e oficial. A escola come-
çou a se expandir a partir dos séculos XVI e XVII no contexto das Refor-
mas Religiosas quando os reformadores, com a intenção de divulgar os
textos bíblicos, passaram a exigir escola para todas as crianças (meninos
e meninas), pois essa era uma condição para que cada pessoa lesse e in-
terpretasse por si mesma a mensagem cristã. Por essa razão, os países
que adotaram religiões como o luteranismo, calvinismo,  anglicanismo
foram os que mais avançaram na edificação de uma escola mantida
pelo poder público (Estado), pois se dedicaram, primeiro, a instituir e
expandir escolas primárias para todos. O conceito de escola que temos
hoje, isto é, um espaço físico que comporta crianças classificadas por
idade e organizado de acordo com um currículo, é originário desse perí-
odo, pois antes disso, como registra a história da educação, era comum
que um grupo heterogêneo de pessoas entre sete e trinta anos de idade
fossem alfabetizadas no mesmo espaço e tempo. Isso, é claro, está asso-
ciado ao fato de que a própria infância como etapa de vida também é
um conceito e uma experiência que historicamente variaram.

No século XVIII,  uma nova e decisiva transformação histórica
ocasionada pela revolução industrial acelerou a expansão da escolarida-
de e no século seguinte a escola primária foi universalizada em quase to-
dos os países europeus. Por isso, Franco Cambi afirmou que a escola no
século XIX se tornou quase um centro de gravidade da vida social, pois
estava presente em todas as comunidades.

Essa presença se fortaleceu no século XX e ainda segundo esse
autor, a sua consolidação gerou uma ideologização maior do seu papel.
Teorias sobre a escola como reprodutora da ideologia dominante (apa-
relho ideológico de Estado) foram importantes para explicar essa função
de controle, como também as teorias que defendiam o seu papel trans-
formador. Essas duas interpretações (a escola apenas reproduz os valo-
res dominantes; a escola reproduz, mas também pode transformar) ins-
piraram o debate educacional do século XX e foi na segunda metade
desse século que a escola foi contestada pela primeira vez pelos próprios
estudantes (movimentos de 1968) e se viu frente ao desafio maior de
justificar a sua própria existência, já que também surgiram teorias e mo-
vimentos sociais contra a escola em si. A tese de “desescolarização da
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sociedade”, defendida por Ivan Illich, passou a ser uma teoria influente
nesse contexto de mudanças e contestações.

Sendo assim, no século XX, a escola viveu dois momentos dis-
tintos e contraditórios: na primeira metade, ascensão; na segunda meta-
de, declínio de sua influência na sociedade. Diferentemente dos séculos
anteriores quando era a única transmissora de conhecimento (como a
Igreja havia sido em toda a Idade Média), ela deixou de ocupar essa
centralidade a partir da década de 1980 com a aceleração da revolução
técnico–científica, que promoveu o acesso à informação. Dessa forma,
não é exagero afirmar que hoje a escola enfrenta a sua maior e mais di-
fícil crise, pois é a crise que coloca a sua própria existência em questão.
A propósito, são muito significativos os depoimentos de estudantes se-
cundaristas  durante  a  ocupação  de  escolas  públicas  brasileiras,  em
2016, afirmando que aprendiam mais sobre cidadania e política em suas
manifestações do que nas salas de aula. Marcante, nesse sentido, foi o
discurso de uma estudante secundarista do Paraná. Suas duras críticas
às aulas e à escola de modo geral são elementos característicos da edu-
cação escolarizada nesse começo do século XXI.

Essa crise é um complicador a mais no caso do Brasil, que não
universalizou a escola primária como tantos outros países o fizeram até o
século XIX. No Brasil ela era quase ausente e durante quase todo esse
século vigorou o regime de escravidão, que excluiu a maioria das crian-
ças brasileiras – tanto negras quanto brancas pobres – do direito à esco-
la. A formação de um sistema nacional de escolas públicas só teve efeti-
vo impulso após 1930 e assim mesmo não atingiu todo o território naci-
onal. As desigualdades regionais, a concentração de renda nas mãos de
poucos, as enormes diferenças entre as classes sociais e a falta de políti-
cas públicas adequadas a um País que havia vivido mais de trezentos
anos de escravidão sem ter  adotado depois qualquer tipo de política
compensatória, explicam o atraso educacional brasileiro. Tanto é assim
que, para Dermeval Saviani, a educação brasileira do século XXI deverá
cumprir a tarefa do século XIX, isto é, alfabetizar toda a população. A
defasagem educacional brasileira vem de longe. Em 1900, o País tinha
65,3% de analfabetos (mais de 15 anos de idade) e em 1970, com uma
população de 94.501.554 habitantes,  o analfabetismo era  de 33,1%.
Dados  oficiais  de  2013,  indicaram 201,5  milhões  de  habitantes  dos
quais treze milhões de analfabetos, ou seja, 8,7% da população.
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Vemos, assim, que a educação formal é um grande desafio e
não apenas no Brasil, mas em muitos outros países. Essa crise, por um
lado é caracterizada pela contestação à própria escola e, por outro, pela
sua ausência já que em muitos países ela não foi universalizada. Em ple-
no século XXI, na era da informação e da universalização de direitos ci-
vis e sociais, a escola ainda é negada a uma grande parcela da popula-
ção mundial e é particularmente chocante a proibição de meninas fre-
quentarem a escola por motivos religiosos. Assim, podemos considerar
que ainda existe uma luta pela conquista da coeducação (meninos e
meninas) em âmbito planetário. É o que ocorre, por exemplo, em países
que normatizam a vida social pelos princípios teológicos dos seus livros
sagrados e excluem a participação das meninas nas escolas. Caso em-
blemático foi da menina paquistanesa Malala Yousafzai, vencedora do
Nobel da Paz de 2014. A jovem se tornou mundialmente conhecida por
desafiar o grupo armado Talibã pelo direito de meninas estudarem, pois
no Paquistão menos da metade delas frequentam a escola, segundo re-
latórios da ONU. Outro fato que ilustra os desafios que ainda temos de
enfrentar foi  a frustrada intenção do governo de São Paulo (Geraldo
Alckmin, 2015) de fechar escolas públicas em importantes cidades do
estado. Essa política não foi efetivada porque o movimento protagoniza-
do pelos estudantes obrigou o governo a voltar atrás. Esse movimento
comprovou, portanto, que a sociedade tem um importante papel a cum-
prir pela educação e pelos direitos sociais.

O ato de pesquisar em educação

A educação é um campo de conhecimento vasto que faz interfa-
ce com vários outros, como a História, a Filosofia, a Sociologia, a Eco-
nomia, a Psicologia. Essas áreas de conhecimento, geralmente chama-
das de ciências auxiliares ou fundamentos da Educação, ajudam a inter-
pretar a ação educativa cada qual de uma perspectiva própria.

Além de ser um campo de conhecimento, a educação é também
uma política pública e isso quer dizer que ela tem uma dimensão teórica
e uma dimensão prática. Se nosso interesse é compreender o conceito
de educação e qual a sua finalidade como processo formativo, isso cons-
titui, entre outras preocupações, o seu caráter teórico. Se o nosso inte-
resse é entender como o processo educativo se desenrola nas escolas,
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como ocorre a aprendizagem, quais são as condições de trabalho dos
professores, etc., isso constitui a prática, a situação real, embora a teoria
perpasse esse processo, ou seja, há uma relação dialética mediando es-
sas duas esferas.

No processo de construção do conhecimento devemos levar em
conta esses dois fatores para termos uma compreensão mais abrangente
do processo educativo, ou seja, é importante buscar dados capazes de
caracterizar uma situação real e também darmos um sentido, uma inter-
pretação para essa situação. Esse exercício intelectual requer a teoria,
pois os dados não falam por si mesmos, quem lhes dá voz é o pesquisa-
dor.

As teorias ou abordagens que nos ajudam a compreender o pro-
cesso educativo originam–se em vários outros campos, como indicamos,
a Sociologia, a Filosofia, a Psicologia, a Política etc. Para ilustrar, veja-
mos o caso da disciplina História da Educação. Esse campo do conheci-
mento tem a finalidade de tratar do passado da educação revelando as
origens de determinados problemas ou situações que hoje enfrentamos
e que, pelo menos em parte, foram herdadas do passado. A História da
Educação nos coloca em contacto, por exemplo, com a origem da esco-
la e suas práticas, colaborando com a nossa compreensão sobre a escola
hoje, sobre os seus objetivos e desafios. Cabe à História da Educação,
como disciplina, mostrar que as coisas eram diferentes do que são hoje
são e que, portanto, não serão assim no futuro. Essa compreensão sobre
continuidades e mudanças é o que caracteriza o pensar historicamente.

Conhecer a História da Educação é fundamental mas esse co-
nhecimento por si só não garante a resolução dos problemas atuais da
escola. Isso porque a educação, sendo uma política pública, depende de
ações do Estado e da sociedade para se concretizar; ela está inserida em
uma complexa rede de interesses e motivações (ideológicas, políticas,
culturais, econômicas), sendo a pesquisa também componente dessa di-
nâmica. Quanto ao Estado, ele deve dispor dos meios para efetivar a
educação pública, como os recursos financeiros, a criação e manutenção
das escolas, o salário dos professores, entre outros fatores. Também a
sociedade deve fazer a sua parte para que o processo educativo ocorra,
valorizando os professores, os estudantes e as escolas e exigindo dos po-
deres públicos que façam o mesmo. Isso é cada vez mais importante no
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contexto atual em que cresce o protagonismo da sociedade civil ante um
poder estatal contestado e corroído.

Como professores, nossa responsabilidade e compromisso com a
educação são ainda maiores e a nossa atuação em sua defesa pode ser
mais efetiva se tivermos conhecimento consistente sobre ela. Esse co-
nhecimento nos é acessível por meio das pesquisas e estudos já realiza-
dos a respeito de inúmeros aspectos que envolvem a educação, desde a
história da escola, a formação e profissão dos professores, as práticas es-
colares, currículos, a vida dos estudantes, as políticas públicas sobre edu-
cação, enfim, há hoje uma enorme variedade temática sendo pesquisa-
da no Brasil e no mundo. No caso brasileiro, as pesquisas tiveram início
nas décadas de 1920 e 1930, mas o divisor de águas foi a criação dos
Programas de Pós–Graduação em Educação (1965) que instituiu a pes-
quisa dentro das universidades e possibilitou um extraordinário avanço
nessa área do conhecimento. Dados elaborados por Mariluce Bittar mos-
tram que, quarenta anos após a instituição desses Programas, a educa-
ção passou a ser a primeira em número de mestrados e doutorados em
todo o território nacional dentro da grande área de Ciências Humanas.
Em 2004, escreveu ela “de um total de 279 programas, a maior área é
da educação, totalizando 73 cursos de mestrado e doutorado, mais de
26% da oferta” (BITTAR, 2004, p. 07). Dez anos depois, conforme da-
dos do Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE), a educação
contava com 152 mestrados e 65 doutorados em todo o País, isso sem
contar a área Interdisciplinar que abrange pesquisas sobre ensino e vem
crescendo continuamente (CGEE, 2016, p. 29 e 45).

Mas por que pesquisamos? Essencialmente nós o fazemos quan-
do um problema ou uma situação requer de nós uma resposta, uma ex-
plicação. Na existência social enfrentamos problemas que nos levam a
refletir, filosofar. A atitude reflexiva é uma forma de enfrentamento dos
problemas que a realidade apresenta. Contudo, a reflexão filosófica não
é qualquer reflexão: ela tem de ser radical (procurar as raízes, as origens
do problema); rigorosa (seguir os procedimentos científicos comumente
aceitos na área do conhecimento em questão), e de conjunto (o assunto
não pode ser visto apenas por um ângulo, ou apenas em parte, deve–se
buscar compreendê–lo em relação ao todo). A vida social suscita o pro-
blema, isto é, aquilo que, a priori, não sabemos ou desconhecemos em
parte e que gera dúvidas, dificuldades a serem superadas. No caso de
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uma pesquisa, se tais dúvidas não forem esclarecidas, não haverá avan-
ço no estágio de conhecimento já existente. A situação de impasse cria-
da pelo não–saber é que provoca a tomada de consciência da necessi-
dade de dar respostas ao problema, o que significa ultrapassar os limites
de conhecimento que já se tem sobre o assunto.

Outro aspecto importante que envolve a pesquisa é saber com
que finalidade criamos conhecimento. Para satisfazer a nós mesmos ou
para contribuirmos com a resolução de alguma questão social ou cien-
tífica? Na verdade, as duas coisas são importantes no ato de pesquisar.
Portanto, se nos indagamos por que e para quem produzimos conheci-
mento, a resposta envolve tanto o interesse pessoal (pesquiso isso por-
que gosto) quanto o social e científico (pesquiso isso porque é útil e im-
portante para a sociedade). Como escreveu Umberto Ecco, não se pode
exigir de alguém que sempre se interessou por temas medievais que pas-
se a pesquisar o movimento operário do século XX. Para ele, o interesse
pessoal na escolha do tema é primordial. Concordamos com essa consi-
deração e acrescentamos a ela uma análise de outro autor, Pierre Bour-
dieu. Para ele, o próprio gosto tem origem social, assim, se gostamos ou
não de música clássica, por exemplo, a explicação se encontra em nossa
história de vida. O outro aspecto que envolve a escolha de um tema de
pesquisa, conforme mencionamos, é a relevância social, isto é, a sua im-
portância em termos de avanço ou não do conhecimento, a sua capaci-
dade de explicar algo que ainda não o foi ou de acrescentar aspectos
novos ao que já se conhece. Pode ocorrer que, às vezes, um determina-
do assunto já tenha sido bastante pesquisado, mas sob uma determina-
da visão e, neste caso, uma visão diferente pode ser importante para o
analisarmos de diversos pontos de vista. Outras vezes, um assunto está
esquecido, não chamou a atenção dos pesquisadores, ou então, trata–se
de um tema que, segundo Bourdieu, não está na moda e por isso não
interessa a quase ninguém. Sendo assim, aquele assunto ou problema
existe e precisa ser elucidado, no entanto, não encontra pesquisadores
que se interessem por ele. Isso acontece porque, conforme esse autor, os
próprios pesquisadores estabelecem uma hierarquia nos assuntos que
merecem ou não serem pesquisados, o que não quer dizer que os que
são deixados de lado não sejam tão importantes ou mais do que os que
estão em voga. Dessa situação decorre um problema: a repetição de te-
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mas e até mesmo das explicações que já se tem sobre ele e, neste caso,
não há avanço de conhecimento, apenas reprodução.

No ato de pesquisar, um outro aspecto essencial diz respeito às
fontes, aos dados e evidências sobre o problema que desejamos esclare-
cer. Isso exige a disposição de buscar as informações necessárias para
tal, pois na pesquisa não se pode ficar no terreno da opinião (eu acho
isso). Na área da educação, é comum o recurso a documentos, oficiais
ou não, cabendo ao pesquisador descobrir se tudo o que está contido
neles é verdade ou não, considerando que os documentos também são
produzidos socialmente, portanto não podem ser vistos como neutros ou
acima de interesses.

Na produção de conhecimento novo, segundo o historiador Da-
rio Ragazzini,  é preciso uma posição equilibrada entre objetividade e
subjetividade, dois procedimentos metodológicos de quem pratica pes-
quisa. A objetividade diz respeito às características de um determinado
assunto (o que faz com que ele seja definido como tal e não como uma
outra coisa qualquer),  a subjetividade diz respeito ao pensamento do
pesquisador sobre o assunto, as suas concepções, ideias, ideologia, etc.
Pois, por um lado, as fontes não falam por si, elas são vestígios, testemu-
nhos que respondem às perguntas que lhes são apresentadas. Por outro
lado, a fonte é o único contato possível com o passado e por isso é ela
que nos permite formas de verificação. A fonte faz parte de um exercício
teórico produzido no presente e é necessária para ajudar a interpretar,
confirmar ou contestar o conhecimento histórico acumulado. Esse histo-
riador afirma: “A fonte provém do passado, é o passado, mas não está
mais no passado quando é interrogada. A fonte é uma ponte, um veícu-
lo, uma testemunha, um lugar de verificação, um elemento capaz de
propiciar  conhecimentos  acertados  sobre  o  passado”  (RAGAZZINI,
2001, p. 14). Sendo assim, segundo ele, é possível para o historiador
produzir, a partir das fontes, um conhecimento acertado, verificável, so-
bre o passado. E nós poderíamos completar: cabe aos historiadores tra-
zerem para o presente os passados deliberadamente esquecidos. Pois,
ao longo da história, por razões políticas, alguns passados são mais lem-
brados do que outros. Portanto, essa é uma tarefa dos historiadores da
educação.

A expansão da pesquisa em educação no Brasil, a partir da dé-
cada de 1990, diversificou os temas que até então eram pesquisados e
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refutou visões macroscópicas que exerciam influência na área. Em parte
isso porque, nas décadas de 1970 e 1980, sob influência de teorias críti-
cas anticapitalistas, a escola não foi privilegiada como objeto de pesqui-
sa, situação que se inverteu nos anos de 1990. Se isso foi benéfico na
medida em que colocou a escola como centro das preocupações da pes-
quisa, outros problemas passaram a ocorrer como, por exemplo, as vi-
sões microscópicas e pontuais, que reduzem o objeto de estudo à sua
exclusiva particularidade, deixando de perceber seu dinamismo e com-
plexidade, sua relação com outras manifestações da vida social e per-
dendo de vista o contexto histórico no qual o objeto se insere. Essa ten-
dência  está  relacionada  à  crescente  fragmentação  do  conhecimento,
perda de abrangência e capacidade explicativa. De um lado, afirma–se
como importante e necessário que haja renovação, seja ela temática ou
teórica, de outro lado, nota–se uma exaustiva repetição de temas e de
explicações já elaboradas, o que se deve, em grande parte, ao padrão
de produção acadêmica (rara  autonomia intelectual  de mestrandos e
doutorandos; exigências quantitativas e produtivistas que geram publica-
ções precoces). Por isso, conforme escreveu José Luis Sanfelice, predo-
mina mais a repetição do que a renovação de conhecimento. Ainda se-
gundo ele, é preciso cuidado ao se falar em renovação, pois pensar que
um tema, por ser novo, seja necessariamente mais relevante do que um
“velho” é um equívoco na medida em que há temas que simplesmente
foram deixados de lado sem que um conhecimento satisfatório sobre
eles tenha sido efetivado.

Questões semelhantes de caráter teórico foram abordadas pela
historiadora Laura de Mello e Souza que focalizou a falta de relação en-
tre o particular e o geral nas pesquisas acadêmicas atuais. Ela reconhe-
ceu os avançou da pesquisa em História no Brasil mas considerou como
grave erro a perda das histórias gerais. De acordo com ela, o tipo de
pesquisa universitária praticada na Pós–Graduação passou a exigir re-
cortes cronológicos muito curtos, pois se trata de um padrão guiado pelo
princípio “de que é impossível construir explicações gerais, de que para
se entender um fenômeno geral tem que partir sempre de um recorte es-
pecífico, o impacto da micro–história, do pós–modernismo. Eu acho de-
sejável que se supere essa fase, que seja possível fazer estudos mono-
gráficos,  mas  explicações  gerais  também.  Recortes  que  sejam  mais
abrangentes (MELLO e SOUZA, 2011, p. 14).
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Essa crítica é importante e estamos de pleno acordo com ela.
Mas, é necessário acrescentar que a hegemonia das visões microscópicas
e desarticuladas foi construída combatendo o determinismo de caráter
econômico, mas, em seu lugar, instituiu um outro determinismo: o cultu-
ralismo.

Conclusões

Concluímos este  texto constatando a importância da pesquisa
em educação para que possamos melhor compreender seus problemas e
desafios, além de construirmos entendimentos e consensos importantes
sobre como superar determinadas persistências de nosso passado edu-
cacional.

A necessidade do constante ato de pesquisar leva–nos a refletir
sobre a razão de a História ser constantemente reescrita. Se isto aconte-
ce, afirma o historiador Adam Schaff, é porque o processo do conheci-
mento ocorre através de sucessivas aproximações e, portanto, não pode-
mos cometer o equívoco de identificar o caráter  objetivo da verdade
com o seu caráter absoluto. As verdades parciais não são erros, constitu-
em verdades objetivas, se bem que incompletas. Por isso, a pesquisa é
essencial, pois só ela pode trazer à tona fatos ou aspectos que ainda não
haviam sido esclarecidos ou pouco conhecidos, já que muitas vezes as
próprias informações sobre eles não eram conhecidas ou não estavam
disponíveis. Assim, se a História nunca está definitivamente acabada, se
está subordinada a constantes reinterpretações, isso é porque ela é um
processo sempre em construção.

A pesquisa, como mencionamos, não deve ficar encastelada nas
universidades ou servir exclusivamente para conferir títulos. Torná–las
acessíveis ao público é nosso dever, embora isso não dependa exclusi-
vamente de nós mesmos, mas também da existência de formas demo-
cráticas e eficientes de publicação. Além disso, é preciso que as políticas
governamentais de avaliação levem em conta que cada área de conheci-
mento exige um tempo próprio de produção e de publicação. As distor-
ções  geradas  pelas  exigências  quantitativas  vêm  descaracterizando  a
área de ciências humanas, conforme escreveu Mariluce Bittar: “Vivemos
sob um processo de pressão constante e contínuo do modelo de avalia-
ção da CAPES, que obriga a pós–graduação, muitas vezes, a esquecer
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suas tarefas basilares, em nome da necessidade de publicar, publicar e
publicar.  Por  isso,  eventos  de  toda  ordem e  de  toda  natureza  estão
acontecendo em profusão, no sentido de atender a essas determinações
legais, do que propriamente apresentar uma produção sólida e consis-
tente de pesquisa em educação (BITTAR, 2004, p. 2).

Para terminar, retomamos a ideia de que a pesquisa, por si só,
não resolve os problemas da educação, mas nos permite algumas im-
portantes conclusões. Uma delas é a de que, comparativamente ao pas-
sado, a educação brasileira avançou no século XX sob regime republica-
no, embora com graves limitações que persistem. A Colônia, com seus
mais de trezentos anos de escravidão, instituiu escola para as elites, valo-
rizando o ensino secundário, tendência mantida no período monárquico
(1822–1889), durante o qual, esse nível de formação permitia o acesso
aos cursos superiores da época, principalmente de Direito, os mais am-
bicionados pelos filhos da aristocracia rural. A base produtiva agrária, a
produção voltada para exportação, a sociedade rural e escravocrata e o
poder monárquico explicam o fato de que a escola primária tenha sido
acessível a poucos.

Quanto ao século XX, ele foi marcado por conflitos, inovações,
debates pedagógicos e muitas reformas na educação pública. No entan-
to, a profusão legislativa contrastou com os poucos resultados alcança-
dos.  Houve  expansão  da  escola  pública  a  partir  da  ditadura  militar
(1964–1985) sem as condições necessárias para a efetiva aprendizagem
(prédios escolares adequados, formação de professores e salários com-
patíveis). O ensino médio não foi universalizado, e a não erradicação do
analfabetismo é a prova mais evidente do fracasso brasileiro na educa-
ção do século XX. Para agravar o quadro da escola pública, vem ocor-
rendo profunda crise de identidade dos professores, que tiveram a sua
profissão desvalorizada pelas políticas governamentais. 

Como pontos positivos, obtivemos conquistas com a expansão
da universidade pública e as políticas de inclusão adotadas pelos gover-
nos de Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff (PT). Mas foi a política
de Pós–Graduação a que mais se consolidou no Brasil e se tornou pres-
tigiosa.  Segundo  dados  do  Centro  de  Gestão  e  Estudos  Estratégicos
(CGEE), “a área de educação lidera a participação no total de mestres
empregados […] e foi  a que concedeu mais títulos de doutorado em
2014” (CGEE, 2016, p. 6). No entanto, apesar do crescente número de
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titulados na área, os graves problemas da escola pública persistem, o
que confirma o nosso entendimento de que esses problemas já são co-
nhecidos e, para a sua superação, é necessária uma política que consi-
dere efetivamente a escola pública como uma questão de Estado. Quan-
to a nós, pesquisadores, é fundamental que valorizemos não só a pes-
quisa mas também o ensino, principalmente tendo em vista a responsa-
bilidade de formar professores. Não podemos nos isolar no universo da
academia, adotando posturas corporativas ou nos fechando em uma lin-
guagem hermética, insensíveis aos problemas da escola pública brasilei-
ra e à educação como um todo, pois não seremos ouvidos sobre ques-
tões candentes de nossa época e, portanto, não seremos capazes de es-
tabelecer interlocução com a sociedade.
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10º CAPÍTULO 
POLÍTICA EDUCACIONAL E POLÍTICA AVALIATIVA:

ENTRELAÇAMENTOS

Cristiane Machado 
UNICAMP

Vivemos tempos de uma “obsessão avaliativa” nas políticas edu-
cacionais contemporâneas, constatou Afonso (2007; 2014) ao analisar o
crescente protagonismo que a avaliação vem logrando nas ações gover-
namentais, principalmente, aquelas voltadas para a educação. Conside-
rando que a política educacional, na perspectiva de uma política pública
social, é responsabilidade do Estado e caracteriza–se pelo conjunto de
ações, projetos e programas que determinado governo implementa na
área da educação (HÖFLING, 2001), mais precisamente aquele voltado
para o sistema de ensino1, pode–se inferir que a relação entre governo e
escolas – e tudo o que compõe e faz parte das escolas, como alunos,
professores, gestores, infraestrutura, currículo, etc – tem sido permeada,
fundamentada e entrelaçada com iniciativas avaliativas. A avaliação, por
sua vez, sempre esteve presente nas escolas, comumente dentro das sa-
las de aula, feita pelo professor com o objetivo de avaliar a aprendiza-
gem dos seus alunos, entretanto, mais recentemente, tem sido realizada
pelos gestores centrais do sistema de forma externa à escola e em larga
escala, com o objetivo de servir como mecanismo de gestão e acompa-
nhamento das redes de ensino (FREITAS, 2009, p. 47). Registre–se que,
nestes casos, as iniciativas de avaliação também são políticas, no sentido
da dimensão policy2 do termo, que tem relação com os objetivos e ori-
entações para a decisão e ação dos governos (SECCHI, 2010), ou seja,
os governos implementam políticas educacionais que são, também, po-

1 A educação é um processo social mais amplo que se manifesta na família, na igreja, no trabalho, na rua, 
etc, já a educação escolar é aquela que ocorre dentro das instituições escolares (BRANDÃO, 1981) que 
compõem o sistema educativo das sociedades, que é regulado e controlado pelos governos investidos no 
Estado (HÖFLING, 2001).
2 Martins (2013) esclarece que a compreensão de política, no campo das políticas públicas, além da di-
mensão policy, abrange também as dimensões polity, que diz respeito à estrutura jurídica, administrativa e
política de um país e politics, que se refere aos processos políticos que envolvem acordos e negociações.
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líticas avaliativas e estas, por sua vez, subsidiam a proposição e implan-
tação de outras políticas educacionais.

Assim, o objetivo deste capítulo é evidenciar entrelaçamentos en-
tre políticas educacionais e políticas avaliativas, especialmente aquelas
assentadas em avaliações externas e em larga escala, e apontar possíveis
implicações e consequências deste entrelaçamento. Optou–se por abor-
dar as políticas educacionais estaduais implementadas com base nas ini-
ciativas de avaliação externa empreendidas pelos governos dos estados
da federação. A escolha em abordar as políticas avaliativas estaduais se
deu a partir da constatação da progressiva ampliação destas iniciativas
desde meados da década de 1990 até os dias atuais, especialmente, nos
anos 2000. Oliveira (2012) recenseou as iniciativas de avaliação externa
dos estados brasileiros e concluiu que, em 1992, apenas 2 (dois) estados
da federação, dentre os 27 (vinte e sete) existentes – 26 (vinte e seis) es-
tados e o Distrito Federal –, possuíam avaliações externas estaduais, no
entanto, 20 anos depois, em 2012, 19 (dezenove) estados adotavam tal
iniciativa, sendo que 13 (treze) foram desenvolvidas a partir do ano de
2000.

Todavia, cabe ressaltar, que implementar políticas de avaliação
externa não tem sido prerrogativa somente do governo federal e dos es-
tados da federação. Investigando a proposição de avaliações externas
pelos municípios brasileiros, pesquisa em andamento de Bauer, Pimen-
ta, Horta Neto e Sousa (2015), respaldada em uma amostra de 4.309
municípios do país atestou que, destes, 2.478 ou têm avaliações exter-
nas implantadas ou pretendem implementar, o que significa algo em tor-
no de 57% do total de cidades da amostra. 

No entanto, o poder de capilaridade institucional dos estados na-
cionais e das políticas educacionais produzidas por estes entes federados
é  muito  mais  abrangente  e  intenso,  principalmente,  em  relação  aos
5.570 municípios que compõem a federação. Assim, é possível afirmar
que “com a crescente presença das avaliações no âmbito das gestões es-
taduais, tem–se concomitantemente a intensificação do uso de seus re-
sultados para a gestão educacional” (SOUSA, 2013 p. 67), evidencian-
do entrelaçamentos das políticas educacionais com a avaliação.
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Estados, política educacional e avaliação

O federalismo, forma de relação entre os entes federados estabe-
lecida na Constituição Federal  de  1988,  pode ser  interpretado como
uma modalidade de organização territorial que combina autonomia e in-
terdependência  das  unidades  subnacionais.  A  adoção  deste  modelo
supõe o reconhecimento de duas condições básicas para seu funciona-
mento: heterogeneidades territoriais, linguísticas, étnicas, sociais, econô-
micas, culturais e políticas e uma ideologia nacional (ABRUCIO, 2010,
p. 41–42). O preceito do federalismo é o de repartir as responsabilida-
des e competências governamentais de forma a assegurar a identidade
nacional e, ao mesmo tempo, garantir condições para o enfrentamento
das disparidades regionais. O regime de colaboração é a regra que nor-
teia a divisão de competências entre a federação, os estados e os muni-
cípios em relação à educação e define os estados, em parceria com os
municípios,  como  responsáveis  pelo  ensino  fundamental3 (BRASIL,
1988).

Estes princípios, por um lado, explicam a progressiva expansão
de criação de iniciativas de avaliações externas pelos estados, mesmo
tendo à disposição dados e informações sobre redes e escolas coletados
e divulgados bianualmente pelo governo federal por meio do Sistema de
Avaliação da Educação Básica (Saeb)4, implantado desde 1990 de ma-
neira amostral  e,  mais recentemente,  em 2005 com a formulação da
Prova Brasil, de modo censitário (MACHADO e ALAVARSE, 2014, p.
417–418). Atualmente, essa expansão significa a existência de 19 (deze-
nove) iniciativas de avaliação externa em andamento dentre os 26 (vinte
e seis) estados e Distrito Federal, ou seja, somente 7 (sete) estados não
fazem avaliação externa de suas redes, são eles: Amapá, Distrito Fede-
ral,  Maranhão, Mato Grosso,  Rio Grande do Norte,  Santa Catarina e
Sergipe. O Quadro 1 sistematiza estados, nomes, siglas e ano de criação
das avaliações externas estaduais em andamento:

3 A Constituição Federal de 1988 estabelece, ainda, que os estados são responsáveis pelo ensino médio e
os municípios pela educação infantil.
4 O Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) é a mais antiga iniciativa de avaliação externa brasi -
leira. Tem suas origens no Sistema de Avaliação do Ensino Público (Saep), criado em 1987 para avaliar
iniciativas educacionais implantadas na região Nordeste. Desde sua criação, em 1990, passou por várias
reestruturações até chegar no modelo atual que compreende duas avaliações em larga escala: a Avaliação
Nacional da Educação Básica (Aneb), que tem as características originais do Saeb e a Avaliação Nacional
do Rendimento Escolar (Anresc), conhecida como Prova Brasil (MACHADO e ALAVARSE, 2014).
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Quadro 1 – Avaliações externas estaduais. 1992-2014

Fonte: Alavarse, Machado e Arcas (2015).

 Estado Nome Sigla Ano de
criação

01 Acre Sistema Estadual de Avaliação da 
Aprendizagem Escolar

SEAPE 2009

02 Alagoas Sistema de Avaliação Educacional de 
Alagoas/ Avaliação de Aprendizagem da
Rede Estadual de Educação de Alagoas

SAVEAL/
AREAL

2001

03 Amazonas Sistema de Avaliação do Desempenho 
Educacional do Amazonas

SADEAM 2008

04 Bahia Sistema de Avaliação Baiano de 
Educação

SABE 2010

05 Ceará Sistema Permanente de Avaliação da 
Educação Básica do Ceará

SPAECE 1992

06 Espírito Santo Programa de Avaliação da Educação 
Básica do Espírito Santo

PAEBES 2000

07 Goiás Sistema de Avaliação Educacional do 
Estado de Goiás

SAEGO 2011

08 Mato Grosso do 
Sul

Sistema de Avaliação da Educação da 
Rede Pública de Mato Grosso do Sul

SAEMS 2003

09 Minas Gerais Sistema Mineiro de Avaliação da 
Educação Pública

SIMAVE 2000

10 Pará Sistema Paraense de Avaliação 
Educacional

SisPAE 2013

11 Paraíba Sistema de Avaliação da Educação da 
Paraíba

Não possui 2011

12 Paraná Sistema de Avaliação da Educação 
Básica do Paraná

SAEP 2012

13 Pernambuco Sistema de Avaliação da Educação 
Básica de Pernambuco

SAEPE 2000

14 Piauí Sistema de Avaliação Educacional do 
Piauí

SAEPI 2011

15 Rio de Janeiro Sistema de Avaliação da Educação do 
Estado do Rio de Janeiro

SAERJ 2008

16 Rio Grande do Sul Sistema Estadual de Avaliação 
Participativa /
Sistema de Avaliação do Rendimento 
Escolar do Rio Grande do Sul

SEAP/
SAERS

2007 (SAERS)
2012 (SEAP)

17 Rondônia Sistema de Avaliação Educacional de 
Rondônia

SAERO 2012

18 São Paulo Sistema de Avaliação do Rendimento 
Escolar do Estado de São Paulo

SARESP 1996

19 Tocantins Sistema de Avaliação da Educação do 
Estado do Tocantins

Salto 2011
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Por  outro  lado,  no  entanto,  estudos  (BONAMINO,  BESSA  e
FRANCO, 2004; SOUSA e OLIVEIRA, 2010) demonstram que os dese-
nhos das avaliações externas estaduais, em geral, reproduzem o mesmo
formato, metodologia e objetivos adotados pelo Saeb. Basicamente apli-
cam testes padronizados nas áreas de língua portuguesa e matemática5

aos alunos do ensino fundamental e médio e questionários contextuais
para diretores, professores, pais e alunos, o que denota pouca identifica-
ção destas iniciativas com as prerrogativas de autonomia e, fundamen-
talmente, de heterogeneidade territorial, linguística, étnica, social, econô-
mica, cultural e política, presentes na concepção do federalismo nacio-
nal. 

Assim, é oportuno indagar: quais as justificativas dos governos
estaduais para referendar a criação de avaliações externas se estas pou-
co se diferenciam e acrescentam em relação àquela? “A necessidade de
controlar mais detidamente as etapas que envolvem o processo de avali-
ação  e,  assim  o  fazendo,  traçar  um  diagnóstico  mais  contextual  da
aprendizagem dos alunos para, com base nisso, elaborar instrumentos e
estratégias talvez mais eficazes” (Game/FAE/UFMG, 2011, p. 08), foi a
resposta formulada por pesquisadores que pontuaram esta questão em
investigação com o objetivo de compreender como os resultados obtidos
com as avaliações externas estaduais estavam sendo usados. Examinan-
do documentos oficiais que respaldam iniciativas avaliativas de 5 (cinco)
estados brasileiros:  Bahia,  Ceará,  Minas Gerais,  Paraná e São Paulo,
Sousa e Oliveira (2010, p. 809) concluíram que “um movimento que co-
meça a ocorrer no âmbito de Secretarias Estaduais de buscar aborda-
gens e perspectivas avaliativas que se mostrem mais consequentes no
sentido de subsidiar decisões e ações e induzir a produção dos resulta-
dos esperados”.

Ao que parece, os governos estaduais assumem que, ao implan-
tar avaliações externas dos sistemas, buscam conhecer melhor as redes e
escolas administradas por eles para obtenção de elementos capazes de
embasar decisões e ações centrais e, ao mesmo tempo, lograr a concreti-
zação de objetivos e metas visando alcançar resultados mais satisfató-
rios.  Estes  elementos,  que  evidenciam claramente  uma  preocupação
com os resultados escolares, são indícios do que Afonso (2009, p. 49)
5 Alavarse, Machado e Arcas (2015) analisam algumas nuances nas avaliações externas dos estados: Ba-
hia, Ceará, Goiás, Espírito Santo, Minas Gerais, Rondônia e São Paulo que aplicam testes nas áreas ciên-
cias da natureza e ciências humanas e estão criando avaliações específicas para alfabetização.
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caracterizou como “Estado avaliador”. Para o autor, a ênfase em “resul-
tados ou produtos dos sistemas educativos” (grifos do autor) faz parte de
um movimento que estimula a adoção da lógica de mercado, própria da
empresa privada, no domínio público, na gestão das instituições escola-
res públicas.

Esta tendência de transposição da lógica empresarial na gestão
pública faz parte de um movimento mais amplo de reformulação do pa-
pel e das funções do próprio Estado, que teve início na década de 1980,
como resposta à crise mundial  recessiva ocorrida na década anterior.
Abrucio (1999) analisa que, quando o Estado burocrático weberiano foi
colocado em xeque por  ser  considerado ineficiente,  moroso  e muito
apegado a regras e normas, os defensores da reforma do Estado entra-
ram em cena pregando que este deveria ser mais forte e mais leve, arre-
cadando mais impostos e assumindo menos funções na área social. Os
investimentos começaram a ser questionados, principalmente nas áreas
sociais,  como educação,  considerada,  pelos  defensores  das  reformas,
dispendiosa e pouco produtiva. A proposta de criação de mecanismos
de controle dos serviços prestados pelo Estado surge como forma de re-
duzir os gastos e garantir o alcance de bons resultados, em geral, respon-
sabilizando os agentes institucionais pelos resultados. Neste contexto, as
iniciativas de avaliação externa são difundidas como possibilidade de
medir  o  desempenho dos alunos,  com base  em testes  padronizados,
para responsabilizar  gestores e professores pelos resultados por eles al-
cançados e, consequentemente, pela eficiência e eficácia da escola. Nes-
ta perspectiva, a avaliação tornou–se sinônimo de accountability6. Os es-
tados brasileiros foram, gradualmente, adotando este modelo, a partir
de 1995.  Explicam Abrucio e Gaetani  (2006)  que a privatização dos
bancos estaduais, a renegociação das dívidas, a Lei Kandir e vários ou-
tros regulamentos para enquadrar as finanças obrigaram os governos es-
taduais a reduzir gastos e procurar maior eficiência, o que impulsionou a
adoção de tal lógica como mediação entre governo e instituições públi-
cas. 

A propósito desta  lógica de gestão educacional é pertinente su-
blinhar preocupação compartilhada por Paro (1999).  A administração

6Schedler  (1999)  define  accountability como  um  termo  bidimensional  que  envolve  (answerability)
capacidade de resposta e (enforcement) de punição. A primeira diz respeito à incorporação do conceito de
transparência na administração e a segunda à criação de sanções e punições (ou prêmios, no caso de
resultados positivos) aos servidores que não correspondem a metas estabelecidas. 
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empresarial visa controlar o trabalho alheio buscando, cada vez mais, a
eficiência interna por meio do controle do trabalhador com o objetivo de
apropriar–se do trabalho excedente. “Disso decorre a impropriedade de
sua aplicação em instituição cujos fins dizem respeito à constituição de
sujeitos, como é o caso da escola.” Conclui o autor que os objetivos das
empresas e das escolas não só são diferentes dos das empresas, mas,
fundamentalmente, “antagônicos” (PARO, 1999, p. 101, grifo do autor).

Sousa e Oliveira (2010), em pesquisa sobre iniciativas avaliativas
de 5 (cinco) estados brasileiros já citada, exploraram, por meio de entre-
vista, os objetivos dos gestores estaduais com a implantação de avalia-
ções externas. Destacam os autores que os gestores depositam confiança
na contribuição da avaliação para a formulação e execução das políticas
educacionais e ressaltam que “uma das iniciativas que já se esboça é a
articulação da avaliação de desempenho dos alunos à carreira, remune-
ração (incluindo gratificações e bônus) e mesmo à certificação docente”
(SOUSA e OLIVEIRA, 2010, p. 816). Cenário que configura um entrela-
çamento da política educacional com a política de avaliação produzindo
outra política educacional, nesse caso, nos moldes da lógica de respon-
sabilização, ou seja, accountability.

Investigação  conduzida  por  Santos,  Nogueira,  Jesus  e  Cruz
(2012) mapeou políticas de avaliação do desempenho docente nas re-
des estaduais, com gratificação, prêmios e bônus em alguns casos, em
16 (dezesseis) estados da federação. O Quadro 2 descreve a síntese do
estudo:
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Quadro 2 – Estados e Políticas de avaliação do desempenho docente
Estado Política de avaliação do desempenho docente Ano de criação

01 Acre Prêmio Anual de Valorização e Desenvolvimento 
Profissional

2010

02 Amazonas Premiação por Mérito do Desempenho Educacional 2008
03 Bahia Avaliação do desempenho docente por meio de pro-

vas, sem nome específico, relacionada à progressão 
funcional

2009

04 Ceará Prêmio Aprender para Valer 2009
05 Espírito 

Santo
Bônus Desempenho 2011

06 Goiás Bonificação docente: Programa Reconhecer – Estí-
mulo à Regência

2011

07 Minas Ge-
rais

Avaliação de Desempenho Individual (ADI), instituí-
da pela Lei Complementar nº 71/2003

2003

08 Paraíba Prêmio Educação Exemplar 2011
09 Paraná Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE) – 

programa de formação continuada inserido no Plano 
de Carreira do Magistério

2007

10 Pernam-
buco

Bonificação docente estruturada a partir da Lei de 
Responsabilidade Educacional e dos resultados do 
SAEPE e IDEPE

2008

11 Rio de Ja-
neiro

Programa para o aprimoramento e valorização dos 
servidores públicos da Secretaria de Educação – insti-
tuído pelo Decreto nº 42.793/2011

2011

12 Rio Gran-
de do Nor-
te

Lei Complementar nº 322/06 regulamenta a progres-
são funcional, mas não estruturada na prática

2006

13 Roraima Prêmio Professor Excelência 2011
14 São Paulo Sistema de Promoção para os Integrantes do Quadro

do Magistério – Lei Complementar 1.097/2009
2009

15 Sergipe 2004 – Sistema de Avaliação Periódica de Desempe-
nho (Saped) do profissional do magistério. Gratifica-
ção Variável de Desempenho (Gravad)
2011 – “Índice Guia” – proposta segundo a qual as 
escolas precisam atingir as metas estabelecidas pela 
Secretaria de Educação a partir das avaliações exter-
nas (Provinha Brasil, Prova Brasil e Enem) 

2004/
2011

16 Tocantins Prêmio de Valorização da Educação Pública do To-
cantins 

2011

Fonte: Santos, Nogueira, Jesus, Cruz (2012)

Examinando os desenhos das avaliações externas em andamen-
to no Brasil,  Bonamino e Sousa (2012)  advogam diferentes gerações
das  iniciativas  avaliativas.  Em  um  primeiro  momento,  as  avaliações
eram de caráter diagnóstico, com o objetivo de auscultar a qualidade do
ensino ofertado e não produziam consequências diretas para as escolas.
As  avaliações  de  segunda  geração  partem do  pressuposto  de  que  a
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apropriação dos resultados pela escola, comunidade e sociedade em ge-
ral contribui para a mobilização em torno da melhoria da qualidade da
educação, assim, se fundamentam na devolução dos resultados para as
escolas e divulgação pública dos mesmos, mas não estabelecem conse-
quências materiais para as escolas e seus profissionais, apenas simbóli-
cas. São avaliações conhecidas como  low stakes  ou de  responsabiliza-
ção branda. Na terceira geração, encontramos as avaliações que, ao es-
tabelecer consequências diretas para escolas e profissionais, em geral em
forma de punições ou recompensas tomando por base os resultados al-
cançados, adotam o pressuposto da política de accountability, são cha-
madas, também, de high stakes ou de responsabilização forte (BONAMI-
NO e SOUSA, 2012, p. 375, grifos das autoras).

Cotejando as informações constantes nos quadros apresentados
fica patente que a maioria das avaliações externas estaduais se enqua-
dra na perspectiva das avaliações de terceira geração, são políticas de
accountability produzidas  com o objetivo de responsabilizar  escolas  e
profissionais  pelos  resultados conseguidos.  A exceção dos estados de
Alagoas, Mato Grosso do Sul, Pará, Piauí, Rio Grande do Sul e Rondô-
nia, todos os outros utilizam os resultados das avaliações externas como
mecanismos de avaliação docente, estabelecendo bônus, prêmios, pro-
moções e progressões  funcionais.  É a constatação do entrelaçamento
das políticas de avaliação com as políticas educacionais, indicando, in-
clusive,  uma potente tendência  contemporânea no cenário nacional7.
Registre–se que todas as políticas de avaliação docente foram inaugura-
das na década de 2000, de forma relativamente incipiente até 2007 e
mais fortemente no ano de 2011, quando o total de iniciativas saltou de
4 (quatro) para 13 (treze)8. 

Os estados Rio Grande do Norte, Roraima e Sergipe, figuram no
Quadro 2 (política de avaliação docente) e não foram mencionados no
Quadro 1 (avaliação externa), significando que a política de avaliação
docente não se fundamenta em avaliações externas estaduais, porém,
no caso de Sergipe, as avaliações nacionais, como Provinha Brasil, Pro-
7No Brasil, políticas de atrelamento de resultados de avaliações externas com a premiação ou punição de
escolas e profissionais são recentes, no entanto, na Europa este movimento vem se consolidando desde o
século XIX quando o parlamento britânico  estabeleceu um sistema de financiamento educacional,  em
1863, que durante quase 30 anos fixou os salários dos professores de acordo com os resultados dos
alunos  em provas  orais  aplicadas  pelos  inspetores  escolares  (GRUPO  DE AVALIAÇÃO  E  MEDIDAS
EDUCACIONAIS, 2011, p. 39).
8As iniciativas de Sergipe foram contabilizadas duas vezes dada a especificidade da política criada em
2004 e a reformulada em 2011.
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va Brasil  e Enem9 são a base para a atribuição da premiação. O Rio
Grande do Norte criou legislação determinando que a avaliação de de-
sempenho seria condição para a progressão funcional, não mais o tem-
po de serviço, no entanto não operacionalizou os trâmites efetivar a lei
estadual. Roraima estabeleceu a premiação de alguns professores com
base no atendimento de critérios de avaliação de projetos e relatórios es-
tabelecidos por uma comissão de avaliação. Sergipe implantou, inicial-
mente, em 2004, um sistema de gratificação, somente em 2011 foi im-
plementada uma avaliação docente com base em metas definidas pelos
resultados  das  avaliações  externas  nacionais  (SANTOS,  NOGUEIRA,
JESUS e CRUZ. 2012).

Observa–se  que  as  políticas  avaliativas  estaduais  convergem,
paulatinamente, para o estabelecimento de uma relação direta entre os
resultados  obtidos  e  a  implantação de mecanismos de  avaliação dos
profissionais da educação, incorporando nesses mecanismos incremen-
tos financeiros como prêmios e bônus. Ao adotarem tal lógica de gestão
da educação escolar revelam adesão ao modelo do Estado avaliador
que, conforme Maroy (2011, p. 32) regula as redes educativas por meio
de “um sistema de avaliação externa das performances dos estabeleci-
mentos e um sistema de encorajamentos para favorecer a melhoria das
performances”.

A implementação de políticas que se utilizam dos resultados das
políticas de avaliação para estipular premiações e/ou punições tem sido,
recentemente, debatida na literatura da área educacional. Há evidente
polêmica  e  controvérsia  entre  estudiosos  e  pesquisadores.  É  possível
apontar defensores, como Castro (2007, p. 61) que advoga a possibili-
dade de melhorar os salários dos professores com a “implantação de sa-
lários diferenciados mediante desempenho. Para isto, o ideal seria esta-
belecer sistemas de avaliação dos professores vinculados aos resultados
das escolas”. Há, também, críticos contundentes como Freitas (2013). O
autor aponta algumas 10 (dez) implicações deletérias para a escola, seus
profissionais e comunidade escolar com base nos estudos que vem de-
senvolvendo, inclusive, analisando vasta bibliografia internacional:  “1)
Estreitamento curricular; 2) Competição entre profissionais; 3) Pressão

9A Provinha Brasil é uma avaliação que o governo federal disponibiliza para as escolas e redes com o ob-
jetivo de diagnosticar o nível de aprendizagem dos alunos nos anos iniciais da primeira etapa do ensino
fundamental; a Prova Brasil estima censitariamente as proficiências dos alunos dos 5° e 9° anos do ensino
fundamental e o Enem é o Exame Nacional do Ensino Médio.
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sobre o desempenho dos alunos e preparação para os testes; 4) Fraudes;
5) Aumento da segregação socioeconômica no território; 6) Aumento da
segregação socioeconômica dentro da escola; 7) Precarização da forma-
ção do professor; 8) Destruição moral do professor e do aluno; 9) Des-
truição moral do professor e do aluno e 10) Ameaça à própria noção li-
beral de democracia10” (FREITAS, 2013, p. 158–159).

É oportuno realçar, todavia, que a avaliação não pode ser “res-
trita a um simples rito da burocracia educacional; necessita integrar–se
ao processo de transformação do ensino/aprendizagem e contribuir, des-
se modo, ativamente,  para o processo de transformação dos educan-
dos” (VIANNA, 2005, p. 16). Utilizar a avaliação como mecanismo de
atribuição de prêmios e/ou punições é esvaziar seu potencial pedagógi-
co, o que não contribui para as necessárias reflexão e revisão dos pro-
cessos pedagógicos que ocorrem dentro das escolas. Assim, a avaliação
passa a ser um mecanismo do Estado avaliador, que se preocupa com
os resultados sem, no entanto, buscar compreender as condições nas
quais eles são produzidos. Além disso, é imprescindível indagar: quais as
implicações destas políticas para o desenvolvimento do trabalho nas es-
colas? Por se tratar de política recente no Brasil, como dito anteriormen-
te, são poucas as investigações que se têm registro sobre o tema, princi-
palmente, as que se preocuparam em adentrar os muros escolares para
desvendar possíveis implicações na realização do trabalho escolar. 

Medeiros (2014) analisou as práticas gestoras de (8) oito escolas
da rede estadual de Valença (RJ) com o objetivo de verificar se a política
de bonificação provocou mudanças nessas práticas. Concluiu a autora
que não, ou seja, a política de bonificação não causou importantes mo-
dificações nas práticas gestoras, apenas, segundo a autora, gerou uma
maior preocupação com o cumprimento das metas. “Como consequên-
cia os gestores passaram a se preocupar mais em conscientizar pais, alu-
nos e docentes da importância de se atingir as metas, do que em apro-
priar–se dos resultados das avaliações para melhoria da aprendizagem”
(MEDEIROS, 2014, p. 88).  

Investigar a opinião de professores sobre a política de bonifica-
ção  da  rede  estadual  de  São  Paulo  foi  o  objetivo  de  Rocha  Júnior
(2012). Constatou o autor, com base nas respostas dos professores, que
a política de bonificação “gera um clima de tensão, uma vez que co-
10Aqui utilizamos somente os tópicos de cada implicação que o autor aborda, no entanto, na obra citada
há um breve detalhamento de cada um destes tópicos. 
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branças pelo cumprimento das metas resultam em pressão permanente
no quadro do magistério, que se veem obrigados a atingi–las; causa a
insatisfação do professor […]” (ROCHA JÚNIOR, 2012, p. 59).

A criação de índices de qualidade é outra política educacional
que se avizinha marcar presença no cenário subnacional e que tem seu
fundamento nas políticas avaliativas. Como vimos nos estudos relatados
(MEDEIROS, 2014;  ROCHA JÚNIOR,  2012),  há  um atrelamento  da
atribuição de bônus com o cumprimento de metas, as quais são estipula-
das com base nos índices de qualidade. 

Observa–se que esta tendência de criação de índices de qualida-
de da educação está em curso, principalmente, após a criação do Índice
de  Desenvolvimento  da  Educação  Básica,  pelo  governo  federal,  em
2007, com o objetivo de ser uma referência de qualidade da educação
nacional  (FERNANDES,  2007).  Alguns  estados,  Amazonas,  Espírito
Santo, Goiás, Paraíba, Pernambuco, Rio de Janeiro e São Paulo, na es-
teira do governo federal, criaram seus próprios indicadores de qualidade
da educação utilizando–se para sua produção, assim como é o modelo
do Ideb, fundamentalmente dos resultados dos alunos obtidos com as
avaliações externas, evidenciando outro entrelaçamento da política ava-
liativa entrelaçada com a política educacional. 

A política de criação de indicadores salienta a preocupação dos
gestores com a qualidade do ensino, no entanto, esta preocupação não
é novidade na política educacional. Oliveira e Araújo (2005) demons-
tram que o desafio de uma educação de qualidade passou por várias fa-
ses, inicialmente significou garantia de acesso, posteriormente de perma-
nência e, mais recentemente, com o advento da expansão de matrículas
e o fortalecimento de programas de incentivo à frequência dos alunos à
escola, garantia de aprendizagem a todos os alunos. Talvez, por essa ra-
zão, Casassus (2007, p. 41) tenha asseverado que “a qualidade da edu-
cação, como objetivo, tornou–se um conceito estratégico nas formula-
ções de política educacional na grande maioria dos países”. 

Contudo, faz–se necessário ressaltar que estudo exploratório ela-
borado por Sousa, Maia e Haas (2014),  com o objetivo de cotejar  o
Índice  de  Desenvolvimento  da  Educação  do  Estado  de  São  Paulo
(Idesp) de escolas estaduais paulistas de ensino médio nos anos de 2008
a 2012 com as metas estabelecidas para essas escolas e o recebimento
ou não da bonificação por resultados, concluiu que “não se verifica uma
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relação entre cumprimento de metas e evidências de melhoria de quali-
dade das escolas,  assim como não se pode afirmar que a premiação
anual  incida  em  escolas  que  evidenciam  real  aprimoramento  [...]”
(SOUSA, MAIA e HAAS, 2014, p. 205). Há, portanto, que se aprofun-
dar investigações no sentido de captar melhor em que medida essas po-
líticas atendem aos objetivos propalados de incidir na melhoria da quali-
dade da educação. 

É sabido que qualidade é um conceito abstrato, complexo, polis-
sêmico e que possui múltiplas dimensões Dourado (2007, p. 09). Assim,
não é possível associá–la somente a uma ou outra dimensão da educa-
ção e/ou do trabalho desenvolvido nas escolas. Desta forma, índices de
qualidade com base em avaliações que produzem resultados, prioritaria-
mente, fundamentados na aferição do desempenho dos alunos podem
fornecer uma visão nebulosa de qualidade da educação. O conceito de
qualidade da educação não pode se limitar à aferição do rendimento
dos alunos, é preciso que os resultados sejam compreendidos, interpre-
tados e socializados, levando–se em consideração o tipo de ensino que
os alunos recebem, os procedimentos que vivenciam em sala de aula, as
características sociais e ambientais da família e do meio no qual vivem
(VIANNA, 2005). Enfim, “tanto do ponto de vista pedagógico, quanto
social e político, a qualidade da educação não pode ser compreendida
de forma descolada da historicidade do termo, favorecendo uma manei-
ra superficial de entendimento e uso do mesmo” (FREITAS, 2013, p.
167). Que a qualidade da educação, principalmente na perspectiva da
qualidade do ensino, é o principal desafio atual dos governantes não há
dúvida. Entretanto, sua conceituação não pode ficar restrita a um com-
ponente da educação,  mesmo que este  seja  relevante e  significativo,
como é a aprendizagem dos alunos, é preciso contemplar a complexida-
de das relações intrínsecas e extrínsecas que perpassam o cotidiano es-
colar. 

O cenário de entrelaçamento das políticas educacionais com as
políticas avaliativas aqui esboçados indica uma centralidade da implan-
tação de iniciativas de avaliação em larga escala e do uso de seus resul-
tados na produção de novas políticas educacionais. A constatação do
fortalecimento e recorrência desta tendência ao longo das últimas déca-
das por apontar, possivelmente, para um entrelaçamento mais vigoroso
em um futuro próximo.
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Considerações finais

Evidenciar entrelaçamentos entre políticas educacionais e políti-
cas avaliativas foi o objetivo precípuo nesta empreitada. Optou–se por
abordar as políticas educacionais estaduais e as possíveis implicações e
consequências para as redes e escolas, uma vez que o propósito das po-
líticas educacionais é desenvolver ações, projetos e programas voltados
para o sistema de ensino.

Notou–se uma estreita intimidade das políticas educacionais ge-
radas com base nas políticas avaliativas, especialmente as avaliações ex-
ternas e em larga escala, com a perspectiva de administrar os procedi-
mentos estatais com base na lógica empresarial e, portanto, ter como
foco de preocupação e controle o produto, entendido como resultado
no caso da educação. Esta lógica aproxima–se do modelo de gestão de
estado conhecido como Estado avaliador, aquele que usa a avaliação
como instrumento de mediação da sua relação com as instituições que
atuam na produção de bens e serviços públicos por acreditar que a me-
dição e a publicidade dos resultados dos alunos e escolas estimulam me-
lhorias na qualidade do ensino. Constatação que inquieta, pois como
alertou Paro (1999) a lógica empresarial objetiva dominar o trabalhador
visando ampliar a margem de lucro obtido com o trabalho alheio e a es-
cola é uma instituição voltada para a formação e constituição das pesso-
as.

Ao finalizar, cabe salientar a imprescindibilidade da continuidade
e aprofundamento de pesquisas e estudos que busquem desvendar as
implicações e possíveis consequências deste entrelaçamento das políticas
educacionais com as políticas avaliativas e que, por meio das evidências
empíricas, demonstrem a urgência de se colocar as políticas educacio-
nais sob a responsabilidade do Estado a serviço de uma educação públi-
ca de qualidade para todos, essência de uma sociedade democrática.
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Introdução

Este  estudo  visa  compreender  a  complexidade  histórica  das
transformações político–econômicas do Brasil e suas relações com a in-
ternacionalização da produção e com o trabalho, especialmente o traba-
lho intelectual e sua produção. 

O Brasil experienciou na última década, ainda em curso, a con-
solidação do que se propôs desde o processo de Reforma do Estado, em
1995, com várias medidas específicas da agenda de reformas que ocu-
pou todos os mandatos de Fernando Henrique Cardoso (1995–1998 e
de 1999–2002) esboçados já nos documentos do Plano Real. O cami-
nho foi pautado no discurso sobre o “[…] quadro de superinflação, de-
sequilíbrio fiscal, endividamento externo e estagnação econômica que se
arrastava desde a década de 1980”, que naquele momento, sinalizava o
fim de um ciclo de desenvolvimento do Brasil, sem que as bases de ou-
tro ciclo estivessem assentadas (CARDOSO, 2010, p.147–148). Para Sil-
va Júnior (2011), implementava–se, nesse cenário, o uso do Fundo Pú-
blico em prol do Capital e servidão financeira, continuado nas políticas
de seus posteriores – Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff –, po-
rém de forma historicamente atualizada em face da mundialização finan-
ceira do capital e seus reflexos no país. 

Na pós–graduação, o processo de reforma se inicia com a reor-
ganização do processo de avaliação dos cursos que integram o Sistema
Nacional de Pós–Graduação (SNPG) com a Portaria n. 2.264, de 19 de
dezembro de 1997, que regula um novo processo trienal de avaliação,
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pautada sob critérios de desempenho, produção e internacionalização.
Os resultados desse processo, expressos pela atribuição de uma nota na
escala de ‘1’ a ‘7’ fundamentam a deliberação CNE/MEC sobre quais
cursos obterão a renovação de “reconhecimento”, no triênio subsequen-
te”, atualmente alterado para avaliação quadrienal. (CAPES, 2014, s/p).

O atual Plano Nacional de Pós–Graduação (PNPG), com vigên-
cia de 2011 a 2020, parece concretizar e fortalecer uma política que há
quase duas décadas se consolida, numa tentativa de mudar a cultura
universitária, na qual a produção do conhecimento e a formação de no-
vos pesquisadores ficam comprometidas ao desempenho de produção,
especialmente, pelo “[…] aumento do valor agregado de nossos produ-
tos e a conquista competitiva de novos mercados no mundo globaliza-
do” (MEC; CAPES, 2010, p. 37), com incentivos claros a avaliação mais
intensificada da produção docente, o empreendedorismo entre os pro-
fessores e alunos e a internacionalização da pós–graduação brasileira. 

Outros instrumentos de regulação no campo da Ciência e Inova-
ção também caminham para as mesmas perspectivas sobre a inserção
internacional e o papel do professor e da produção de conhecimento,
tais como o Livro Azul da 4ª Conferência Nacional de Ciência e Tecno-
logia e Inovação para o Desenvolvimento Sustentável (BRASIL; MCTI,
2010); e a Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (EN-
CIT), com vigência de 2012–2015. (BRASIL; MCTI, 2012). Estes docu-
mentos observam claramente a velocidade necessária para acompanhar
as mudanças tecnológicas mundiais, pelas quais o Brasil teria que “[…]
realizar um enorme esforço para avançar na geração e utilização do co-
nhecimento técnico–científico, criando capacidades e competências em
áreas estratégicas.” (BRASIL; MCTI, 2012, p. 9). 

Neste cenário, este trabalho tem o intuito de contribuir para a
discussão do tema, sobre o qual, parte–se do contexto  da reforma do
Estado e inserção do Brasil na comunidade acadêmica internacional às
análises sobre a produção científica e como estas se relacionam com o
complexo papel da pós–graduação, que contribui para a competitivida-
de institucional e o financiamento de pesquisas, expostos em ranquea-
mentos das instituições superiores, agora mais orientadas pelas relações
econômicas. 
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1.  O  redimensionamento do Brasil:  relação pro-
dução de conhecimento e capital mundializado 

O desenvolvimento do capital está associado a numerosos fato-
res que, segundo Chesnais (1996, p.14) “[…] desembocam num novo
conjunto de relações internacionais e internas que ‘formam um sistema’
e que modelam a vida social, não apenas no plano econômico, mas em
todas as suas dimensões”, especialmente materializadas, em um proces-
so que este autor chama de mundialização do capital1, em que se traduz
a capacidade estratégica de produção nas diversas áreas de desenvolvi-
mento, e nas relações humanas, como a educação. 

Esta conduta do sistema está ligada à dinâmica que o capital
apresenta no decorrer da história ao personalizar suas mudanças, pois
“[…] é na produção que se cria riqueza, a partir da combinação social
de formas de trabalho, de diferentes qualificações.” (CHESNAIS, 1996,
p. 15)

É nesse passo que normas internacionais (ditadas pelos organis-
mos internacionais e consolidadas no Brasil) são ajustadas à realidade
de cada país, cujas políticas econômicas, monetárias, fiscais e sociais ob-
jetivadas no mercado foram viáveis para o empreendimento de uma res-
significação na atuação do Estado, tomando novas formas de valoriza-
ção do capital.

Essa nova etapa do capitalismo, que marca a transição do fordis-
mo–keynesiano  para  o pós–fordismo e o neoliberalismo,  exigiu
uma reestruturação  da produção  e a  consequente  precarização
das condições de trabalho. Para satisfazer as necessidades imedia-
tas do progresso, a prática como conhecimento utilitário, passou a
ganhar espaço no trabalho educativo. (FRANÇA, P.; FRANÇA, R.,
2008, p. 147).

O processo de reestruturação produtiva e suas influências na di-
nâmica do trabalho redimensionou a organização do Estado e de sua

1 Esta expressão “[…] é a que corresponde mais exatamente à substância do termo inglês “globalização”,
que traduz a capacidade estratégica de todo grande grupo oligopolista, voltado para a produção manufa-
tureira ou para as principais atividades de serviços, de adotar, por conta própria, um enfoque e conduta
‘globais’”. Situação que vale também na esfera financeira, pois “a integração internacional dos mercados
financeiros resulta, sim, da liberação e desregulamentação que levaram à abertura dos mercados nacionais
e permitiram sua interligação em tempo real.” (CHESNAIS, 1996, p. 17)
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administração em novas relações sob a doutrina neoliberal2, principal-
mente em países em desenvolvimento que, incentivados por organismos
multilaterais,  como o  Fundo Monetário  Internacional  (FMI),  o  Banco
Mundial (BM) e Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), ori-
entaram a dinâmica no desenvolvimento do capital.

Um exemplo clássico desta organização se deu pelo ‘Consenso
de Washington’, em novembro de 1989 na cidade de Washington D.C,
quando economistas destas instituições financeiras, em conjunto com o
Instituto  de  Economia  Internacional3,  formularam  dez4 regras  básicas
que se tornaram os fundamentos da política oficial do Fundo Monetário
Internacional na década de 1990  (WILLIAMSON, 2002). A expressão
“Consenso de Washington”, criada pelo economista John Williamson,
foi comumente utilizada para designar tais regras como um ‘receituário’
político–econômico para promover o ‘ajustamento macroeconômico’ de
políticas  neoliberais,  especialmente  de  países  em desenvolvimento,  a
exemplo das ações econômicas estruturais, adotadas e desenvolvidas no
Brasil a partir da década de 1990.

Para Chaves (2005, p. 105) o “Consenso de Washington” sinte-
tizou as orientações destes organismos para a América Latina definindo
políticas de ajustes estruturais que “[…] centraram–se na desregulamen-

2 Doutrina fundada por Hayek, em 1944, que defendia uma inigualável virtude do mercado, na qual o
“[…] igualitarismo promovido pelo estado de bem-estar destruía a liberdade dos cidadãos e a vitalidade
da concorrência, da qual dependia a prosperidade de todos. […] para a qual atrai os conservadores de
seu tempo, prescinde por isso completamente da assim chamada ‘ciência econômica’. O neoliberalismo é,
em primeiro lugar, normativo: o mercado deve dominar tudo e o Estado deve ficar reduzido ao papel de
preservar as instituições que permitam o funcionamento do primeiro. Em decorrência disso, ele é essenci-
almente prescritivo, arrolando as medidas que devem ser tomadas para que seja construído (ou reconstruí-
do) esse mundo ideal, organizado pelo mercado. Não há papel aí, portanto, para a ‘ciência’ econômica. A
norma que define essa doutrina não decorre da constatação ‘científica’ (que seria em princípio produzida
pelo paradigma neoclássico) de que essa sociedade é a melhor possível e/ou de que o mercado é o de -
miurgo de um processo que maximiza utilidades e lucros e minimiza custos, produzindo o “ótimo social”.
(PAULANI, 2006, p. 6)
3 Entidade sem fins lucrativos, de caráter privado, que, de acordo com as informações contidas em seu
site na aba “Sobre o Instituto”, se coloca como apartidária, e tem como objetivo desenvolver estudos e
pesquisas no campo da política econômica internacional. Com funcionamento desde 1981, a entidade
ajudou na elaboração de diversos documentos do BM e do FMI e apresenta, como orçamento anual, a ci-
fra de US$ 10 milhões. Disponível em: <http://www.iie.com/institute/aboutiie.cfm>. Acesso em: 17 nov.
2011.
4 O documento encerra dez pontos para a adequação dos países em desenvolvimento às políticas neolibe-
rais, são eles: 1) disciplina fiscal; 2) prioridades nas despesas públicas; 3) reforma tributária; 4) taxa de ju -
ros de mercado; 5) taxa de câmbio competitiva; 6) política comercial de integração aos fluxos mundiais; 7)
abertura ao investimento direto estrangeiro; 8) privatização de estatais; 9) desregulação de setores contro-
lados ou cartelizados; 10) direitos de propriedade. (WILLIAMSON, 2002)

http://www.iie.com/institute/aboutiie.cfm
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tação dos mercados, na abertura comercial e financeira, na privatização
do setor público e na redução do Estado.” 

No Brasil, as mudanças se deram especialmente a partir do go-
verno de Fernando Henrique Cardoso (1995–2002), tendo como marco
a Reforma do Estado em 1995, com a criação do Ministério da Adminis-
tração Federal e Reforma do Estado (MARE), subjugado ao então Minis-
tro Luiz Carlos Bresser Pereira, principal mentor da reforma. Baseada na
perspectiva gerencial dos organismos internacionais a reforma do Estado
reestruturou os serviços públicos sociais, como educação, cultura e saú-
de.

O esforço em implementar tais mudanças no Brasil é marcado
pela reforma do aparelho do Estado, ainda em curso, tomando força e
regulamentação com o Plano Diretor da Reforma do Estado (PDRE), o
qual objetivava tornar o Estado compatível com o capitalismo competiti-
vo que produz e trabalha a serviço do mercado flexível e dinâmico, com
a bandeira da modernização ligada à eficiência. Este plano se tornou pe-
dra basilar para as reformas do aparelho administrativo do Estado brasi-
leiro. (SILVA JÚNIOR; SGUISSARDI, 2001)

Observa–se, ao longo dos últimos vinte anos, uma transforma-
ção econômica e jurídica que afeta, de forma estrutural e cultural, o tra-
balho como um todo:

Ressalte–se a importância da publicação do Plano Diretor para a
reforma do Estado em 1995 para entender a origem das mudan-
ças e reformas na universidade, sobretudo nas atividades de pes-
quisa, pois a constituição do setor de serviços não exclusivos do
Estado  permitiu a produção de um arcabouço jurídico que trou-
xesse em seu núcleo a racionalidade da reforma do Estado,  tão
aclamada como necessária pelo ex–ministro Bresser Pereira,  ten-
do a naturalização do fundo público pelo capital como marco des-
te processo e transformação do Estado em instrumento de produ-
ção e por isso, em igual medida, as IFES também se transformam
neste instrumento juntamente com o Estado (SGUISSARDI; SILVA
JÚNIOR, 2009). Aí residiria a origem da construção da nova iden-
tidade da universidade pública. (SILVA JÚNIOR, 2011, p. 66, gri-
fo nosso).

Conforme o excerto, o processo de reformulação do capital redi-
mensionou a organização do Estado e de sua administração em novas
relações entre o Estado e Sociedade. Bresser Pereira (2007, p. 23), justi-
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fica que a América Latina, a partir de 1980, entrou em uma dura crise
fiscal, acentuada pela dívida externa dos países. Diante disso, seria ne-
cessária uma reforma administrativa que garantisse a disciplina fiscal, a
privatização e a liberação comercial, nas quais o Estado mantém a res-
ponsabilidade social e, em contrapartida, incentiva e incrementa os ser-
viços via mercado.

Silva Júnior (2011) esclarece, em sua Tese de Livre Docente, so-
bre o trabalho do professor nas universidades federais que tal Reforma
deu guarida jurídica para as demais reformas nas instituições republica-
nas, como a Universidade Pública, além de tornar, um país “seguro”
para o investimento externo direto5 em sua empreitada pela competição
nos mercados internacionais. 

O modelo econômico adotado por Cardoso ao final da década
de 1990 foi refinado no governo Lula da Silva, pois a economia brasilei-
ra precisava se constituir em um excelente destino para o capital estran-
geiro com investimento externo direto no país. 

Portanto, manter a dívida e os parâmetros que medem a qualida-
de da economia do país é fundamental. Independente se a maio-
ria da sociedade brasileira sobreviva por meio de políticas focais e
à míngua. Por outro lado, é exatamente este modelo econômico
que fornecerá as diretrizes para a educação superior pública para
transformar–se na “agência executiva de políticas de competência
do Estado” […]. (SILVA JÚNIOR et al., 2014, p. 144, grifo do au-
tor).

O excerto ratifica a ideia de construção de um pacto nacional de
incentivo prioritário à produção de conhecimento seletivo, de forma ob-
jetivada sobe a qual a universidade pública assume novos lugar e fun-
ções nos âmbitos social e econômico. É nesta lógica que ressalta Fran-
cisco de Oliveira (1999, p. 3), quando fala que “a reforma do Estado
produziu a matriz política, teórica e ideológica para a reforma das de-
mais instituições [republicanas]”. 

5 O investimento externo ou estrangeiro direto (IED) é na descrição feita para o Instituto de Pesquisa Eco-
nômica Aplicada (IPEA), “todo aporte de dinheiro vindo do exterior que é aplicado na estrutura produtiva
doméstica de um país, isto é, na forma de participação acionária em empresas já existentes ou na criação
de novas empresas. Esse tipo de investimento é o mais interessante porque os recursos entram no país, fi -
cam por longo tempo e ajudam a aumentar a capacidade de produção, ao contrário do investimento es-
peculativo, que chega em um dia, passa pelo mercado financeiro e sai a qualquer momento.” (WOLF-
FENBÜTTEL, 2006, s/p)
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No mesmo sentido, Silva Júnior (2011) acrescenta que a reforma
é o primeiro e decisivo passo para a mudança da cultura institucional da
universidade e a origem de um novo paradigma de produção de conhe-
cimento e das novas funções sociais e econômicas da universidade pú-
blica, com severas consequências para o trabalho do professor universi-
tário. 

O redimensionamento  que  o  processo  de  reforma  do  Estado
trouxe ao o fundo público, que passa a ser investido como recurso para
aumentar a produtividade e a competitividade, transforma a economia
do país que, sob as exigências internacionais do setor produtivo, e no
movimento da ordem financeira mundial, foi se constituindo nas políti-
cas educacionais, nas quais o mercado se tornou investidor e principal
receptor de Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I). 

2. Uma década de Ciência, Tecnologia e Inovação
– o passo contínuo da Reforma

No governo de Lula da Silva, especialmente após 2005, houve
ampliação significativa dos esforços tecnológicos brasileiros, com expres-
siva expansão de recursos e implantação de políticas6 que reúnem Cien-
cia, Tecnologia e Inovação (CT&I) com vistas à inserção internacional
do Brasil, por meio de instrumentos de regulação voltados para pesquisa
e desenvolvimento (P&D). Isso se deu, especialmente, por meio de fi-
nanciamentos das agências de fomento que passaram a seguir, como se
viu anteriormente, a lógica de programas de investimento, sob o slogan
da ‘inovação’. Assim, foi possível incentivar empresas, universidades e
centros de pesquisa a adotarem, na questão da produção de conheci-
mento mais direcionada e quantificada em nível mundial, indicadores,

6 Nos dois mandatos desse governo (2003–2010), destacam–se, no âmbito do arcabouço jurídico legal,
como importantes marcos regulatórios que caracterizam a atual política de Ciência e Tecnologia na tentati -
va de aproximar a ciência brasileira do setor industrial: a criação dos Fundos Setoriais (1999); a Lei de
Inovação que estabelece medidas de incentivo à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambien-
te produtivo; a Lei n. 11.196/2005 conhecida como “Lei do Bem” que consolida incentivos fiscais para
pessoas jurídicas, desde que realizem pesquisas tecnológicas e desenvolvimento de inovação tecnológica;
a Lei n. 8.958/94 que dispõe sobre as relações entre instituições federais de ensino superior e de pesquisa
científica e tecnológica e as fundações de apoio;a Lei n. 11.487/2007 que altera a Lei n. 11.196, de 21 de
novembro de 2005, para incluir novo incentivo à inovação tecnológica e modificar as regras relativas à
amortização  acelerada  para  investimentos  vinculados  à  pesquisa  e  ao  desenvolvimento;  e  a  Lei  n.
11.079/2004 que institui normas gerais para licitação e contratação de parcerias público–privadas no âm-
bito da administração pública.
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nos quais a ‘inovação’ recebe, segundo Arbix, “[…] tratamento acentua-
damente pró–ativo do setor público até sua incorporação explícita na re-
tomada de políticas de desenvolvimento nacional.”  (ARBIX, 2010,  p.
14)

Planejamentos e Planos estratégicos tomam conta do cenário de
investimentos do Estado em atuação com os diversos Ministérios, tendo–
se, como exemplo, a aprovação da Política Industrial, Tecnológica e de
Comércio Exterior (PITCE) em 2004. Trata–se de uma política articula-
da que envolve a Casa Civil da Presidência da República, os Ministérios
do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC), de Ciência
e Tecnologia (MCT), da Fazenda (MF), do Planejamento, o Instituto de
Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), o Banco Nacional de Desenvolvi-
mento, Econômico e Social (BNDES), e a Financiadora de Estudos e
Projetos (FINEP), com o objetivo de aumentar a “eficiência econômica e
o desenvolvimento e difusão de tecnologias com maior potencial de in-
dução do nível de atividade e de competição no comércio internacional”
(BRASIL, 2003, p. 2). A este respeito, se esclarece:

O desenvolvimento de novos produtos e usos possibilita a disputa
e a conquista de novos mercados, acentuando o lugar cada vez
mais importante que ocupa a capacitação para inovação industri-
al. É necessária uma alocação crescente de recursos públicos e pri-
vados para esse campo, para Pesquisa e Desenvolvimento (P&D),
para a alta qualificação do trabalho e do trabalhador e para a arti-
culação de redes de conhecimento.  Essa interação de diferentes
áreas do saber, de métodos e alvos constitui uma das marcas fun-
damentais da Política Industrial, Tecnológica e de Comércio Exte-
rior. (BRASIL, 2003, p. 4, grifo nosso).

Outro exemplo de destaque é o Plano de Ação em Ciência, Tec-
nologia e Inovação – Plano CT&I (2007–2010), criado em novembro de
2007, o qual é apresentado à comunidade científica, tecnológica e em-
presarial e à sociedade brasileira como Plano de Ação para o período
2007–2010 do MCT em sintonia com o Plano de Aceleração do Cresci-
mento (PAC) do Governo Federal. Esta é uma ação política que objetiva
“definir um amplo leque de iniciativas, ações e programas que possibili-
tem tornar mais decisivo o papel da CT&I no desenvolvimento sustentá-
vel do País.” (BRASIL, 2007, p. 9)
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O Plano de CT&I apresenta várias iniciativas voltadas para “esti-
mular as empresas a incorporarem as atividades de Pesquisa, Desenvol-
vimento e Inovação (PD&I) no seu processo produtivo.” (Ibidem, p. 10).
Para isso, propõe o aumento do apoio à pesquisa científica e tecnológi-
ca em todas as áreas do conhecimento,  “porém com maior  estímulo
para as áreas de fronteira, para as engenharias e áreas estratégicas para
o desenvolvimento do País” (BRASIL, 2007, p. 10). Nesse sentido, elege
prioridades relacionadas diretamente a quatro eixos estratégicos:

– expandir, integrar, modernizar e consolidar o Sistema Nacional
de Ciência e Tecnologia e Inovação (SNCTI), atuando em articu-
lação com os governos estaduais para ampliar a base científica e
tecnológica nacional;

– atuar de maneira decisiva para acelerar o desenvolvimento de
um ambiente favorável à inovação nas empresas, fortalecendo a
Política Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior (PITCE);

– fortalecer as atividades de pesquisa e inovação em áreas estra-
tégicas para a soberania do País, em especial energia, aeroespaci-
al, segurança pública, defesa nacional e Amazônia; e,

– promover a popularização e o ensino de ciências, a universaliza-
ção do acesso aos bens gerados pela ciência, e a difusão de tecno-
logias para a melhoria das condições de vida da população. (BRA-
SIL, 2007, p. 10–11).

É nesse cenário que os centros  de pesquisas,  universidades e
agências  de fomento  interagem para  o  desenvolvimento de CT&I.  É
possível perceber a interligação de uma política de Estado, à qual se re-
feria o então Ministro de Ciência e Tecnologia (MCT) Aluízio Mercadan-
te,  em apresentação  na  Academia  Brasileira  de  Ciências  (ABC),  em
maio de 2011, denominando as ações de governo de um “novo desen-
volvimentismo”. (MERCADANTE, 2011, s/p)

A exposição demonstra o lugar das políticas de Estado para o di-
recionamento do modelo econômico de valorização do capital no con-
texto do regime de predominância financeira. Expressa, ainda, o papel
da universidade pública na CT&I e produção de pesquisa e desenvolvi-
mento (P&D).
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Gráfico 1 – Brasil – Dispêndio nacional em pesquisa e desenvolvimento (P&D) (em valo-
res de 2013) total e por setor, 2000–2013.

Fontes: MCTI (2016). Dispêndios federais: Sistema Integrado de Administração Finan-
ceira do Governo Federal (Siafi). Extração especial realizada pelo Serviço Federal de
Processamento de Dados – Serpro;  Dispêndios estaduais: Balanços Gerais dos Estados
e levantamentos realizados pelas Secretarias Estaduais de Ciência e Tecnologia ou insti -
tuições afins; Dispêndios empresariais: Pesquisa de Inovação Tecnológica – Pintec/IBGE
e levantamento realizado pelas empresas estatais federais, a pedido do MCT. Elabora-
ção: Coordenação–Geral de Indicadores (CGIN) – ASCAV/SEXEC – Ministério da Ciên-
cia, Tecnologia e Inovação (MCTI).
(1) Valores obtidos através dos multiplicadores utilizados pelo Banco Central para defla-
cionar o PIB, publicados na tabela “Produto Interno Bruto e taxas médias de crescimen-
to”

Nos dados levantados pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e
Inovação (MCTI) são considerados os investimentos públicos (federais e
estaduais), os empresariais e de entidades privadas sem fins lucrativos,
conta–se neste último, o investimento em pesquisa e na pós–graduação
de instituições de ensino superior privadas. Observa–se a expansão do
setor público, exponencialmente maior que o setor privado, cujo cresci-
mento apresenta–se na ordem de 205%, quanto ao investimento priva-
do fica em 161%. Este último está relacionamento, especialmente, a in-
vestimentos  de  pesquisa  das  empresas  dos  serviços  de  telecomunica-
ções, informática, de Eletricidade e gás e na divisão de serviços por insti-
tuições  públicas  (como serviços  de  arquitetura  e  engenharia;  testes  e
análises técnicas) (MCTI, 2016).

Silva Júnior (2014) ratifica esse entendimento, do ponto de vista
da economia política, a qual significa o aprofundamento do processo
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iniciado com a reforma do Estado que vai colocar a universidade públi-
ca – entendida como objetivação do fundo público – a serviço da valori-
zação do capital predominantemente financeiro. 

Nesse sentido, resgata–se Oliveira (2009, p. 12), que diz que vi-
vemos num tempo em que “[…] a ciência e a técnica tornaram–se for-
ças produtivas, cumprindo a previsão de Marx, essa centralidade do tra-
balho intelectual na universidade lhe confere um especial lugar no capi-
talismo contemporâneo”. 

Para os autores, Sguissardi e Silva Júnior (2009), e Silva Júnior
(2011), a pós–graduação é o espaço mais desenvolvido dessa lógica de
compressão e produção do conhecimento. Nela, o trabalho, complexo e
alienado, é capaz de naturalizar as relações de trabalho mais competiti-
vas, o produtivismo em potência máxima e a produção de conhecimen-
to instrumental. Por isso, pode–se afirmar que, na pós–graduação, está a
força motriz das mudanças no âmbito do trabalho docente e da cultura
universitária.

O enlace por meio da parceria Universidade–Mercado muda o
direcionamento das políticas educacionais e de financiamento, e, conse-
quentemente, a orientação sobre a pesquisa e o trabalho do professor
na universidade pública. O que queremos aqui demonstrar é de que ma-
neira todo esse processo está interligado.

A atuação do então ministro da Ciência e Tecnologia (MCTI),
Sergio Rezende, no período de 2005 a 2010, que em pronunciamento,
apontou a preocupação do Ministério com o investimento pesado “[…]
na  formação de  recursos  humanos  e  infraestrutura  para  pesquisa  no
Brasil”, desde o início do governo Lula da Silva (BRASIL, 2010, s/p).
Essa preocupação com ‘a consolidação da ciência no país’, que, segun-
do ele, ainda depende muito de recursos públicos, teria que obter priori-
dade de investimento do governo federal e do MCTI nas pesquisas. 

Rezende ainda destacou as ações e os avanços alcançados nos
últimos anos para a ciência, em função da internacionalização da produ-
ção científica do Brasil, citando: o crescimento do número de bolsistas
do  Conselho  Nacional  de  Desenvolvimento  Científico  e  Tecnológico
(CNPq) e da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Su-
perior (CAPES) de 80 mil (mestrado e doutorado) em 2000 para 143
mil, em 2009; o aumento do número de mestres doutores de 5 mil, em
1987, para 50 mil em 2008; a criação de 123 Institutos Nacionais de
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Ciência e Tecnologia; e o maior volume da produção científica no País,
com mais de 30 mil artigos científicos publicados em 2008, ultrapassan-
do assim a média mundial. (BRASIL, 2010).

O Ministro lembrou que universidades públicas e instituições de
nível superior foram contempladas com um novo impulso com a amplia-
ção do Programa de Infraestrutura para Pesquisa (PROINFRA) da FI-
NEP, que recebeu R$ 360 milhões em 2009, seis vezes o total investido
em 2002, além da criação, em 2007, do Plano de Ação em Ciência,
Tecnologia e Ciência, chamado de o “PAC da Ciência”, que contou até
2010 com recursos de R$ 41 bilhões de reais. (BRASIL, 2010).

3. Inovação e Internacionalização

Em  relação  ao  desenvolvimento  de  tecnologia  e  inovação,
dispõe–se de todo um mecanismo de avaliação e indicadores utilizados
para “medir” o desempenho do país, ou de uma instituição, como, por
exemplo,  o  ranking  da  escola  de  negócios  IMD  Foundation  Board
(World Competitiveness Yearbook), cuja última versão de 2012 apresen-
ta o Brasil em 46º lugar, em relação à inovação e aos avanços da ciên-
cia, atrás de países como Estados Unidos, Suíça, Hong Kong, Cingapu-
ra, China, Chile, Índia, e México, especialmente nas áreas de informáti-
ca e automação (IMD, 2012, s/p). Este fato é ressaltado no seminário de
governo para demonstrar que o Brasil continua a ser um grande consu-
midor e precisa de investimento em áreas tecnológicas e de inovação,
que se tornaram cada vez mais estratégicas.

“No que diz respeito à participação dos setores intensivos em tec-
nologia  diferenciada  na  sua  matriz  interna,  o  Brasil  está  muito
abaixo. Embora tenha crescido, ainda precisa alcançar patamares
mais avançados na microeletrônica, nas tecnologias de informa-
ção e comunicação”, admite Luiz Antônio Elias, secretário-execu-
tivo do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI). O
Brasil investe menos em ciência e tecnologia que os competidores
internacionais, com pouca participação do setor privado, maiores
responsáveis  pela  introdução de novos produtos  nas  indústrias.
Para reverter o quadro e colocar o Brasil rumo à economia do co-
nhecimento,  são  esperados  investimentos,  públicos  e  privados,
previstos na Encti para os próximos quatro anos. (SENADO FE-
DERAL, 2012, p. 8–9).
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 Numa reação em cadeia, as instituições, como os países, preo-
cupam–se com rankings cada vez mais considerados no âmbito científi-
co, que, por sua vez, está cada vez mais agregado ao setor econômico,
na qual os professores pesquisadores começam a fazer parte, como pro-
dutores de ciência e inovação nas universidades. Exemplo deste cenário
é o ranking britânico publicado pela Revista “Times Higher Education
(THE)”, e referenciado no Brasil Bonini (2013), como um reconhecido
levantamento  acadêmico do  mundo,  chamado de  Brics  & Emerging
Economies Rankings, cuja versão de 20147 analisou indicadores de uni-
versidades de 22 países, a partir de informações coletadas pelo “Projeto
Global de Perfis Internacionais da Thomson Reuters, entre os integrantes
do grupo dos BRICS (Grupo formado pelos países: Brasil, Rússia, Índia,
China e África do Sul) e outros países de economia emergente”.

O editor de rankings da THE, Phil Baty, diz que o Brasil possui
poucas instituições no ranking devido a falhas na condução das
universidades. “Na China, há um estímulo forte para que os estu-
dantes publiquem suas pesquisas em inglês, o que facilita sua di-
vulgação em todo o mundo. Isso consolida a reputação do país e
encoraja instituições de ponta a trabalhar com cientistas chineses”,
diz Baty. (BONINI, 2013, s/p).

Na continuidade da matéria citada, o editor do ranking, comenta
que a “burocracia brasileira é outro obstáculo”, pois, “enquanto as uni-
versidades líderes  se esforçam para atrair  os melhores professores  do
mundo, o sistema brasileiro dificulta a contratação de docentes estran-
geiros” e, quando o faz, oferece salários mais baixos do que os pagos
por instituições estrangeiras. Acrescenta:

A China está à frente do jogo, porque começou a focar muito nis-
so […]. […]a decisão do governo chinês em investir na internacio-
nalização de suas universidades – foi um dos fatores–chave para
que as instituições se destaquem em rankings mundiais – foi toma-
da muitos anos antes que outros países emergentes. "Foram dois
grandes programas de investimento em educação [superior], que

7 Nesse ano, apenas quatro universidades brasileiras foram selecionadas: Universidade de São Paulo 
(USP), na 11ª posição (com 41,1 pontos); Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), na 24ª posição
(34,7 pontos); a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), empatada na 60ª colocação com duas 
instituições húngaras e uma de Taiwan (24,8 pontos), e a Universidade Estadual Paulista (Unesp), que fi-
cou em 87º lugar, com 20 pontos. (VEJA, 2013, s/p)
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priorizaram, entre outros aspectos, a publicação de artigos em re-
vistas de renome internacional. (BONINI, 2013, s/p).

Os principais indicadores analisados em avaliação para ranquea-
mento  de  instituições  de  pesquisa  estão relacionados  ao “volume de
pesquisas e citações em publicações especializadas, qualidade do ensi-
no,  titulação do corpo docente,  prêmios,  grau de  internacionalização
(quantidade de alunos estrangeiros) e inovação”. Neste âmbito, desta-
cam–se as pesquisas aplicadas, especialmente nas áreas de informática e
automação em que o Brasil continua sendo grande consumidor. (Idem)

Embora o Brasil tenha universidades de considerável qualidade,
estas ainda não integram as listas dos maiores rankings internacionais,
como THE (Times HigherEducation)8, e de universidades líderes como
Caltech (EUA) e Oxford (Reino Unido). 

Rankings focados no desempenho das universidades nacionais
também se destacam no meio acadêmico e econômico, como mais uma
fonte de inspiração e compressão espaço–tempo na produção de conhe-
cimento. Pode–se destacar, como exemplo, o Ranking Universitário Fo-
lha (RUF), único organizado no Brasil dessa natureza, que busca medir a
qualidade das instituições universitárias do país, em duas vertentes: so-
bre sua produção científica e cursos de graduação (nos diferentes seg-
mentos do ensino superior) (FOLHA, 2014a, s/p). As 192 universidades
avaliadas, públicas e privadas, com base na missão constitucional de en-
sino, pesquisa e extensão, foram avaliadas em cinco grandes áreas9: en-
sino,  inserção  no mercado de  trabalho,  pesquisa,  internacionalização
(inserida a partir de 2013), e inovação. 

Vale ressaltar os quesitos por subindicadores de pontuação nesse
ranking: Pesquisa: total de publicações em periódicos da base Web of
Science em dois anos anteriores ao da publicação do ranking; total de
citações indexadas na Web of Science; número de citações por publica-
ção; total de publicações na base Scielo; e, volume de recursos captados
em agências de fomento (fundações estaduais, CAPES e CNPq); Inter-
nacionalização: publicações internacionais que citam publicações da
universidade, na base Web of Science, de trabalhos publicados, por do-
cente; percentual de artigos na base Web of Science em coautoria inter-

8 Cf.: resultado do ranking 2013. Disponível em: <http://www.timeshighereducation.co.uk/world  -  univer-
sity  -  rankings/2013  -  14/world  -  ranking   >.
9http://arte.folha.uol.com.br/cotidiano/2013/09/09/entenda_o_ruf/metodologia_completa.pdf >.

http://arte.folha.uol.com.br/cotidiano/2013/09/09/entenda_o_ruf/metodologia_completa.pdf
http://www.timeshighereducation.co.uk/world-university-rankings/2013-14/world-ranking
http://www.timeshighereducation.co.uk/world-university-rankings/2013-14/world-ranking
http://www.timeshighereducation.co.uk/world-university-rankings/2013-14/world-ranking
http://www.timeshighereducation.co.uk/world-university-rankings/2013-14/world-ranking
http://www.timeshighereducation.co.uk/world-university-rankings/2013-14/world-ranking
http://www.timeshighereducation.co.uk/world-university-rankings/2013-14/world-ranking
http://www.timeshighereducation.co.uk/world-university-rankings/2013-14/world-ranking
http://www.timeshighereducation.co.uk/world-university-rankings/2013-14/world-ranking
http://www.timeshighereducation.co.uk/world-university-rankings/2013-14/world-ranking
http://www.timeshighereducation.co.uk/world-university-rankings/2013-14/world-ranking
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nacional; proporção de professores estrangeiros em relação ao número
total de docentes da instituição, coletados no Censo da Educação Supe-
rior (INEP);  Inovação: número de pedidos de patentes registrados no
INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial); ensino: pesquisa fei-
ta pelo Datafolha com uma amostra de 464 professores universitários
cadastrados pelo INEPMEC que fazem avaliações dos cursos de gradua-
ção, os quais responderam quais eram as melhores instituições em suas
respectivas áreas de atuação; percentual de professores com doutorado
coletado do Censo da Educação Superio; percentual de professores com
dedicação integral; e nota dos cursos de graduação no ENADE; Merca-
do de Trabalho: pesquisa do Datafolha com uma amostra de 1.681
responsáveis pela área de recursos humanos das empresas que atuam
na área dos 30 cursos de graduação avaliados no RUF. 

Para o Ranking Folha, baseado na opinião dos pesquisadores,
faltam–lhes  “[…]  dois  ingredientes  importantes:  a  internacionalização
mais pujante do corpo docente e um investimento maior voltado à atra-
ção do alunato internacional”. (FOLHA, 2014, s/p)

Confirma–se o que Silva Junior et al. (2014, p. 114–115) relatou
em seu estudo, para quem, “a adesão institucional de Lula ao institucio-
nal republicano imposto pela escolha política do modelo de desenvolvi-
mento econômico produz esta nova função socioeconômica para a uni-
versidade pública do país”. Ainda com possibilidades de ampliação de
um pacto nacional que se concretiza “[…] entre profundo movimento de
mudança da economia brasileira nas duas últimas décadas, a reorgani-
zação da universidade federal pública, seu novo papel econômico e so-
cial”. 
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Tabela 1 – Brasil - Colocação Geral do Ranking Universitário Folha, por subindicadores. 2015 

Código Nome UF
Pública /
Privada

Ensino Pesquisa Mercado Inovação Internacionalização Nota total

1º
Universidade de 
São Paulo (USP)

SP Pública 7º 1º 1º 1º 5º 96,94

2º

Universidade 
Federal do Rio 
de Janeiro 
(UFRJ)

RJ Pública 3º 3º 3º 5º 3º 96,74

3º
Universidade 
Federal de Minas
Gerais (UFMG)

MG Pública 1º 7º 2º 3º 9º 96,39

4º

Universidade 
Estadual de 
Campinas 
(UNICAMP)

SP Pública 6º 2º 7º 2º 13º 95,68

5º

Universidade 
Federal do Rio 
Grande do Sul 
(UFRGS)

RS Pública 2º 4º 14º 6º 11º 95,32

6º

Universidade 
Estadual Paulista
Júlio de 
Mesquita Filho 
(UNESP)

SP Pública 11º 6º 11º 7º 23º 92,45

7º
Universidade 
Federal de Santa 
Catarina (UFSC)

SC Pública 5º 9º 20º 8º 14º 92,04

8º
Universidade 
Federal do 
Paraná (UFPR)

PR Pública 9º 12º 14º 4º 21º 90,91

9º
Universidade de 
Brasília (UNB)

DF Pública 4º 14º 20º 10° 11º 60,60

10º

Universidade 
Federal de 
Pernambuco 
(UFPE)

PE Pública 10º 17º 7º 12º 28º 89.47

11º
Universidade 
Federal do Ceará
(UFC)

CE Pública 16º 10º 11º 22º 8º 89,45

12º

Universidade 
Federal de São 
Carlos 
(UFSCAR)

SP Pública 8º 11º 40º 15º 24º 89,10

13º

Universidade 
Federal 
Fluminense 
(UFF)

RJ Pública 17º 18º 14º 24º 18º 86,80

14º
Universidade do 
Estado do Rio de
Janeiro (UERJ)

RJ Pública 33º 8º 7º 43º 4º 86,63

15º
Universidade 
Federal da Bahia
(UFBA)

BA Pública 21º 22º 11º 11º 19º 85.33

   Fonte: FOLHA/RUF (2016).
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Na Tabela 1, expõe–se o resultado de 2015, com as 15 primei-
ras Instituições de melhor colocação.  Pode–se destacar que, com exce-
ção da PUC/Rio de Janeiro, todas as demais instituições são universida-
des públicas, e concentram–se, a maioria, na região sudeste do Brasil. E,
ainda, é possível ressaltar que, das 36 universidades que captaram um
mínimo de R$ 20 milhões para pesquisa, 33 são públicas – 26 federais e
7 estaduais – e 3 são privadas. (FOLHA, 2016)

Nesse cenário de competitividade e atuação da produção cine-
tífica e inserção internacional das IES, é possível destacar a importância
o  trabalho  desempenhado  pelas  principais  agências  executoras  deste
pacto nacional, CAPES e CNPq, pela consolidação de um sistema naci-
onal de CT&I que vem introduzindo nos últimos 20 anos de mudanças
políticas, jurídicas e culturais, a produção de conhecimento e da univer-
sidade. Para reflexão do papel da ciência, cita–se Oliveira (2009, p.12):

Nos tempos em que a ciência e a técnica tornaram–se forças pro-
dutivas, cumprindo a previsão de Marx, essa centralidade do tra-
balho intelectual na universidade lhe confere um especial lugar no
capitalismo contemporâneo. Assim, qualquer que seja o sistema
produtivo em acepção ampla, o lugar da universidade é privilegia-
do e não haverá esforço para o desenvolvimento econômico que
resulte exitoso se a universidade não for seu motor principal: ou
dizendo em termos marxistas, a força de trabalho da qual se extrai
o sobre produto que realimenta permanentemente a expansão do
sistema hoje só pode ser viabilizada pelo binômio técnico–científi-
co. 

Para Sguissardi e Silva Júnior (2009, p. 37), este movimento de
reconfiguração da identidade universitária penderia a operar reformas
na sua estrutura e identidade:

[…] tenderiam a responder prioritariamente às demandas do mer-
cado,  assemelhando–se,  assim,  a  qualquer  empresa  capitalista,
com prejuízos evidentes para as atividades específicas de uma ins-
tituição de educação superior, assim como para o trabalho docen-
te e para saúde e identidade dos professores. […] Tais reformas
possibilitarão, desta forma, a expansão, intensificação e mesmo a
precarização do trabalho imaterial  produzido nas  universidades;
especialmente o da pesquisa que, norteada e dirigida para o setor
produtivo, altera a qualidade do trabalho do professor pesquisa-
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dor e o papel da ciência, subsumida ao aspecto instrumental da
tecnologia e inovação tecnológica.

Estas agências de fomento mantêm, de modo geral, o papel es-
trutural para o qual foram fundadas, porém como parte dos ‘atores’ res-
ponsáveis por mudanças institucionais que possam combinar um maior
trânsito de agentes privados na produção de conhecimento, a custo da
intensificação do trabalho e precarização de suas relações, “norteadas e
dirigidas”, conforme excerto acima, para o setor produtivo, confirmando
o lugar na divisão internacional do trabalho, como plataforma de produ-
ção de valor, empregado por Paulani (2008).

Faz–se neste momento menção ao que o Sindicato Nacional dos
Docentes  das  Instituições  de  Ensino  Superior  (ANDES–SN)10 sugere
para a universidade brasileira, na “Proposta do Andes–SN para a Uni-
versidade Brasileira”, construída a partir de discussões, em 1981, com
sua primeira versão, em junho de 1982, após o V Conselho Nacional de
Associações Docentes (V CONAD), realizado em Belo Horizonte/MG, e
apresentada ao Ministério da Educação e Cultura no mesmo ano, en-
contrando–se na 4ª versão revisada, em 2013. (ANDES–SN, 2013, p.
11)

Para desenvolver este modelo de Universidade, ter–se–ia a ne-
cessidade de sua “manutenção e ampliação” sob responsabilidade do
Estado, com a organização e o funcionamento garantindo, entre outros
fatores, que “[…] seja mantido um sistema de avaliação institucional do
tripé ensino, pesquisa e extensão, entendido como retrospectiva crítica,
contextualizado nas demandas sociais e nas condições reais em que se
dá o trabalho acadêmico.”, tendo–se como objetivo a melhora da quali-
dade, “[…] referenciada em processos e não apenas em produtos.” (AN-
DES–SN, 2013, p. 18)

 Desse modo, o documento defende um entendimento sobre o
processo de pesquisa e produção de conhecimento: 

A pesquisa é uma atividade intelectual  de caráter  artesanal,  de-
vendo ser valorizada como um instrumento de desenvolvimento
soberano – científico, tecnológico, cultural, artístico, social e eco-

10 A Associação Nacional dos Docentes de Ensino Superior (ANDES), fundada em 1981, “após a promul-
gação da Constituição de 1988, que assegurou aos servidores públicos o direito de sindicalização. Os do-
centes, reunidos no II Congresso Extraordinário (Rio de Janeiro/RJ, novembro de 1988), aprovaram a 
transformação da ANDES em Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior, o AN-
DES–SN. (ANDES–SN, 2013, p. 12–13).
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nômico – do país, não podendo ser submetida a critérios de pro-
dução industrial ou de mercado, devendo respeitar as condições
específicas  das  diversas  áreas  do  conhecimento  no  desenvolvi-
mento do trabalho acadêmico. (ANDES–SN, 2013, p. 20).

Considera–se este entendimento o mais lúcido e coerente diante
do trabalho imaterial de produção de conhecimento. 

Considerações finais

No estudo exposto, pode–se inferir que a partir da reforma do
Estado, definiram–se novos marcos regulatórios e novo arcabouço ju-
rídico que resultaram no estabelecimento  de um novo paradigma de
produção de conhecimento com ênfase em inovação tecnológica e ciên-
cias prioritárias. Destaca–se, aqui, o papel das agências de regulação e
fomento, CAPES e CNPq, que, conforme os mandamentos do Estado,
estabeleceram incentivos à pesquisa e à produção de conhecimento vol-
tadas à inovação e a indicadores internacionais de produtividade, com o
objetivo de aumentar a competitividade industrial do país e adentrar o
patamar de país internacionalmente reconhecido.

Tal contexto propicia a intensificação do trabalho professor e o
papel das IES nos ranqueamentos nacionais e internacionais que de-
monstram a dinâmica em multitarefas desses atores, que, por vezes, re-
sulta em processos sofridos de produção. Os depoimentos de professo-
res jovens–doutores, expostos por Ferreira (2015), ao analisar o trabalho
do professor–pesquisador menciona, que questões sobre condições ob-
jetivas de financiamento de projetos e falta de infraestrutura por parte da
universidade, potencializa a procura por mais trabalho e desenvolvimen-
to de pesquisas, junto com os critérios de regulação dos Programas de
Pós–Graduação, além de stress e o sofrimento em relação ao trabalho.
Da falta de apoio técnico, de estruturas de laboratórios e de salas de
pesquisas, até a cobrança de produtividade, tudo se engendra numa es-
pécie de mecanismos de indução a pesquisas, à busca por financiamen-
tos e a um novo modelo de produção de conhecimento.

Todavia, em face às finalidades e aplicações sociais e econômi-
cas, pode–se entender, que os parâmetros da produção científica – co-
nhecimento valorado, estão cada vez mais submetidas à lógica da inter-
nacionalização e da produção quantitativa, seja possível  mudar–se tal
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estrutura sem um movimento coletivo sobre trabalho e o papel da uni-
versidade.
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12° CAPÍTULO
DA EDUCAÇÃO COMPARADA: NOVAS

ABORDAGENS E PERSPECTIVAS TEÓRICO–
METODOLÓGICAS

Ana Lúcia Cunha Fernandes
UFRJ

Ninguém se conhece senão por comparação. 1

Há alguns anos, Filipe González (um antigo presidente da Espa-
nha) afirmou que a política é poliédrica e que cada um verá do prisma
aquilo que mais lhe convier. Aproprio–me desta imagem que me parece
útil para iniciar este texto sobre comparação. Como outras disciplinas ci-
entíficas sociais e humanas, a Educação Comparada não é exata, ou
seja, em seu seio cabem a discussão, a divergência e a diferença.

Uma  razão  de  ordem  epistemológica  leva–me  a  destacar  tal
abordagem: a percepção sobre a relevante contribuição que a Educação
Comparada pode fornecer aos estudos de nível superior e, em especial,
aos cursos de formação de professores. Enquanto que muitas das disci-
plinas têm o seu enquadramento a partir de uma perspectiva nacional, a
Educação Comparada, sobretudo em suas vertentes teóricas mais recen-
tes, procura explorar justamente a dimensão internacional, ou, melhor
dizendo, trans (para além de) nacional dos fenômenos educativos, con-
tribuindo para a compreensão da influência dos elementos internacio-
nais na elaboração das políticas educativas nacionais, entre outros as-
pectos.

Neste sentido, a disciplina, bem como os projetos de investiga-
ção no âmbito da educação comparada, adquirem uma relevância sin-
gular no quadro dos estudos universitários,  sendo portanto uma área
com enorme potencial a ser desenvolvido. 

Assiste–se hoje  a uma transformação do campo da Educação
Comparada que desenvolve novas teorias e práticas. Além disso, é pos-
sível identificar alguns aspectos que justificam o atual interesse pela di-

1 Henri  Marion.  A  educação  e  a  sociedade  na  Inglaterra.  Revista  Pedagógica,  Tomo  VIII,  n.  46,
15/12/1895, pp. 290–305.
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mensão comparada: a existência de problemas educativos comuns aos
diferentes países, provocados em grande parte pelos efeitos culturais e
educacionais do fenómeno da globalização, que não tem apenas uma
dimensão económica; a atual crise do Estado–nação e a consequente
emergência de novos espaços de identidade cultural no plano local e re-
gional, o que obriga a repensar os lugares tradicionais de tomada de de-
cisão em matéria de educação; e a própria internacionalização do mun-
do universitário e da pesquisa científica (Nóvoa, 1995).

A Educação Comparada como disciplina acadê-
mica e campo de saber

Em texto considerado um marco nos estudos de Educação Com-
parada, Modelos de Análise em educação comparada: o campo e a car-
ta (edição original em francês de 1995 e edição brasileira de 2009), An-
tónio Nóvoa apresenta as principais tendências teórico–metodológicas
que, no seu entender,  permitem perceber a configuração dos estudos
comparados numa espécie de cartografia de teorias e autores que, por
sua vez, mostram o desenvolvimento da disciplina. 

Tomando como base esse estudo, apresento aqui, de forma não
exaustiva, algumas características dessas tendências, de modo a marcar
mais os contrastes e rupturas do que as continuidades.

Situando os estudos comparados em função de seus pressupos-
tos teóricos, objetivos/fins e práticas, bem como suas implicações políti-
cas, o autor apresenta um conjunto de tendências que vão desde as pri-
meiras tradições, em que o principal objetivo era reunir informações so-
bre os sistemas educativos em diferentes países, buscando explicar as
causas de sua evolução com o intuito de contribuir para a melhoria dos
sistemas, passando por estudos de caráter mais positivista, cujo objetivo
principal é a formulação de leis gerais, objetivas e científicas, aplicáveis a
diferentes sistemas, bem como perspectivas de pretensão modernizado-
ra, na qual está presente a crença na educação como fator de progresso
e a EC como elemento para a tomada de decisão, ou de resolução de
problemas, em que se identifica uma nítida intenção utilitária ao buscar
estabelecer leis–hipóteses de forma a obter um caminho generalizável
com a elaboração de leis que possam orientar práticas semelhantes em
diferentes contextos. A principal característica comum a essas tendências
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é a utilização de um conceito simples de comparação, com a mera justa-
posição de diferentes sistemas e em que estes constituem a principal uni-
dade de comparação.

O que nos interessa aqui é apresentar os estudos que percorre-
ram caminhos distintos, em ruptura teórica e ideológica com as anterio-
res,  em que a  ideia  fundadora da Educação Comparada,  ou seja,  a
mera justaposição de informações sobre os sistemas nacionais de ensi-
no, é posta em causa. 

A Abordagem Histórico–Comparada

Importa referir o movimento que tem buscado construir uma in-
tersecção entre  o campo da História  da Educação e o da Educação
Comparada, ou seja, uma história comparada, numa perspectiva soci-
ohistórica, atenta, no caso do conhecimento comparado, à construção, à
difusão e à apropriação de um discurso regulador das práticas e manei-
ras de pensar dos actores educacionais, contribuindo para o estabeleci-
mento de um corpus de conhecimento autorizado e para a formação de
uma comunidade disciplinar.

Rompendo com as fronteiras dos Estados Nacionais, foi preciso
ampliar o espaço de referências indo do infinitamente grande dos pro-
cessos de globalização ao infinitamente pequeno dos fenómenos de lo-
calização. A concepção de Educação Comparada utilizada neste traba-
lho pode ser definida como: 

Une tentative d'ériger un nouveau projet de comparaison, en pas-
sant de l'analyse des faits à l'analyse du sens historique des faits, à
partir d'une espèce de réconciliation entre l'histoire et la comparai-
son. On pourrait parler d'un nouveau chemin qui peut conduire
les comparatistes  à consacrer  plus  d'attention à l'histoire  et  à la
théorie au détriment d'une pure description et interprétation, aux
contenus de l'éducation et pas seulement à ses résultats (Nóvoa,
1995).

O desenvolvimento recente da investigação e da teoria em Edu-
cação Comparada evidenciou um esvaziamento da concepção anterior-
mente preponderante do mundo concebido como uma reunião de soci-
edades regionais ou nacionais enquanto entidades autónomas. Segundo
Jurgen Schriewer, a comparação foi então substituída por reconstruções
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históricas de processos de amplo alcance, tais como processos de difu-
são cultural, ou por análises globais de interdependência transnacional
(Schriewer, 1995).

Nessa perspectiva, ressalta o autor que 

Le concept fondateur du champ de l'Education Comparée – l'idée
que le monde est constitué par un ensemble de sociétés nationales
qui possèdent une autonomie propre et des histoires distinctes –
est  mise en cause.  Ainsi,  la comparaison appliquée à une série
d'unités d'analyse indépendantes doit être remplacée par des re-
constructions historiques des processus larges de diffusion culturel-
le ou par des analyses globales des interdépendances transnatio-
nales (Schriewer, 1997).

O texto já referido  de António Nóvoa, no qual o autor apresenta
diferentes configurações teórico–metodológicas surgidas nas últimas dé-
cadas, chama a atenção para algumas referências, como as relativas às
perspectivas sociohistóricas em educação comparada e às reformulações
mais recentes que têm vindo a incorporar novos modelos de análise e
novas abordagens, tal como, por exemplo, a perspectiva de uma análise
baseada na relação entre os fenómenos globais e locais da educação em
substituição da tradicional comparação entre nações.

No entender de Nóvoa, a abordagem sociohistórica tem procu-
rado reformular o projecto de comparação dotando–o de uma maior es-
pessura histórica. Do ponto de vista teórico, os autores dessa abordagem
tentaram construir novas inteligibilidades sobre a base de uma reconcili-
ação entre a história e a comparação. Seria possível falar de uma trans-
formação paradigmática, que pôde conduzir os comparatistas a consa-
grar mais atenção à história e à teoria, em detrimento de uma pura des-
crição e interpretação, aos métodos qualitativos e etnográficos em lugar
de um recurso exclusivo à quantificação e aos dados estatísticos. O autor
ressalta ainda que, fortemente influenciados por certas correntes da his-
tória da ciência e da sociologia do conhecimento, os autores da aborda-
gem sociohistórica estariam em busca de novas formas de racionalidade
científica, baseados não apenas na relação entre factos observáveis, mas
sobretudo  entre  os  sistemas  de  relações  entre  uns  e  outros  (Nóvoa,
1995).

Percebe–se a comparação como algo além de um simples proce-
dimento  de  identificação de  semelhanças  e/ou  diferenças.  Ou,  como
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destaca Dominique Groux, a comparação em educação tem um sentido:
se ela é realizada de maneira rigorosa, a leitura de pontos comuns e di-
ferentes relativos a um problema geral permite informações mais interes-
santes que aquelas provenientes de uma leitura desse mesmo problema
num só contexto (Groux, 1997).

 
O modelo da Escola de Massas

Uma outra referência importante, se refere aos estudos sobre a
emergência e o desenvolvimento da escola de massas – no sentido de
uma escola obrigatória, universal, abrangendo todas as crianças de uma
dada faixa etária. A análise do conhecimento comparado situa–se neste
contexto, procurando definir o modo como foi influenciado (e como foi
sendo influenciado) por uma determinada ideia de escola.

Ao tentar analisar a constituição do conhecimento comparado
em relação à ocorrência da escola de massas, procura–se romper com
uma visão exclusivamente local, definindo novas categorias de análise e
de pensamento, pretendendo–se superar as investigações tradicionais no
campo histórico e comparado, pautadas normalmente por uma orienta-
ção demasiado descritiva, avançando no sentido da formulação de no-
vas perspectivas teórico–metodológicas.

Assim, o objetivo de analisar a evolução histórica da escola de
massas baseia–se numa escolha original dos países a comparar, distanci-
ando–se daquelas tradicionais comparações país–a–país e das perspecti-
vas de análise que utilizam dicotomias ou binómios consagrados, tais
como hemisférios Norte/Sul, países desenvolvidos/subdesenvolvidos etc.
Outros parâmetros de comparação são buscados ao definir–se um con-
junto de países com base em dimensões linguístico–culturais comuns,
como por exemplo, o conjunto de países de língua portuguesa. 

No período moderno, a educação de massas tem sido reivindica-
da, com consenso crescente, como um ingrediente essencial nos vários
aspectos do desenvolvimento moderno – como crucial para o desenvol-
vimento e integração político–social, para o progresso econômico da so-
ciedade, para a equidade social dos indivíduos e para o completo de-
senvolvimento individual.

Por isso, se a educação de massas é tão necessária como instru-
mento de progresso individual e social, deveria ser adotada onde o pro-
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gresso estivesse por ser efetivado, mas seria adotada também nos países
onde o progresso social e individual é um objetivo permanente, ou seja,
em toda parte.

Meyer et al (1992) mostram que os primórdios da educação de
massas apareceram nos países quando eles entraram no sistema mundi-
al, que a expansão é endêmica uma vez que a instituição apareça, e que
as  taxas  de  expansão  aumentaram particularmente  após  a  Segunda
Grande Guerra.

A educação de massas ocupa um lugar, no mundo inteiro, como
um meio para se chegar a grandes fins sociais numa simples sequência
causal. No final desta sequência, está a moderna concepção de “socie-
dade” como um lugar repleto de atividades individuais interdependen-
tes. Esta “sociedade” tem sido progressivamente expandida a fim de in-
cluir todas as atividades e identidades fundamentais dos cidadãos ou
mesmo todas as pessoas num dado país. É o lugar dos objetivos básicos:
primeiro, alguma noção de desenvolvimento e progresso; e, segundo,
ideias de justiça (sempre equidade) e bem estar individual.

“Sociedade” no esquema moderno não é feita apenas de indiví-
duos e suas atividades, mas é também o produto de suas disposições e
capacidades. O desenvolvimento social resultará de pessoas mais bem
preparadas e de suas  melhores  ações.  Numa concepção moderna (e
agora comum) de ideologia, o desenvolvimento das pessoas, deixando
de lado suas contribuições para a sociedade, é um valor em si mesmo.
Indivíduos adultos são considerados produtos de suas próprias histórias,
sendo o individual algo como um sistema com considerável continuida-
de. Nesse sentido, aprimorar os indivíduos para a produtividade requer
melhorar seu desenvolvimento desde cedo, começando na infância.

Finalmente, crianças podem ser preparadas, através de progra-
mas educacionais,  para  terem qualidades  que mais  tarde farão delas
adultos  eficazes.  Na teoria moderna, isto resulta  melhor quando esse
‘desenvolvimento humano’ está vinculado a valores sociais num sistema
racional.

A situação descrita aqui cria efetivamente uma enorme quantida-
de de padronização educacional no mundo. O modelo abstracto – es-
sencialmente o mesmo em toda parte – é do maior valor, mas impossí-
vel de especificar claramente em termos de evidência. Não há como sa-
ber que variações podem funcionar melhor no país A, e quais outras no
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país B, assim, há uma tendência muito forte para copiar aquilo que é
profissionalmente preferido, mais apropriado em estilo, comum em paí-
ses dominantes e bem sucedidos, indicado por organizações internacio-
nais etc.

Na prática, modas aparecem – determinadas ações educacionais
acabam por serem vistas como apropriadas em termos normativos de
um modelo geral.  Seguindo esse caminho, reformas educacionais  em
muitos  países  diferentes  tendem  a  seguir  os  mesmos  rumos  –  com
frequência  agressivamente  defendidas  por  pesquisadores  e  cientistas
educacionais. E, em muitas dimensões diferentes, sistemas educacionais
alcançam um bom nível de homogeneidade.

As Teorias do Sistema Mundial 

Uma outra tendência que contribui para delimitar o enquadra-
mento teórico–metodológico dos estudos que tenho realizado no âmbito
da Educação Comparada refere–se aos trabalhos escritos na tradição da
abordagem do sistema mundial, que têm mostrado que o conjunto do
sistema mundial moderno deve ser entendido na sua globalidade e pode
ser percebido como elemento de explicação das instituições educativas. 

De acordo com Wesseling  (1992),  não se  pode simplesmente
considerar a história mundial como a soma de um grande número de
histórias regionais autónomas. No seu entender, deve–se tentar perceber
como, de um modo ou de outro, essas várias civilizações se interligaram
e como a situação mundial actual chegou onde está. Para ele, o verda-
deiro  desafio  da história  contemporânea é apresentar  uma forma de
compreensão da história mundial: o seu desenvolvimento central seria a
crescente inter–relação e o entrelaçamento de várias civilizações e eco-
nomias anteriormente isoladas. Isso resultou no “sistema mundial mo-
derno” que possuímos hoje.

O trabalho predominante nesta área, desenvolvido pela equipa
de investigação liderada por John Meyer e Francisco Ramirez, em Stan-
ford, focaliza a universalização dos padrões organizacionais e sociocultu-
rais, em particular, o Estado–nação, utilizando argumentos não somente
ligados aos aspectos económicos, mas baseados na teoria da moderniza-
ção e na sociologia cultural. 
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A fundamentação de tais teorias tem tomado forma a partir da
retomada por Immanuel Wallerstein2 das investigações braudelianas em
história económica, trabalho à luz da economia política do capitalismo e
da teoria da dependência, para explicar a expansão global do capitalis-
mo. Segundo ele, o sistema mundial  é caracterizado por uma ordem
económica e uma divisão internacional do trabalho cuja economia mun-
dial actual remonta ao final do século XV. Consistindo num âmago, uma
semiperiferia e uma periferia, cuja determinação de posição muda por
meio do tempo (regiões podem ascender ao âmago ou descer à perife-
ria) e cujas zonas existem em permanente estado de tensão e em rela-
ções económicas desiguais. A história moderna seria, então, a história
da integração contínua de cada vez mais partes do mundo neste sistema
mundial (Wesseling, 1992).

Seguindo as indicações de Wallerstein, John Meyer e os seus co-
laboradores destacaram a importância de uma estrutura transnacional
que se desenvolveu com o sistema internacional de produção e de troca.
Assim, as ideologias e os sistemas educacionais modernos nasceram na
Europa dos séculos XVIII e XIX e foram ganhando aceitação global, so-
bretudo durante a segunda metade do século XX, numa clara correlação
com o surgimento e desenvolvimento de um “ambiente cultural transna-
cional”. O sistema mundial não é simplesmente uma colecção de Esta-
dos–nação envolvidos em relações de troca internacional de mercadori-
as, mas também um “abrangente sistema social de regras institucionais e
propriedades estruturais”. (Boli & Ramirez, 1986).

Do ponto de vista da teoria neo–institucionalista, 

A educação moderna tende a ser um empreendimento mundial,
universal e universalista na aspiração e, em alguma medida, nos
resultados. É uma parte central e causal do modelo cultural da so-
ciedade  moderna,  ou  Estado–nação.  A  educação  é  adoptada
como parte desse modelo, e esta adopção simboliza um compro-
misso para se tornar um membro respeitável da comunidade ima-
ginada,  legitimada  pela  sociedade mundial.  (Meyer  & Ramirez,
2000).

2 Cientista social da Universidade de Columbia, estudou inicialmente a descolonização africana e os pro-
blemas de desenvolvimento. A sua maneira de pensar sobre esses temas foi influenciada pela noção de
dependência e pelas teorias de subdesenvolvimento. Entretanto, voltou–se para a história acreditando que
tais problemas só poderiam ser inteiramente compreendidos em seu contexto global e sob uma perspecti -
va histórica. O trabalho histórico com o qual está mais familiarizado é aquele do grupo dos Annales, parti-
cularmente o de Fernand Braudel sobre civilização material, economia e capitalismo. (Wesseling, 1992).
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No tocante especificamente aos fenómenos educativos, a abor-
dagem do sistema mundial chama a atenção para a difusão global de
modelos estandardizados de organização educacional, ou seja, as pro-
blemáticas educativas comuns a vários países parecem ter sido provoca-
das, em grande medida, pelo surgimento de um sistema mundial não
apenas no nível económico, mas também no nível da educação e da
cultura. 

Procurou–se  perceber  a  abordagem  do  sistema  mundial  não
como mera teoria sobre o mundo, mas enquanto estratégia de aborda-
gem histórico–comparada, na medida em que se vislumbra um elo de li-
gação entre as novas abordagens empreendidas no âmbito da Educação
Comparada (entendida não como uma coleção de casos nacionais) e as
explicações contidas na abordagem do sistema mundial. Tal concepção
teórica mostra que o conjunto do sistema mundial pode servir como ele-
mento de explicação do modelo de escola de massas:

O desenvolvimento da escola de massas num dado país não é ex-
plicável por características nacionais, tais como a urbanização, a
composição racial ou religiosa, a independência ou mesmo da im-
posição legal da obrigatoriedade escolar, mas sim pela sua locali-
zação estrutural no sistema mundial. A sociedade que constrói o
currículo da escola de massas é um modelo imaginado mais do
que uma realidade imediata: é um modelo mundial, mais do que
nacional ou local (Meyer, Kamens & Benavot, 1992).

Modelos do sistema mundial defendem que macroestruturas so-
ciais do fim do século XX podem ser apreendidas adequadamente quan-
do se leva em consideração o contexto global das relações mundiais da
interdependência que se intensificaram de diversas formas (Schriewer,
1995). Segundo essas teorias, esta explicação estende–se à análise de
áreas específicas, tais como os sistemas nacionais de educação.

As análises da educação, no contexto de sistemas nacionais fecha-
dos, não conseguem captar a posição de um país no sistema inter-
nacional.  É esta  situação  que condiciona  os  efeitos  de factores
económicos, políticos e sócio–culturais intranacionais sobre o de-
senvolvimento ou o subdesenvolvimento educacional.  (...).  Essa
perspectiva global amplia o nosso entendimento das origens, evo-
lução e implicações das práticas educacionais, combinando níveis
micro e macro de análise e vinculando ocorrências regionais aos



   262

eventos  nacionais  e  internacionais  (Arnove  apud  Schriewer,
1995).

No quadro de uma história comparada da emergência e consoli-
dação do modelo de escola de massas, a investigação seguiu o princípio
de um uso crítico das teorias da difusão global de modelos estandardiza-
dos de organização educacional. Quer isto dizer que foram mobilizadas
enquanto possíveis ferramentas para a descrição e a interpretação dos
fenómenos em estudo, sem que isto implique, contudo, uma atribuição
de poder explicativo dos processos numa razão global ou ainda que es-
tejam conotados com processos de entendimento de tipo teleológico. 

Os trabalhos escritos na tradição da “world–system approach”
têm mostrado que o conjunto do sistema mundial (social, económico,
político e cultural) deve ser visto na sua globalidade e como elemento de
explicação das instituições educativas:

A sociedade que constrói o currículo da escola de massas é um
modelo  imaginado mais  do que uma realidade imediata:  é  um
modelo mundial, mais do que nacional ou local (Meyer, Kamens
& Benavot, 1992).

As histórias fechadas no interior das fronteiras geográficas nacio-
nais e as explicações historicistas já revelaram a sua incapacidade para
produzirem uma compreensão adequada deste fenómeno. Tem faltado
um olhar mais atento às especificidades históricas e culturais, ou como
nos diz  António Nóvoa, à existência de problemáticas educativas co-
muns a diversos países, em grande medida, pela emergência de um sis-
tema mundial no plano económico, mas também no plano da educação
e da cultura:  “a internacionalização do mundo universitário e da investi-
gação científica torna irónicos os esforços de construção de uma reflexão
educacional encerrada no interior das fronteiras de um país”.

A possibilidade de um estudo que cruze,  simultaneamente,  os
instrumentos teóricos da análise do sistema mundial e da abordagem só-
cio-histórica pode dar um contributo decisivo à compreensão dos pro-
cessos educativos, processos que têm de ser lidos para além das frontei-
ras dos Estados-Nação.

Importa registar que as tendências teóricas aqui apresentadas fo-
ram mobilizadas como instrumentos que ajudaram a construir a maneira
de olhar o objecto de estudo. Em última análise, ajudaram a construí–lo,
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ao mesmo tempo que se procura desconstruir outras maneiras de olhar
pré–estabelecidas.

Renascimento do interesse pela comparação 

Cabe lembrar que, como método de investigação, a comparação
surgiu, já em fins do século XVIII e princípios do século XIX, com o pro-
pósito de constituir um instrumento para gerar e analisar dados empíri-
cos sobre os sistemas de ensino de cada país, concedendo à educação
comparada uma finalidade prática e um carácter de sistematização de
informações com vistas à organização dos sistemas de ensino em nível
mundial. 

Buscando traçar uma retrospectiva da forma como o campo da
educação comparada organizou–se historicamente, Nóvoa (1995) cha-
ma a atenção para o facto de que, tradicionalmente consagrada ao estu-
do inter–nacional dos sistemas educativos, esta precisa romper com o
espaço de referência do Estado nacional, de forma a superar a perspec-
tiva eurocêntrica que marcou (e ainda marca) um grande número de
trabalhos desenvolvidos neste campo. Por outro lado, ela deve revalori-
zar a noção de tempo, considerando a historicidade dos factos educati-
vos, que não são realidades naturais, mas construções sociais impregna-
das de passado. Para este autor, a Educação Comparada deve assumir
esta verdadeira “implosão” dos seus espaços–tempos tradicionais, coe-
rentemente com a actual fase de transição paradigmática, de uma racio-
nalidade moderna para uma nova forma de racionalidade  que, na falta
de um melhor termo, pode ser designada como pós–moderna. 

Também  Nunes  (2001)  assinala  que  tal  imagem  do  mundo
como uma justaposição de nações, produzida no âmbito dos primórdios
da educação comparada, prevaleceu durante um bom tempo, mas vem
sendo substituída por uma realidade colectiva  produzida por factores
como a hierarquização da produção do conhecimento científico, a infra–
estrutura editorial internacional e as concepções educativas dissemina-
das pelos organismos internacionais.

A mesma autora destaca três factores que explicariam a escassez
de estudos do tipo comparado: o peso de uma tradição definida por um
carácter essencialmente nacional,  o facto de a literatura de educação
comparada, divulgada sobretudo a partir dos anos 1970, ter estado tra-
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dicionalmente ligada às teorias tecnicistas e de tecnificação da educação
(ajudando a difundir uma “ideologia de missão civilizatória” e ocasio-
nando uma certa visão ocidental limitadora, fechada e auto–centrada), e
as dificuldades que envolvem os estudos comparados que exigem, com
frequência, investigações de fôlego, grande erudição, domínio de várias
línguas, discussões em diferentes campos do conhecimento, além de um
volume considerável de recursos financeiros, envolvidos na manutenção
de visitas de estudo e pesquisa a outros países, participação em eventos
internacionais, além de encontros com investigadores estrangeiros (Nu-
nes, 2001).

Os fatores apontados por Nunes ainda se apresentam como as-
pectos condicionantes do debate relativo à emergência de novos para-
digmas teórico–metodológicos que poderiam ajudar a consubstanciar a
ocorrência de modelos de análise em educação comparada, para além
dos estudos descritivos dos sistemas de ensino de cada país.

Em resposta ao peso da tradição centrada nas abordagens nacio-
nais, assiste–se, hoje, a uma valorização cada vez maior dos aspectos
comuns aos vários países. Num mundo cada vez mais imaginado como
global, sobretudo por meio da mídia e dos meios de comunicação ins-
tantânea, mas cujo centro de poder ajuda a construir uma visão unilate-
ral da história mundial, torna–se necessário fortalecer estudos que pro-
ponham outras análises baseadas em novas configurações espaço–tem-
porais ou geo–politicas, assinalando o papel decisivo das perspectivas
comparadas num mundo cada vez mais “globalizado” e, ao mesmo tem-
po, cada vez mais “localizado” (Nóvoa, 1995).

2.  A  Educação Comparada como procedimento
teórico–metodológico

A comparação é anterior ao método comparativo, ou seja, um
tipo de comparação como exercício intelectual e psicológico (operação
mental de comparar tudo e mais alguma coisa; comparar–se). Já o mé-
todo da educação comparada pressupõe um processo ordenado e rigo-
roso para chegar a um conhecimento novo. Assim, há que se fazer a dis-
tinção entre a comparação como operação mental universal e a compa-
ração como método científico–social, situando por sua vez as operações
inerentes aos processos de comparação básica como identificação e or-
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denação de semelhanças e diferenças de um processo de comparação
múltipla e complexa.

Primeiro passo: a descrição
Se um trabalho se fica por aqui, temos desde os relatos de via-

gens mais antigos (cujo objetivo seria  informar o leitor sobre o que foi
visto e vivido) às modernas compilações  de estatísticas educacionais so-
bre vários países.

Segundo passo: a interpretação
Quando à descrição se soma uma explicação, temos um estudo

com maior ou menor riqueza e profundidade, dependendo das condi-
ções objetivas e subjetivas do(s)  autor(es) (formação, preparação, expe-
riência, etc.)

Terceiro passo: a justaposição
Uma vez descritos e analisados, há que colocar lado a lado os

elementos que serão comparados. Corresponde a uma primeira parte de
uma comparação. Ordenação de modo a obter semelhanças e diferen-
ças, um primeiro conhecimento sobre cada um em relação com o outro.

Quarto passo: a comparação
É quando o pesquisador introduz o seu critério de comparação,

confrontando os dados por meio de uma problematização
Schriewer considera importante que os trabalhos em Educação

Comparada tenham uma estruturação teórica explícita, um desenho de
investigação especificamente comparativo e uma verdadeira preocupa-
ção com os problemas de comparação. A comparação como atividade
científica não pode ser feita sem uma reflexão específica sobre os proce-
dimentos teóricos metodológicos inerentes a tal atividade

A preocupação desse autor é dotar a Educação Comparada de
um procedimento consistente do ponto de vista teórico–metodológico.
Ele propõe a existência de 3 graus de comparação. Um primeiro grau
que consiste na constatação pura e simples de semelhanças e diferenças
relativamente aos procedimentos educativos de determinados países. O
objetivo desses estudos é colocar em relevo determinadas semelhanças e
diferenças com o propósito de apresentar um quadro genérico sobre o
tema e justificar ou defender uma situação concreta ou proposta de re-
forma. Reflexão científica um pouco superficial, embora possa fornecer
uma panorâmica geral do objeto de estudo.
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Nas comparações de 2º grau, existe um esforço de contextualiza-
ção, analise detalhada das circunstancias que estão associadas aos pro-
cedimentos educativos. Não se limitam a constatar fenómenos mas sim
explicá–los, estudando as causas que os produzem. Implica raciocínios
de carater histórico. Isto confere ao estudo comparado um rigor científi-
co um pouco maior.

Nas comparações de 3º grau procura–se encontrar as causas que
provocaram as semelhanças e diferenças entre um grupo de países ou
sistemas. A utilização conjunta de uma metodologia histórica e uma me-
todologia comparada é aplicada não a um objeto ou tema qualquer,
mas à educação enquanto sistema social específico, ou seja, os sistemas
educativos tomados como uma totalidade. Neste tipo de comparação si-
tuamo–nos num nível mais especulativo ou teórico, no qual o aprofun-
damento histórico torna–se absolutamente necessário a uma interpreta-
ção integrada e geral. 

Também nos interessa avançar do nível das operações simples
ou técnicas de comparação uni–level (procedimentos que relacionam os
objectos de comparação uns com os outros) para alcançar técnicas mais
complexas ou de multi–level, ou seja, relacionar relações ou mesmo pa-
droes de relações umas com as outras. A comparação encontra–se estru-
turada por afirmações hipotéticas e por uma teorização dos problemas
que se formulam no âmbito de corpos de teorias mais abrangentes.

Contudo, um dos principais problemas da metodologia compa-
rada é que a comparação só se revela boa ou má, bem ou mal sucedida,
depois de ter sido feita. Há que se ter em mente também que existem di-
ferentes formas de entender e de “fazer” comparação. Tais diferenças
derivam do próprio desenrolar da disciplina, fazendo variar os conceitos,
métodos e fins.

Por fim, cabe relativamente aos estudos nas Ciências Sociais, no-
meadamente nas Ciências da Educação, a compreensão proporcionada
pela Educação Comparada pode auxiliar os alunos a obterem uma vi-
são  mais  abrangente  dos  fenómenos  educativos,  designadamente  os
mais diretamente ligados às reformas e às políticas educativas que, no
momento atual, são por vezes mais determinadas por parâmetros “exter-
nos” do que “internos” aos países.

Neste sentido, a disciplina, bem como os projetos de pesquisa no
âmbito da educação comparada, adquirem uma especial relevância no
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âmbito dos estudos universitários, sendo portanto uma área com enor-
me potencial a ser desenvolvido.

Não é objetivo deste trabalho desenvolver este tópico, mas há
todo um conjunto de estudos muito interessantes sobre o papel de orga-
nismos internacionais (tais como o BIE; a OCDE; o Banco Mundial; a
UNESCO, entre outros)  na elaboração das políticas de educação, que
buscam identificar o processo de construção de discursos transnacionais
e o seu impacto na elaboração das políticas educativas. Ou seja, uma
análise crítica do papel desempenhado pelos organismos internacionais
na formação de uma racionalidade comparada e a construção de discur-
sos globalizados de reforma educativa, bem como na internacionaliza-
ção da reflexão sobre os problemas educativos. 
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Esperamos que esse livro contribua para o debate político e filo-
sófico sobre a educação. Afirmamos que caso seja infringido qual-
quer direito autoral, imediatamente, retiraremos a obra da inter-
net. Reafirmamos que é vedada a comercialização deste produto.
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